
JUHEND TOIMINGUTE OSAS 
PÄRAST LAPSE KAOTUST



Raseduse katkemine ehk beebi surm enne 22. rasedusnädalat
Teema, mille kohta 

soovin infot Kuidas see puudutab mind? Kust saan infot?

SÜNNITÕEND Ei väljastata. Juhtunu on kirjas ema haigusloos.

• Haigla väljavõte on kättesaadav 
patsiendiportaalis “Minu e-tervis. 
Terviseandmed. Epikriisid. Statsionaar-
sed epikriisid.“ (www.digilugu.ee)

LAHANG Surma põhjuse tuvastamise seaduse kohaselt on 
kohustuslik üle 500 g kaaluvate beebide puhul. 

• Ämmaemand, sotsiaaltöötaja
• Surma põhjuse tuvastamise seadus

ARSTLIK 
SURMATEATIS

Ei väljastata. Juhtunu on kirjas vaid ema haigus-
loos.

• Ämmaemand, sotsiaaltöötaja
• Haigla väljavõte on kättesaadav 
patsiendiportaalis “Minu e-tervis. 
Terviseandmed. Epikriisid. Statsionaar-
sed epikriisid." (www.digilugu.ee)

REGISTREERIMINE 
RAHVASTIKU-
REGISTRIS

Ei registreerita. • Perekonnaseisutoimingute seadus

SURMATÕEND Ei väljastata. Juhtunu on kirjas vaid ema 
haigusloos.

• Ämmaemand, sotsiaaltöötaja
• Haigla väljavõte on kättesaadav 
patsiendiportaalis “Minu e-tervis. Ter-
viseandmed. Epikriisid. Statsionaarsed 
epikriisid." (www.digilugu.ee)

RASEDUS- JA 
SÜNNITUSPUHKUS

Rasedus- ja sünnituspuhkust ei vormistata, vaid 
väljastatakse haigusleht töövõimetuse ajaks.

• Töövõimetuslehe andmekoosseis 
ja pabervorm ning töövõimetuslehe 
registreerimise, väljakirjutamise ja 
haigekassale edastamise tingimused 
ja kord
• Naistearst

SÜNNITUSHÜVITIS Sünnitushüvitist ei maksta, sest rasedus- ja 
sünnituspuhkust ei vormistata.

• Naistearst
• Ravikindlustuse seadus



Teema, mille kohta 
soovin infot Kuidas see puudutab mind? Kust saan infot?

HAIGUSLEHT/ 
PUHKUS Haiguslehe (töövõimetuslehe) väljastab naistearst. • Naistearst, perearst

ISA HAIGUSLEHT/ 
PUHKUS

Töövõimetuslehe osas tuleb aru pidada mehe 
arstiga. Puhkuse osas tuleb kokkuleppele jõuda 
tööandjaga.

• Sotsiaaltöötaja, arst, tööandja

MATUSETOETUS Riiklikult ei kohaldata. Matusetoetuse saamiseks 
võib pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. • Sotsiaaltöötaja

MATMINE

Alla 500 g beebi puhul puudub hetkel seadusandlik 
regulatsioon nii beebi keha väljastamise suhtes 
vanematele kui ka matmise osas. 
Vanemate soovi korral on võimalik tuhastamise 
osas kokku leppida patoloogikumi ja krematooriu-
miga. Avalda selleks selgelt soovi kohe haiglas. 
Üheks võimaluseks tuha matmiseks ning lapse 
mälestamiseks on Vaikuse laste rahupaik. Uuri 
täpsemalt www.vaiksed.ee.

• Kalmistuseadus
• Sotsiaaltöötaja, patoloogikum, 
krematoorium, kalmistu haldaja, 
kirikuõpetaja
• info@vaiksed.ee

LAPSE NIMI
Paljud vanemad on mõelnud oma lapsele nime, 
kuid paraku ei kajastu lapse nimi rahvastikuregistri 
andmebaasis ega ka muudes dokumentides. 



