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1. Kinnitan tervishoiuteenuste osakonna põhimääruse (Lisatud) 

 

2. Tunnistan kehtetuks 04.03.2016 käskkirja nr 1-1.1/14 kinnitatud esmatasandi tervishoiu 

osakonna põhimääruse ja tervishoiutöötajate ning tegevuslubade registri osakonna 

põhimääruse.  
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Tervishoiuteenuste osakonna põhimäärus 

 
 

1. peatükk 

ÜLDSÄTTED 

1.1. Tervishoiuteenuste osakond (edaspidi osakond) on Terviseameti (edaspidi ameti)      

struktuuriüksus. 

1.2. Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, ameti põhimäärusest, ameti 

töökorraldusest ja asjaajamiskorrast. 

1.3. Osakonna tööd suunab ja kontrollib ameti peadirektor. 

1.4. Osakonna ja selle ametnike tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti 

peadirektor.  

1.5. Osakonna asukohaks on Tallinn, Harjumaa. 

 

2 peatükk 

ÜLESANDED 

2.1. Tervishoiuteenuste osakonna põhiülesanneteks on: 

2.1.1. tervishoiuteenuse osutamiseks nõutava kvalifikatsiooniga isikute registreerimine, et 

tagada tervishoiuteenuste tarbija riiklik kaitse; 

2.1.2. arvestuse pidamine tervishoiuteenuste osutamise õiguse saanud füüsilisest ja juriidilisest 

isikust ettevõtjate üle ja nõuetekohaste tegevuslubade väljastamine;  

2.1.3. tervishoiutöötajate riikliku registri, tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku 

registri ning proviisorite ja farmatseutide riikliku registri vastutava ja volitatud isiku 

ülesannete täitmine; 

2.1.4. tervishoiutöötajate vaba liikumise Euroopa Liidu pädeva asutuse ülesannete täitmine; 

2.1.5. oma pädevuse piires üldarstiabi korraldamine ja planeerimine tervishoiuteenuste 

kättesaadavuse kindlustamiseks; 

2.1.6. ametile pandud ülesannete täitmine töötervishoiu valdkonnas. 

 

2.2. Põhiülesannete täitmisel osakond: 

2.2.1. tagab osakonna üleselt ühtse menetluspraktika, sh vajalikud menetlusjuhendid; 

2.2.2. tagab osakonna eesmärkide läbirääkimise ja tööplaani koostöös ameti teiste 

osakondadega  

ning analüüsib töö tulemusi ja koostab vastavaid kokkuvõtteid või teabematerjale; 

2.2.3. menetleb tervishoiutöötajate, proviisorite ja farmatsetide registreerimise taotluseid,  

registreerib nõutava kvalifikatsiooniga isikud ja väljastab registreerimistõendid; vajadusel 

viib läbi nende kutsekvalifikatsiooni tunnustamise menetluse ja väljastab nõutavad 

dokumendid;  

2.2.4. teeb koostööd teiste Euroopa Liidu riikide pädevate asutustega tervishoiutöötajate 

kutsekvalifikatsiooni tunnustamise ja migratsiooni osas; 

2.2.5. menetleb ja väljastab tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubasid; taotluse menetlemisel 

teeb koostööd järelevalve osakonnaga (ruumi, sisseseade, aparatuuri, töövahendite 

kontroll); 

2.2.6. peab arvestust tervishoiutöötajate riigikaitseliste töökohtade ja paigutuse üle 

kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal; 

2.2.7. koordineerib ja arendab oma pädevuse piires tervishoiutöötajate pädevuse hindamist ja 

tervishoiuteenuse kvaliteeti; 

2.2.8. osaleb tervisevaldkonna registrite arendamisel ja annab sisendi registrite infosüsteemis 

täienduste ja paranduste tegemiseks; 



2.2.9. viib vajadusel läbi avalikke perearsti konkursse, kinnitab perearstile nimistu, nimistu 

piirsuuruse ja perearsti teeninduspiirkonna, muudab vajadusel nimistu piirsuurust ja 

perearsti teeninduspiirkonda;  

2.2.10. korraldab vajadusel perearsti nimistusse kantud isikute osalist üleandmist uue nimistuna 

perearsti kvalifikatsiooniga tervishoiutöötajale;  

2.2.11. korraldab vajadusel perearstilt nimistuga perearstina tegutsemisõiguse äravõtmise; 

2.2.12. määrab vajadusel isiku perearsti nimistusse või arvab nimistust välja; 

2.2.13. korraldab ettenägematu või vältimatu vajaduse ilmnemisel perearsti ajutise asendaja 

leidmise olukorras, kus perearst objektiivsetel põhjustel ise ei taga ajutist asendamist ning 

peab arvestust perearstide ajutise asendamise kohta; 

2.2.14. analüüsib üldarstiabi teenuse osutajate juures töötavate tervishoiutöötajate ja 

töötervishoiuspetsialistide personaliressurssi ja osaleb vajadustele põhineva 

tööjõuressursi 

planeerimisel; 

2.2.15. analüüsib töötajate kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise andmeid ning 

avaldab analüüsi tulemused iga-aastaselt ameti koduleheküljel; 

2.2.16. tunnustab meresõiduohutuse seaduse alusel tervisekontrolli tegijaid, haldab tegijate 

nimekirja, kontaktandmeid ja avaldab selle ameti kodulehel eesti ja inglise keeles ning 

vajadusel algatab tunnustamisotsuse kehtetuks tunnistamise; 

2.2.17. vajadusel korraldab eksperthinnangu või uuringu tellimise koostöös teiste osakondadega 

partnerasutuselt või ekspertidelt; 

2.2.18. teeb ettepanekuid asjakohaste õigusaktide muutmiseks ja väljatöötamiseks ning annab 

arvamusi õigusaktide eelnõude kohta kooskõlastatult asjakohase osakonnaga; 

2.2.19. selgitab tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide kohaldamist; 

2.2.20. arendab oma pädevuse piires siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd; 

2.2.21. osaleb oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate, strateegiate ja arengukavade 

väljatöötamisel, riigisiseste (piloot)projektide planeerimisel, koordineerib ja vajadusel 

teeb koostööd või juhib vastavate töögruppide tööd; 

2.2.22. täidab peadirektorilt saadud teisi osakonna ülesannete ja funktsioonidega seonduvaid 

ülesandeid. 

 

3. peatükk 

JUHTIMINE 

3.1. Osakonna tööd juhib osakonnajuhataja, sh: 

3.1.1. juhib ja planeerib osakonna tööd vastavalt seatud eesmärkidele ning tagab osakonnale 

          pandud ülesannete täitmise; 

3.1.2. jaotab ülesandeid osakonna teenistujate vahel, juhendab neid ülesannete täitmisel ja 

          kontrollib nende täitmist; 

3.1.3. kontrollib infoturbe ja andmekaitse nõuete täitmist; 

3.1.4. teeb peadirektorile ettepanekuid osakonna struktuuri ja töökorralduse kohta; 

3.1.5. teeb peadirektorile ettepanekuid teenistujate tasustamiseks ja distsiplinaarmenetluse  

          algatamiseks. 

 

4. peatükk 

ÜMBERKORRALDAMINE JA LÕPETAMINE 

4.1. Ameti tegevuse ümberkorraldamise, millega kaasneb osakonna tegevuse lõpetamine või 

liitmine teise osakonnaga, otsustab peadirektori ettepanekul vastava valdkonna minister. 


