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ANDMEKOGUDE TÜÜBID ÕIGUSAKTIS 

Avalike ülesannete täitmiseks loodud korrastatud andmete kogum  

Võib kuuluda riigi infosüsteemi ehk riigi infosüsteemi andmevahetuskihiga 

liidestatud ja riigi infosüsteemi haldussüsteemis registreeritud  

Muude ülesannete täitmiseks loodud korrastatud andmete kogum (haigla enda 

infosüsteem) 

Rahvastiku tervisega seonduvad riiklikud andmekogud on tervisepoliitika 

väljatöötamise, tervishoiuteenuste korraldamise, haiguste ennetamise, 

tõrjemeetmete kavandamise ja nende tõhususe analüüsi eesmärgil, samuti 

tervisestatistika korraldamiseks ja rahvastiku tervist käsitlevaks uurimistööks 

peetavad andmekogud. 

Alates 01.01.2013 kogutakse terviseandmeid tervise infosüsteemi vahendusel 
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TERVISE INFOSÜSTEEM 

Tervise infosüsteem on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, milles töödeldakse 

tervishoiuvaldkonnaga seotud andmeid tervishoiuteenuse osutamise lepingu 

sõlmimiseks ja täitmiseks, tervishoiuteenuste kvaliteedi ja patsiendi õiguste 

tagamiseks ning rahva tervise kaitseks, sealhulgas tervislikku seisundit 

kajastavate registrite pidamiseks ja tervishoiu juhtimiseks 

Sotsiaalminister kehtestab määrusega: 

tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud; 

tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide säilitamise tingimused ja korra 

Tervise infosüsteemi asutab ja põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus 

määrusega 

Tervise infosüsteemi vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium 
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VÄHIREGISTER 

Vähiregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mida peetakse vähi 
esinemise ja vähihaigete elumuse analüüsiks, tervishoiuteenuse korraldamiseks, 
vähitõrjemeetmete kavandamiseks ja nende tõhususe hindamiseks, samuti 
haigestumuse statistika korraldamiseks ning epidemioloogiliseks uurimistööks. 

Vähijuhte nii elupuhuselt kui ka pärast surma diagnoosival ja vähihaigele ravi 
osutaval tervishoiuteenuse osutajal ja riikliku ekspertiisiasutuse kohtuarstlikul 
eksperdil on kohustus esitada andmeid vähiregistrile.  

Vähiregistris töödeldakse järgmisi andmeid: 
1) isikuandmed – isikukood, sugu, perekonna- ja eesnimi, sünniaeg, 
perekonnaseis, rahvus, sünnikoht, elukoht; 
2) andmed varem diagnoositud pahaloomulise kasvaja kohta; 
3) andmed uuringu tulemuste kohta; 
4) andmed pahaloomulise kasvaja diagnoosi ja leviku kohta; 
5) andmed ravi kohta; 
6) andmed registrisse kantud isiku Eestist alaliselt lahkumise kohta; 
7) andmed surma ja surma põhjuse kohta; 
8) andmed andmete esitaja kohta. 

Vähiregistri pidamise põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.  

Vähiregistri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.  
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SÜNNIREGISTER 

Meditsiiniline sünniregister (edaspidi sünniregister) on riigi infosüsteemi kuuluv 
andmekogu, mida peetakse elus- ja surnultsündide, perinataalse haigestumuse 
ja suremuse epidemioloogiliseks uurimistööks, rasedusaegse ja sünnitusjärgse 
tervishoiuteenuse ning sündimusstatistika korraldamiseks.  

Sünnitusabi andval tervishoiuteenuse osutajal on kohustus esitada andmeid 
sünniregistrisse  

Sünniregistris töödeldakse järgmisi andmeid: 
1) andmed sündinud lapse kohta – lapse isikukood või sünniaeg, sugu; 
2) andmed sünnituse kohta; 
3) andmed vastsündinu vanemate kohta – lapse vanemate isikukood või 
sünniaeg, perekonna- ja eesnimi, elukoht, rahvus, haridus, tegevusala ja 
perekonnaseis; 
4) andmed viimase raseduse kulgemise kohta; 
5) andmed varasema raseduse ja sünnituse kohta; 
6) andmed kuni seitsme päeva vanuse lapse kohta; 
7) andmed andmete esitaja kohta.  

Sünniregistri pidamise põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.  

Sünniregistri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.  
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MÜOKARDIINFARKTIREGISTER 

Müokardiinfarktiregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mida peetakse 
müokardiinfarkti diagnostika ja ravikvaliteedi parandamiseks, tervishoiuteenuse 
ja müokardiinfarktijuhtude statistika korraldamiseks ning epidemioloogiliseks 
uurimistööks.  

Müokardiinfarktijuhte nii elupuhuselt kui ka pärast surma diagnoosival ja 
müokardiinfarktihaigele ravi osutaval tervishoiuteenuse osutajal on kohustus 
esitada andmeid müokardiinfarktiregistrile.  

Müokardiinfarktiregistris töödeldakse järgmisi andmeid: 
1) isikuandmed – isikukood või sünniaeg, sugu, perekonna- ja eesnimi; 
2) andmed südame-veresoonkonnahaiguse ja selle riskitegurite kohta; 
3) andmed patsiendi seisundi kohta haiglasse saabumisel; 
4) andmed ravimi, uuringu ja tüsistuse kohta haiglaperioodil; 
5) andmed müokardiinfarkti diagnoosi kohta; 
6) andmed ambulatoorse ravisoovituse kohta patsiendi väljakirjutamisel haiglast; 
7) andmed haiglast lahkumise kohta; 
8) andmed andmete esitaja kohta; 
9) andmed jälgimisperioodi kohta.   