Surnultsünd ehk beebi surm peale 22. rasedusnädalat
Teema, mille 

kohta soovin infot Kuidas see puudutab mind? Kust saan infot?

SÜNNITÕEND Ei väljastata. Juhtunu on kirjas ema haigusloos. 

• Haigla väljavõte on kättesaadav pat-
siendiportaalis “Minu e-tervis. Tervise-
andmed. Epikriisid. Statsionaarsed 
epikriisid." (www.digilugu.ee)

LAHANG
Surma põhjuse tuvastamise seaduse kohaselt on 
kohustuslik surnult sündinute puhul alates sünni-
kaalust 500 g.

• Ämmaemand, sotsiaaltöötaja
• Surma põhjuse tuvastamise seadus 

ARSTLIK 
SURMATEATIS

Väljastatakse patoloogikumi poolt ema isikut-
tõendava dokumendi alusel.  • Patoloogikum

REGISTREERIMINE 
RAHVASTIKU-
REGISTRIS

Ei registreerita. • Perekonnaseisutoimingute seadus 

SURMATÕEND Ei väljastata. Juhtunu on kirjas vaid ema haigus-
loos.

• Perekonnaseisutoimingute seadus
• Ämmaemand, sotsiaaltöötaja
• Haigla väljavõte on kättesaadav pat-
siendiportaalis “Minu e-tervis. Tervise-
andmed. Epikriisid. Statsionaarsed 
epikriisid." (www.digilugu.ee)

RASEDUS- JA 
SÜNNITUS-
PUHKUS

Kui naisele on väljastatud sünnitusleht kestvusega 
140 päeva, siis lapse kaotuse korral see ei katke. 
Naise soovil avalduse alusel on võimalik rasedus- 
ja sünnituspuhkus katkestada. Haigekassale 
tuleb sellisel juhul maksta raha tagasi nii mitme 
päeva eest, kui mitme päeva võrra rasedus- ja 
sünnituspuhkus lühenes. Raseduse katkestamise 
korral meditsiinilistel näidustustel või raseduse 
iseeneslikul katkemisel enne raseduse 28. nädalat 
kirjutatakse välja haigusleht töövõimetuse ajaks. 
Kui sünnitus toimub enne sünnituslehe väljakir-
jutamist ja rasedus on kestnud üle 28 nädala, 
kirjutatakse sünnitusleht välja alates sünnitamise 
päevast 140 kalendripäevaks.

• Töövõimetuslehe andmekoosseis 
ja pabervorm ning töövõimetuslehe 
registreerimise, väljakirjutamise ja 
haigekassale edastamise tingimused 
ja kord
• Naistearst



Teema, mille 
kohta soovin infot Kuidas see puudutab mind? Kust saan infot?

SÜNNITUSHÜVITIS

Sünnitushüvitist makstakse sel juhul, kui beebi 
kaotuse ajaks oli vormistatud rasedus- ja 
sünnituspuhkus (vt Rasedus- ja sünnituspuhkus). 
Sünnitushüvitist saab töötajana ravikindlustatud 
naine sünnituslehe alusel.

• Naistearst
• Ravikindlustuse seadus

HAIGUSLEHT/ 
PUHKUS

Raseduse katkestamise korral meditsiinilistel 
näidustustel või raseduse iseeneslikul katkemi-
sel enne raseduse 28. nädalat kirjutatakse välja 
haigusleht töövõimetuse ajaks (vt Rasedus- ja 
sünnituspuhkus). 

• Töövõimetuslehe andmekoosseis 
ja pabervorm ning töövõimetuslehe 
registreerimise, väljakirjutamise ja 
haigekassale edastamise tingimused 
ja kord
• Naistearst

ISA HAIGUSLEHT/ 
PUHKUS

Töövõimetuslehe osas tuleb aru pidada mehe 
arstiga. Puhkuse osas tuleb kokkuleppele jõuda 
tööandjaga. Naise rasedus- ja sünnituspuhkuse 
ajal (140 päeva jooksul) on isadel õigus saada 
põhipuhkust. 

