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Tervisetõendi väljastamise tasu 

 

Lugupeetud [    ] 

 

Selgitasite oma kirjas, et Tartu Ülikooli Kliinikum küsib Teilt enne praktikale lubamist tõendit 

MRSA-testi tulemuse kohta, kuid tõendi väljastamise eest tuleb maksta. Küsisite, kas 

Tartu Tervishoiu Kõrgkool või Tartu Ülikooli Kliinikum peab Teile tõendi tasu hüvitama. 

 

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) § 13 lõike 1 järgi on tööandja kohustatud 

tegevusaladel, kus töö iseärasused võivad soodustada nakkushaiguste levikut, nõudma uuelt 

töötajalt tervisetõendit selle kohta, et ta on läbinud nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli. 

Tervisetõendit on vaja tervishoiutöötajatel ning teistel patsiendiga vahetult kokku puutuvatel 

tervishoiuasutuse töötajatel, muu hulgas praktikal või täiendusõppes osalevatel õpilastel, 

üliõpilastel ja töötajatel (NETS § 13 lg 1 punktid 5 ja 7). Perearst või töötervishoiuarst teeb 

nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli ning annab selle kohta tervisetõendi tervishoiuteenuste 

korraldamise seaduse § 42 lõike 3 kohaselt (NETS § 13 lg 4). Tööandjal on õigus saata töötaja 

vastavalt riskihindamise tulemustele tegema täiendavat tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes 

(NETS § 13 lg 7). 

 

Seega eristab seadus kaht olukorda: tööleasuja tervisekontroll ja tervisetõend ning töötaja 

täiendav tervisekontroll ja tervisetõend.  

 

Tööandja rahastab töötaja täiendavat tervisekontrolli neil tegevusaladel, kus töö iseärasused 

võivad soodustada nakkushaiguste levikut (NETS § 42 lg 4 p 2). Tööandja ei pea rahastama 

töövõtja tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes enne tema tööleasumist tegevusaladel, kus töö 

iseärasused võivad soodustada nakkushaiguste levikut (NETS § 42 lg 5). 

 

Seega ei pea Tartu Ülikooli Kliinikum rahastama nakkushaigusi puudutavat (sh MRSA kandlus) 

tervisetõendit, mille üliõpilane teeb enne praktikale asumist.  

 

Kõnealuse tervisetõendi väljastamist ei pea Teile hüvitama ka kool. Sellist kohustust ei pane 

koolile ükski seadus. Kõrgkool ei või seaduses loetletud juhtudel nõuda õppekulude hüvitamist 

(kõrgharidusseaduse (KHaS) § 16). Õppekulude all peetakse aga silmas tasu ainepunktide eest 

(KHaS § 16 lg-d 2 ja 3), mitte kõiki õppega seotud kulusid. Näiteks ei pea kool/riik hüvitama 

õpilase õppevahendite maksumust, transpordi, majutuse, toitlustuse vms kulusid, mis tuleb 

inimesel kanda seoses õppimisega.  
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Kuigi kõrghariduse omandamine pole kohustuslik, peab riik siiski hoolitsema, et see oleks 

soovijale kättesaadav. Kättesaadavaks tegemine tähendab muu hulgas selliseid abinõusid, mis 

võimaldaksid õppida ka neil inimestel, kes ei saa sotsiaal-majandusliku olukorra tõttu ise 

õpingute eest täies mahus tasuda. Põhiseadus ja rahvusvahelised inimõiguste kaitse normid ei 

näe ette täpset mudelit, kuidas riik peab tegema kõrghariduse kättesaadavaks, samuti võib 

olukord aja jooksul muutuda vastavalt riigi majanduslikule arengule.  

 

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on praktikale asumise tõendi hüvitamise sõnaselgelt välistanud. 

Kooli õppepraktika korra punktis 13 on kirjas, et õppepraktika sooritamisega seotud majutus- ja 

sõidukulud ning tervisetõendi, analüüside, kindlustuse ja vaktsineerimisega seotud kulud tasub 

õpilane. 

 

Kui vajate õpingute ajal rahalist toetust, tutvuge palun kooli kodulehel avaldatud infoga. 

Kodulehelt leiab ülevaate õppetoetuste ja stipendiumide kohta. Toetuste kohta on teave ka kooli 

siseveebis. Õppetoetuste, -laenude ja stipendiumide kohta soovitame vaadata lisaks infot 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt. 

 

Loodan, et selgitus on Teile abiks. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

Koopia: Tartu Tervishoiu Kõrgkool (avaldaja andmeteta) 
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