
Kuidas registreerida lapse sündi

Lapse sünni registreerimine toimub kirjalikul avaldusel 
1 kuu jooksul. Selle aja jooksul antakse lapsele nimi ja 
määratakse hooldusõigus.
Avalduse menetluse aeg on kuni 7 päeva.

Sündi saate registreerida
• linna- või vallavalitsuses
• www.eesti.ee
• Tallinna Perekonnaseisuametis
• Harju Maavalitsuses
 
Riigiportaali (www.eesti.ee) kaudu saavad lapse 
sündi registreerida abielus vanemad, kelle lapse 
meditsiinilise sünnitõendi on haigla elektrooniliselt 
edastanud registrile. Seejärel koostab lapse ema 
elukohajärgne perekonnaseisuasutus sünnikande ja 
väljastab soovi korral sünnitõendi.

Lapse sünni registreerimiseks 
vajalikud dokumendid

• vanemate isikuttõendavad dokumendid (pass või 
ID-kaart).

• abielutunnistuse originaaldokument − juhul kui 
vanemad on abielus, võib lapse sündi registreerida 
üks neist. Registreerimisel on vajalik teise 
vanema kirjalik nõusolekuavaldus lapse ees- ja 
perekonnanime valiku kohta.

• lapse meditsiiniline sünnitõend edastatakse alates 
registrisse elektrooniliselt (saadakse soovi korral 
paberil ka haiglast).

Tallinna Perekonnaseisuameti
asukoht ja lahtiolekuajad
Pärnu mnt 67, Tallinn

Info tel 645 7488, www.tallinn.ee
E 8:15–18:00       T 13:00–17:00
K, N 8:15–17:00       R 8:15–13:00

Tallinna Perekonnaseisuametis on Tallinna elanikel 
võimalus taotleda Tallinna linna sünnitoetust (vajalike 
dokumentide loetelu vt peatükis Tallinna linna lapse 
sünnitoetus).

Harju Maavalitsuse asukoht ja info

Roosikrantsi 12, B korpuse I korrus
Info tel 611 8762; 611 8765

Riiklikud peretoetused ja vanemahüvitis

Riiklike peretoetuste ja vanemahüvitise maksmisega 
tegeleb Sotsiaalkindlustusamet. Toetuse saamiseks 
tuleb taotlus esitada 6 kuu jooksul alates toetuse 
(peretoetused/vanemahüvitis) saamise õiguse 
tekkimise päevast. Riiklikke peretoetusi ja 
vanemahüvitist saab taotleda ka internetis, aadressil 
www.eesti.ee või internetipangas.

Lapsevanema infoleht

Sotsiaalkindlustusameti
Tallinna büroo klienditeenindus
asukoht ja lahtiolekuajad

Endla 8, Tallinn
Info lühinumbril 16106
E 8:30–18:00
T−N 8:30–16:30
R 8:30–13.00

Taotluse esitamiseks vajalikud dokumendid: lapse 
ema isikuttõendav dokument, avaldus (avalduse 
vormi saate kohapealt; avaldusse tuleb märkida 
arveldusarve number). Kui hüvitise taotleja on 
lapsehoolduspuhkusel, tuleb lisaks esitada tööandja 
tõend, millele on märgitud lapsehoolduspuhkuse 
kestvus ja lapse nimi.

Vanemahüvitis ehk emapalk

Üldjuhul on õigus vanemahüvitisele enne lapse 
70 päeva vanuseks saamist last kasvataval emal. 
Vanemal, kes kasutab pärast lapse 70 päeva vanuseks 
saamist lapsehoolduspuhkust, on õigus ka hüvitisele. 
Hüvitiseks on eelmise kalendriaasta keskmine 
kuupalk.

Töötanud ema saab 140 päeva eest rasedus- ja 
sünnituspuhkuse hüvitist haigekassalt ja järgneva 
435 päeva eest vanemahüvitist pensioniametist. 
2018. aastal on vanemahüvitise määr 470 eurot ning 
ülemmääraks on 3089,55 eurot kuus. Mittetöötanud 
või üliõpilasest ema saab alates lapse sünnikuust kuni 
lapse 18-kuuseks saamiseni hüvitise määra suurust 
vanemahüvitist (470 eurot). 2018. aastal on kuupalga 
alammäär 500 eurot.

Aasta alguses (enne 1. märtsi) hüvitist taotlevad 
vanemad peavad esitama tõendi tööandjalt, 
millel andmed neile eelmisel aastal arvestatud 
sotsiaalmaksu kohta (vorm TSM). Juhul kui kasutate 
sünnituspuhkuse järel saamata puhkust või töötate 
edasi, teavitage kindlasti ka pensioniametit. Kui 
puhkuse- või töötasu ületab vanemahüvitise 
alammäära 470 eurot, siis vähendatakse 
vanemahüvitist (kehtib kuni 28.02.18). 
Alates 01.03.18 võib vanemahüvitise 
maksmise ajal teenida töist tulu kuni pool 
vanemahüvitise ülemmäärast, ilma et hüvitist 
vähendatakse. 

Riiklikud peretoetused

• Sünnitoetus (ühekordne) 320 eurot.
• Lapsetoetus (igakuine, esimese ja teise lapse puhul) 

55 eurot.
• Lapsetoetus (igakuine, alates kolmandast lapsest 

100 eurot.
• Lasterikka pere toetus
• 3-6 last kasvatavale perele 300 eurot
• 7 või enamat last kasvatavale perele 400 eurot
• Lapsehooldustasu 1−3-aastase lapse vanemale 

(õigus toetusele peale vanemahüvitist) 38,36 eurot.