• Töölepingu seadus
• Sotsiaaltöötaja, arst, tööandja

MATUSETOETUS Riiklikult ei kohaldata. Matusetoetuse saamiseks 
võib pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. • Sotsiaaltöötaja

MATMINE

Kalmistule maetakse ja tuhastatakse arstliku 
surmateatise alusel. Arstliku surmateatise väl-
jastab patoloogikum. Matmise ning soovi korral 
tuhastamise korraldamiseks on vajalik võtta 
ühendust matusebürooga. Kirikliku matuse korral 
ka kirikuõpetajaga. Üheks võimaluseks tuha mat-
miseks ning lapse mälestamiseks on Vaikuse laste 
rahupaik. Uuri täpsemalt www.vaiksed.ee.

• Kalmistuseadus
• Sotsiaaltöötaja, patoloogikum, 
krematoorium, kalmistu haldaja, 
kirikuõpetaja

LAPSE NIMI

Paljud vanemad on mõelnud oma lapsele nime, 
kuid paraku ei kajastu lapse nimi rahvastikuregistri 
andmebaasis ega ka muudes dokumentides. Soovi 
korral saavad vanemad jäädvustada lapse nime 
tema hauakivil.



Kui beebi suri peale sünnitust
Teema, mille kohta 

soovin infot Kuidas see puudutab mind? Kust saan infot?

SÜNNITÕEND Väljastatakse sünnitusmajas (digitaalne) sünni-
tõend.

• Haigla väljavõte on kättesaadav 
patsiendiportaalis “Minu e-tervis. 
Terviseandmed. Epikriisid. Statsionaar-
sed epikriisid." (www.digilugu.ee)

LAHANG

Surma põhjuse tuvastamise seaduse kohaselt on 
kohustuslik vastsündinu alates sünnikaalust 500 g 
või alates 22. rasedusnädalast sündinud elutun-
nustega loote surma korral.

• Ämmaemand, sotsiaaltöötaja
• Surma põhjuse tuvastamise seadus 

ARSTLIK 
SURMATEATIS

Väljastatakse patoloogikumi poolt ema isikuttõen-
dava dokumendi alusel. • Patoloogikum

REGISTREERIMINE 
RAHVASTIKU-
REGISTRIS

Sünni ja surma registreerimiseks ning sünni- ja 
surmatõendi väljastamiseks peaksid pöörduma 
maakonnakeskuse maavalitsusse või kohaliku 
omavalitsuse valla- või linnavalitsusse (Tallinnas 
muuhulgas Perekonnaseisuametisse). 
Kaasas peab olema: meditsiiniline sünnitõend 
(haiglast, sünnitusmajast), juhul, kui pole digitaal-
ne; arstlik surmateatis (patoloogiaosakonnast) 
ning isikut tõendav dokument.

• Perekonnaseisutoimingute seadus 

SURMATÕEND Väljastab perekonnaseisutoiminguid teostav 
asutus. • Perekonnaseisutoimingute seadus

RASEDUS- JA 
SÜNNITUSPUHKUS

Enne raseduse 28. nädalat toimunud sünnituse 
korral kirjutatakse välja haigusleht, sellele järg-
nevalt 28. nädalal elava lapse korral sünnitusleht. 
Haigusleht  lõpetatakse sünnituslehe väljakirjuta-
mise päevale eelneval päeval. Kui sünnitus toimub 
enne sünnituslehe väljakirjutamist ja rasedus on 
kestnud üle 28 nädala, kirjutatakse sünnitusleht 
välja alates sünnitamise päevast 140 kalendripäe-
vaks.

• Töövõimetuslehe andmekoosseis 
ja pabervorm ning töövõimetuslehe 
registreerimise, väljakirjutamise ja 
haigekassale edastamise tingimused 
ja kord
• Naistearst



Teema, mille kohta 
soovin infot Kuidas see puudutab mind? Kust saan infot?

