
KÕIGIL EESTIS ELAVATEL INIMESTEL PEAB OLEMA 
REGISTREERITUD ELUKOHT RAHVASTIKUREGISTRIS  

KUI TEIL TEKIB MUREKOHTI KOHALIKUS OMAVALITSUSES ELUKOHA AADRESSI ESITAMISEL, PALUME 
PÖÖRDUDA SISEMINISTEERIUMI POOLE E-POSTI AADRESSIL ELUKOHT@SISEMINISTEERIUM.EE 

Kuidas teatada oma aadress Eesti rahvastikuregistrile?  
Peate esitama oma elukoha andmed Eesti rahvastikuregistrisse kandmiseks pärast elamisloa saamist. Selleks 
esitage elukohateade elukohajärgsele linna- või vallavalitsusele. Tallinnas tuleb sellest teada anda konkreetsele 
linnaosavalitsusele.  

Elukohateadet on võimalik esitada: 
1. minnes ise kohale kohaliku omavalitsuse esindusse; 
2. kasutades rahvastikuregistri e-teenust aadressil www.rahvastikuregister.ee (portaali sisenemine ID-kaardi, 

Mobiil-ID ja Smart-ID-ga); 
3. saates elukohateate posti teel ja lisades sellele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega 

leheküljest; 
4. saates elukohateate digitaalse allkirjaga e-posti teel. 
 
 

 

Linna- ja vallavalitsuste kontaktid: www.siseministeerium.ee/linna-ja-vallavalitsused 
Tallinna linnosavalitsuste kontaktid: www.tallinn.ee/est/Linnaosavalitsuste-kontaktandmed  

 

 

 Kui Teiega elab ühel aadressil veel inimesi, siis saate esitada ühise elukohateate.  

 Elukohateate peavad allkirjastama kõik elukohateatel esitatud täisealised inimesed.  

 Kui Te ei ole ise ruumi omanik, tuleb Teil esitada ruumi kasutamist tõendav dokument 
(nt üürileping) või ruumi omaniku nõusolek. Piisab ühest neist – see tähendab, et kui 
Teil on olemas üürileping, siis juba selle alusel registreeritakse elukoht vastavale 
aadressile ja omaniku nõusolekut täiendavalt ei ole vaja esitada. 

 Kui omate kellegagi lapse ühist hooldusõigust, on lapse elukoha andmete muutmiseks vajalik mõlema 
vanema nõusolek. Valla-, linna või -linnaosavalitsusel on võimalik teha sellest nõudest erand, kui lapse 
huvides on kanda tema elukohaandmed rahvastikuregistrisse (nt vajalike teenuste tagamiseks), kui ei 
ole võimalik saada selleks teise vanema nõusolekut.  

 Seadusest tulenevalt peate elukoha vahetamisel esitama uue elukoha andmed rahvastikuregistrile 14 
päeva jooksul. 

 

 

 

Miks on vaja esitada oma Eesti 
elukoha aadress? 
 

Siis olete rahvastikuregistri andmetel Eesti elanik. 

Riigi ja omavalitsuste teenuste puhul, mida 
osutatakse vaid Eesti või teatud omavalitsuse 
elanikele, võetakse aluseks Teie rahvastikuregistris 
olevad elukoha andmed. Seega, omades elukoha 
andmeid rahvastikuregistris, saate Te 
mitmesuguseid elukohast sõltuvaid riigi ja 
omavalitsuse teenuseid ja toetusi, näiteks: 

o lasteaiakoht 
o tasuta ühistransport 
o sotsiaalabi 
o tervishoiuteenused (nt perearst). 

Mida teha, kui elukoha aadressi 
esitamisel esineb takistusi?  
 

Kui Teil esineb elukoha aadressi esitamisel takistusi 
(näiteks ei ole Teil võimalik saada ruumi omaniku 
nõusolekut), siis palun pöörduge abi saamiseks 
elukohajärgsesse linna-, valla- või linnaosavalitsusse. 
 

Kohalik omavalitsus saab algatada elukoha andmete 
rahvastikuregistrisse kandmise menetluse enda 
algatusel, mille tulemusel kantakse Teie elukoha 
andmetena rahvastikuregistrisse:  
 

o valla- või linna täpsusega aadress, Tallinnas 
linnosa täpsusega aadress (täpse ruumi 
aadress kantakse võimalusel lisa-aadressiks) 
või  

o ruumi aadressi täpsusega aadress. 
 