Müokardiinfarktiregistri pidamise põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus 
määrusega.  

Müokardiinfarktiregistri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.  
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TUBERKULOOSIREGISTER 

Tuberkuloosiregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mida peetakse 
tuberkuloosijuhtude registreerimiseks, ravi kulgemise ja tõhususe analüüsiks, 
tuberkuloositõrjemeetmete väljatöötamiseks, tervishoiuteenuse ja 
tuberkuloosihaigestumuse statistika korraldamiseks ning epidemioloogiliseks 
uurimistööks.   

Tuberkuloosijuhte nii elupuhuselt kui ka pärast surma diagnoosival ja 
tuberkuloosihaigele ravi osutaval tervishoiuteenuse osutajal ja riikliku 
ekspertiisiasutuse kohtuarstlikul eksperdil on kohustus esitada andmeid 
tuberkuloosiregistrile  

Tuberkuloosiregistris töödeldakse järgmisi andmeid: 
1) isikuandmed – isikukood, sugu, sünniaeg, perekonna- ja eesnimi, sünnimaa ja 
Eestis elamise aeg, rahvus, perekonnaseis, haridus, tegevusala; 
2) andmed riskitegurite kohta; 
3) andmed tuberkuloosi diagnoosi, paikme ning kaasuvate diagnooside kohta; 
4) andmed uuringute, ravi, ravimite ja ravitulemuste kohta; 
5) andmed jälgimisperioodi kohta; 
6) andmed surma ja surma põhjuste kohta; 
7) andmed andmete esitaja kohta.    

Tuberkuloosiregistri pidamise põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus 
määrusega.  

Tuberkuloosiregistri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.  
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SURMA PÕHJUSTE REGISTER 

Surma põhjusi käsitlevate andmete kogumiseks ja töötlemiseks asutab Vabariigi 

Valitsus surma põhjuste riikliku registri .   

Kohustus esitada Sotsiaalministeeriumile surma põhjusi käsitlevaid andmeid on 

käesolevas seaduses sätestatud korras surma põhjuse tuvastanud 

tervishoiuteenuse osutajal ja riiklikul ekspertiisiasutusel 

Surma põhjuste registrisse kogutakse järgmisi andmeid: 

1) surnu isikuandmed, sealhulgas alla üheaastase lapse ema isikuandmed; 

2) surnu terviseandmed, sealhulgas alla üheaastase lapse ema terviseandmed; 

3) surma aeg ja koht; 

4) surma põhjus; 

5) välispõhjustest tingitud surma asjaolud; 

6) surma põhjuse kohta andmete esitaja andmed; 

7) arhiveerimistunnused. .    

Surma põhjuste registri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.  
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MUUD REGISTRID 

Raseduse katkestamise andmekogu 

…. 
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ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

Andmekogu vastutav töötleja (haldaja) korraldab andmekogu kasutusele võtmist, 

teenuste ja andmete haldamist.  

Andmekogu vastutav töötleja vastutab andmekogu haldamise seaduslikkuse ja 

andmekogu arendamise eest. 

Vastutav töötleja võib sõlmida lepingu volitatud töötlejale ja talle funktsioone üle 

anda 

Volitatud töötleja on kohustatud täitma vastutava töötleja juhiseid andmete 

töötlemisel ja andmekogu majutamisel ning tagama andmekogu turvalisuse.  
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ISIKUANDMED 

Juba kogutud andmete kasutamine teadusuuringu või riikliku statistika 

vajadusteks on võimalik ilma andmesubjekti nõusolekuta, kui: 

tuvastamist võimaldavad andmed enne üleandmist kodeeritakse 

andmete saaja on tarvitusele võtnud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised 

turvameetmed  

delikaatsete isikuandmete töötlemine on registreeritud AKI-s ja 

AKI on andnud loa, olles eelnevalt ära kuulanud eetikakomitee 

Ilma kodeerimata on andmete töötlemine lubatud kui: 

pärast tuvastamist võimaldavate andmete eemaldamist ei oleks andmetöötluse 

eesmärgid enam saavutatavad või oleks nende saavutamine ebamõistlikult raske; 

Esineb ülekaalukas avalik huvi  

töödeldavate isikuandmete põhjal ei muudeta tema kohustuste mahtu  

ega kahjustata muul viisil ülemääraselt andmesubjekti õigusi  
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KOKKUVÕTE 

Juura ei takista meditsiiniregistrite pidamist 

Meie regulatsioon ei ole rangem Euroopa Liidu regulatsioonist 

Kõik taandub tahtmisele/oskusele/rahale jne.  
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TÄNAN! 13 

SOOME 
Keskuskatu 7 A 

FI-00100 Helsinki 

Finland 

Tel. +358 (0)20 506 6000 

www.roschier.com 

ROOTSI 
Blasieholmsgatan 4 A 

SE-103 90 Stockholm 

Sweden 

Tel. +46 (0)8 553 190 00 

www.roschier.com 

 

EESTI 
Roosikrantsi 2 

EE-10119 Tallinn 

Estonia 

Tel. +372 640 7170 

www.rln.ee 

LÄTI 
Valdemara 20 

LV-1010 Riga 

Latvia  

Tel. +371 724 0689  

www.rln.lv 

LEEDU 
Lvovo 25 

LT-09320 Vilnius  

Lithuania 

Tel. +370 5250 0800 

www.rln.lt 

Ants Nõmper 

Ants.nomper@rln.ee 