SÜNNITUSHÜVITIS Sünnitushüvitist saab töötajana ravikindlustatud 
naine sünnituslehe alusel.

• Naistearst
• Ravikindlustuse seadus

HAIGUSLEHT/ 
PUHKUS

Alla 28 rasedusnädalat toimunud sünnituse puhul 
väljastatakse haigusleht (töövõimetusleht). 

• Töövõimetuslehe andmekoosseis 
ja pabervorm ning töövõimetuslehe 
registreerimise, väljakirjutamise ja 
haigekassale edastamise tingimused 
ja kord
• Naistearst

ISA HAIGUSLEHT/ 
PUHKUS

Töövõimetuslehe osas tuleb aru pidada mehe 
arstiga. Puhkuse osas tuleb kokkuleppele jõuda 
tööandjaga. Isadel on õigus saada põhipuhkust 
naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal (140 päeva 
jooksul). 

• Töölepingu seadus
• Sotsiaaltöötaja, arst, tööandja

MATUSETOETUS Riiklikult ei kohaldata. Matusetoetuse saamiseks 
võib pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. • Sotsiaaltöötaja

MATMINE

Kalmistule maetakse ja tuhastatakse surma 
tõendi alusel. Surma tõendi väljastab perekonna-
seisutominguid tegev asutus. Matmise ning soovi 
korral tuhastamise korraldamiseks on vajalik võtta 
ühendust matusebürooga. Kirikliku matuse korral 
ka kirikuõpetajaga. Üheks võimaluseks tuha mat-
miseks ning lapse mälestamiseks on Vaikuse laste 
rahupaik. Uuri täpsemalt www.vaiksed.ee.

• Kalmistuseadus
• Sotsiaaltöötaja, patoloogikum, 
krematoorium, kalmistu haldaja, 
kirikuõpetaja

LAPSE NIMI

Lapse nimi märgitakse surma tõendile (soovi 
korral ka sünni tõendile). Sünni ja surma registree-
rimine toimub perekonnaseisutoiminguid tegevas 
asutuses.

• Perekonnaseisutoimingute seadus



Paraku tuleb lapse kaotanud vanemal kohe silmitsi seista mitmete praktiliste toimingutega. 
Antud väljaandes on välja toodud neist peamised. Võid tunda, et sinu jõuvarud on lõpukorral 
ja siis on hea, kui mõni lähedastest nendes toimingutes abiks on. Teisalt on need sammud 
vanematele olulised oma leinateekonna alustamiseks. Olgugi, et üsna lühike, kuid siiski väga 
väärtuslik oli selle pisikese elu. See elu on ka väärt mälestamist. Soovitame küsida lisaks abi 
asjatundjatelt – näiteks haigla sotsiaaltöötajalt.

Olgu siin veel meelde tuletatud, et Maailma Tervishoiuorganisatsiooni eestvõttel on 
rahvusvaheliselt kokku lepitud teatud mõisted. Ametlikult on sünnitusega tegemist, kui rasedus 
on kestnud 22 nädalat ja/või kui loote kaal on 500 g. Väiksema raseduse korral on ametlikes 
materjalides tegemist abordiga (iseeneslik raseduse katkemine või meditsiinilistel näidustustel 
esile kutsutud abort). Seetõttu on selguse huvides ka siinses tekstis kasutatud lapse sünni 
kohta vastavalt erinevaid mõisteid, olgugi, et emme-issi südamevalu suurus ei sõltu lapse 
täpsest vanusest tema kaotuse hetkel.

RASEDUSE KATKEMINE – üsasisene loote hukk enne 22. rasedusnädalat. 
SURNULTSÜND – vähemalt 500 g sünnikaaluga ja pärast 22. rasedusnädalat toimunud üsasisene 
surm. Oluline on ära märkida, et osade meditsiiniliste toimingute aluseks on ainult kaal 500 g, 
mitte täpne rasedusnädalate arv. 