• Lapsehooldustasu 3−8-aastase lapse vanemale 
(makstakse juhul, kui peres on lisaks kuni 
3-aastaseid lapsi) 19,18 eurot.

• Lapsehooldustasu 3 või enama lapse puhul 
(3−8-aastased lapsed; igakuine; iga lapse kohta) 
19,18 eurot.

• Üksikvanema lapse toetus 19,18 eurot.
• Eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse 

toetus 240 eurot.
• Lapsendamistoetus 320 eurot.

Kohaliku omavalitsuse poolt makstav toetus − enamus 
valdu ja linnu maksab lapse sünni puhul lapse emale 
toetust, olles kehtestanud selleks oma tingimused. 
Toetuse määramise ja maksmisega tegeleb vastav 
valla või linnavalitsus (toetuse summa on erinev).

Tallinna linna lapse sünnitoetus

Toetust saab taotleda 6 kuu jooksul 
pärast lapse sündi.
Toetuse määr on 2x160 eurot.

Toetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et 
mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel 
Tallinna linna elanikud enne lapse sündi ning vähemalt 
üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud 
Tallinnas vähemalt aasta enne lapse sündi. Toetus 
määratakse raviasutuse tõendi alusel tingimusel, et 
lapse sünnitanud ema on võtnud end rasedusega 
arvele enne 12. rasedusnädalat ja on olnud arsti 
regulaarsel jälgimisel.

Toetust makstakse kahes osas: 50% toetusest 
makstakse pärast lapse sündi ja 50% lapse aastaseks 
saamisel. Toetuse saamiseks tuleb pöörduda 
elukohajärgsesse linnaosa sotsiaalhoolekande 
osakonda või Tallinna Perekonnaseisuametisse.

Sünnitoetuse saamiseks vajalikud dokumendid:

• ema isikuttõendav dokument
• tõend naistearstilt, et olete võtnud end arvele enne 

12. rasedusnädalat
• avaldus (avalduse vormi saate kohapealt, avaldusse 

märkige arveldusarve number).

Imiku hoolduspakk Tallinna elanikele

Imiku hoolduspakk antakse lapse vanemale 
tingimusel, et lapse vanemad on enne lapse sündi 
rahvastikuregistri andmetel Tallinna elanikud ning 
vähemalt üks lapsevanem on rahvastikuregistri 
andmetel elanud Tallinnas aasta enne lapse sündi. 
Reedel, laupäeval ja pühapäeval sünnitanud naised 
saavad paki kätte esmaspäeval, kui nad viibivad 
veel sünnitusmajas. Muul ajal paki saamiseks tuleb 
pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul naistekliinikusse. 
Paki saamiseks helistage eelnevalt tel 620 7394. 
Võtke kaasa lapse sünnitõend või mõlema vanema 
isikuttõendavad dokumendid.

Isapuhkus

Isal on õigus saada puhkust kuni 10 tööpäeva. 
Enne lapse sündi saab isa kasutada isapuhkust 2 
kuu jooksul enne eeldatavat sünnituse tähtaega. 
Pärast lapse sündi saab isa võtta isapuhkust kuni 

lapse 2-kuuseks saamiseni. Puhkust võib kasutada 
järjest või osade kaupa. Isapuhkus tasustatakse isa 
keskmise töötasu alusel, kuid mitte rohkem, kui on 
kolmekordne Eesti keskmine brutopalk. Puhkuse 
saamiseks on vajalik esitada tööandjale avaldus.

Ravikindlustus

Ravikindlustus tekib lapsele automaatselt pärast 
sünni registreerimist.
Soovitus: vormistage oma lapsele Euroopa 
ravikindlustus kaart. Seda saate taotleda 
www.eesti.ee riigiportaali kaudu või pöörduda 
haigekassa klienditeenindusbüroosse. Taotluse 
saate saata ka haigekassasse postiga või digitaalselt 
allkirjastatuna e-posti teel.
Haigekassa Harju osakonna
asukoht ja lahtiolekuajad:

Lastekodu 48, Tallinn
Info lühinumbril 16363
E, T, N, R 8:30–16:30
K  8:30–18:00

Peretoetuste saajaks 
vormistatud isik on riigi 
poolt ravikindlustusega kaetud 
kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. 
Sotsiaalkindlustusamet edastab haigekassale selle 
isiku ravikindlustuse vormistamiseks vajalikud 
andmed. 

Lapsehoolduspuhkus. Enne rasedus- ja 
sünnituspuhkuse lõppu kirjutage tööandjale avaldus 
lapsehoolduspuhkusele jäämiseks. Lisage juurde 
koopia lapse sünni tõendist.

Vajalikud telefonid

KIIRABI     112

ÜLERIIGILINE PEREARSTI 
NÕUANDETELEFON (24h)  1220

TALLINNA LASTEHAIGLA, Tervise 28

Vastuvõtutuba     697 7146

Traumapunkt     697 7146

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA 
NAISTEKLIINIK, Ravi 18

Imetamise nõustamine   620 7453

Lastearstid    620 7177

Kui teil tekib peale lapse sündi kodus tervisehäireid 
(palavik, rinnapõletik), pöörduge naistekliiniku 
sünnitajate vastuvõtuosakonda.

Kuni 1-kuuse vastsündinu tervisehäirete puhul või 
nõu saamiseks registreerige end eelnevalt tel 
620 7496

Sotsiaalteemaliste küsimuste korral 
helistage tel 620 7394 (Ida-Tallinna 
Keskhaigla sotsiaaltöötaja).

Ida-Tallinna Keskhaigla
patsiendi infotelefon 666 1900
www.sunnitusmaja.ee


