
Miks elukoha registreerimine on vajalik 
 
Elukoha andmed rahvastikuregistris on aluseks 

 Inimesele omavalitsuse teenuste saamisel ja valimisõiguse teostamisel 

 Üksikisiku tulumaksu jagamisel riigi ja omavalitsuse vahel 

 Omavalitsusele inimestele pakutavate teenuste (haridus, noorsootöö, 
raamatukogud, valla teede korrashoid, vallasisene ühistransport) planeerimisel, 
kohustuste täitmisel ja inimestega suhtlemisel. 

 
Rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress ei anna isikule õigust kasutada 
aadressijärgset ruumi elukohana, kui puudub ruumi kasutamise õigus seaduses sätestatud 
alustel. 

 

Õiguslikud alused 
 

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda oma elukoha andmete õigsuse eest 
Eesti rahvastikuregistris. 
Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise õiguslikud alused on 

 “Rahvastikuregistri seaduse” 8.peatükk (paragrahvid 39¹-48); 

 Regionaalministri 7.jaanuari 2005 määrusega vastu võetud “Elukoha andmete 
rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend” 

 

Elukohateate esitamine 
 

Elukohateadet saab esitada: 
1. elektrooniliselt riigiportaali www.eesti.ee kaudu; 
2. digitaalallkirjaga Harku Vallavalitsuse e-posti aadressil harku@harku.ee ; 
3. posti teel, elukohateatele tuleb lisada koopia isikut tõendavast dokumendist; 
4. isiklikult Harku Vallavalitsuses 

 esmaspäeval ja neljapäeval kell 8.00-18.00 

 teisipäeval ja kolmapäeval kell 8.00-16.00 

 reedel kell 8.00-14.30. 
 

Elukohateate täitmine 
 

Elukoha isikuandmete väljade täitmisel kirjutab esitaja vastavatesse lahtritesse oma ees- 
ja perekonnanime ja isikukoodi ning oma kontaktandmed. 

 
Esitatava elukoha aadress tuleb märkida omavalitsusüksuse, asula, tänava või talu 
nime, hoone numbri ja korteri numbri täpsusega (kui numbrid on olemas). 
Sellel aadressil asuv ruum peab olema elamu või korter, mis on kasutatav alaliseks 
elamiseks. Nõuet ei rakendata, kui esitaja 

1. on ehitatava hoone või ruumi omanik ja elukohateade on esitatud tema enda ja 
temaga koos elavate perekonnaliikmete kohta; 

2. tõendab mitteeluruumi kasutamist elukohana. 
 
Elukohateadet on võimalik esitada enda ja esitajaga koos elavate isikute kohta. Kõik 
elukohateatele kantud täisealised isikud (välja arvatud eestkostetavad) annavad 
elukohateatele oma isikuandmete järele allkirja. 

 

Alaealise lapse elukoha registreerimiseks on vajalik teise hooldusõigusliku vanema 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13190637?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032017011?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032017011?leiaKehtiv
http://www.eesti.ee/
mailto:harku@harku.ee


nõusolek. Nõusoleku korral märgitakse elukohateatel teise lapsevanema eesnimi, 
perekonnanimi ja isikukood ja võetakse tema allkiri. Lapsevanem võib oma nõusoleku 
anda ka eraldi dokumendil, mis lisatakse elukohateatele. 

 

Ruumi kasutamise õigus võib olla omandiõigus, üüri- või muu leping, ruumi omaniku 
nõusolek, õigus kasutada ruumi omaniku või üürniku perekonnaliikmena või muu 
seaduslik alus. 
Kui esitaja ei ole ruumi omanik, tuleb elukohateatele lisada ruumi kasutamise õigust 
tõendava dokumendi koopia (näiteks üüri või muu lepingu). 
Ruumi omaniku nõusoleku korral märgitakse elukohateatel omaniku või tema esindaja 
eesnimi, perekonnanimi ja isikukood ja võetakse omaniku või tema esindaja allkiri. 
Omanik võib oma nõusoleku anda ka eraldi dokumendil, mis lisatakse elukohateatele. 
Kaasomandis oleva eluruumi andmete kandmisel rahvastikuregistrisse lisatakse 
elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusolek. Kaasomanike 
nõusolekut ei lisata, kui omanikud on ruumi kasutamises teisiti kokku leppinud. Sellisel 
juhul lisatakse kaasomanike kokkulepet tõendav dokument. 

 
Sideaadressina saab märkida mõne teise ruumi aadressi, mida riigi või omavalitsusega 
suhtlemisel soovitakse kasutada. 

 

Esitaja kinnitab tema poolt elukohateatele kantud kõigi andmete õigsust oma allkirjaga. 
 

Elukohateate pöördel on võimalik elukohateate esitajatel täita enda kohta statistilised 
andmed. 

 

Alaealise lapse või eestkostetava eest esitab elukohateate lapsevanem, eestkostja või 
eestkosteasutuse volitatud esindaja. Esindaja peab tõendama oma isikut ja esindusõigust 
tõendavad dokumendid. Esindusõigust tõendavat dokumenti ei pea esitama, kui 
rahvastikuregistrisse on kantud 

 vanemate andmed alaealise lapse isikuandmetena; 

 eestkoste andmed eestkostetava isikuandmetena. 
 

Elukoha aadressi kandmine rahvastikuregistrisse 
 

Vallavalitsus kontrollib elukohateate saamisest alates kümne tööpäeva jooksul 
elukohateate vastavust kehtestatud nõuetele ning kannab elukoha aadressi 
rahvastikuregistrisse või keeldub elukoha aadressi kandmisest rahvastikuregistrisse. 

 

Keeldumise alused on sätestatud rahvastikuregistri seaduse § 44 lõikes 1. Ametnik 
keeldub elukoha registreerimisest, kui isikul ei ole ruumi kasutamise luba; tegemist ei ole 
eluruumiga; elukohateates esitatud andmed on puudulikud või kui on esitatud 
valeandmeid. 

 
Vallavalitsus teatab keeldumisest kanda elukohateates märgitud aadress 
rahvastikuregistrisse esitajale posti teel või elektrooniliselt kümne tööpäeva jooksul pärast 
elukohateate saamist. 

 
 

Informatsioon 
 

Informatsiooni saab e-posti aadressil harku@harku.ee või telefonidel 600 3869 ja 600 3848 

mailto:harku@harku.ee

