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Tervishoiuteenuste osutamiseks tegevuslubade väljastamine 

 

Teenusstandard 

 

1. Teenuse vajadus  

Tervishoiuteenuse tegevusluba on vajalik perearsti nimistu alusel üldarstiabi, kiirabi, 

eriarstiabi (haigla, haiglaväline, iseseisvalt õendusabi ja iseseisvalt ämmaemandusabi (sh 

kodusünnitus) osutamiseks. Tegevusluba annab õiguse osutada tervishoiuteenuseid 

tegevusloas märgitud tegevuskohas. 

 

 

Tervishoiuteenused 

 

Üldarstiabi - ambulatoorne tervishoiuteenus, mida osutavad perearst ja temaga koos töötavad 

tervishoiutöötajad. Perearst on sellekohase eriala omandanud eriarst, kes tegutseb perearsti 

nimistu alusel või nimistuta eriarstina. Perearsti nimistu on perearsti teenindamisele kuuluvate 

isikute nimekiri.  

 

Kiirabi - ambulatoorne tervishoiuteenus eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgistuse 

esmaseks diagnoosimiseks ja raviks ning vajaduse korral abivajaja  

transpordiks haiglasse.  

 

Eriarstiabi - ambulatoorne või statsionaarne tervishoiuteenus, mida osutavad eriarst või 

hambaarst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad.  

 

Õendusabi - ambulatoorne või statsionaarne tervishoiuteenus, mida osutavad õde ja 

ämmaemand koos pere-, eri- või hambaarstiga või iseseisvalt.  

 

Ämmaemandusabi - ambulatoorne või statsionaarne tervishoiuteenus, mida osutab 

ämmaemand koos pere- või eriarstiga või iseseisvalt.  

 

2. Sihtgrupp 

Sihtgrupp on tervishoiuteenust osutavad juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.  

 

3. Nõuded ja piirangud tegevusloa taotlejale 

 

3.1. perenimistu alusel üldarstiabi teenuse osutaja (TTKS §§ 7-15) 

a) Perearstid võivad tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana või üldarstiabi osutava 

äriühingu kaudu; 

b) Üldarstiabi osutav äriühing võib ühineda ainult teise üldarstiabi osutava äriühinguga; 

c) Üldarstiabi osutav äriühing ei või olla osanikuks või aktsionäriks eriarstiabi osutavas 

äriühingus; 

d) Üldarstiabi osutaval äriühingul ei või olla muud tegevusala peale üldarstiabi, iseseisvalt 

osutada lubatud õendusabiteenuste, iseseisvalt osutada lubatud 

ämmaemandusabiteenuste, füsioteraapiateenuse ja sotsiaalteenuste osutamise, 

tervishoiualase õppe- ja teadustöö ning kinnisasja kasutusse andmise; 

e) Füüsilisest isikust ettevõtjana äriregistrisse kantud perearst võib äriregistrisse kantud 

ärinime all osutada ainult üldarstiabi, iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuseid, 
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iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuseid, füsioteraapiateenust ja 

sotsiaalteenuseid, tegeleda tervishoiualase õppe- ja teadustööga ning kinnisasja 

kasutusse andmisega; 

f) Üldarstiabi osutava äriühingu osanik või aktsionär võib olla: 

 selle äriühingu kaudu tervishoiuteenuseid osutav perearst; 

 kohalik omavalitsusüksus, mille haldusterritooriumil asub üldarstiabi osutava 

äriühingu tegevuskoht. 

3.2. kiirabi teenuse osutaja (TTKS §§ 16-19) 

a) Kiirabibrigaadi pidaja võib olla sellekohase tegevusloaga äriühing, füüsilisest isikust 

teenuseosutaja, sihtasutus, riigi või kohaliku omavalitsuse asutus; 

b) Kiirabibrigaadi pidaval juriidilisel isikul ei või olla teist tegevusala peale kiirabi 

osutamise, tervishoiualase õppe- ja teadustöö, tervishoiuteenuse osutamisega seotud 

patsientide veo operatiivvalve välise auto või kiirabibrigaadiga; 

c) Kiirabibrigaadi pidav füüsilisest isikust teenuseosutaja võib äriregistrisse kantud ärinime 

all osutada ainult kiirabi. Eelnimetatud tegevusala piirang ei laiene kiirabibrigaadi 

pidavatele eriarstiabi osutajatele.  

 

3.3. eriarstiabi teenuse osutaja (TTKS §§ 20-23)  

 

a) Haiglavälist eriarstiabi võib osutada sellekohase tegevusloaga äriühing, füüsilisest 

isikust teenuseosutaja või sihtasutus; 

b) Haigla on ambulatoorsete ja statsionaarsete tervishoiuteenuste osutamiseks moodustatud 

majandusüksus; 

c) Haiglat võib pidada sellekohase tegevusloaga aktsiaselts või sihtasutus; 

d) Haiglat pidaval aktsiaseltsil ja sihtasutusel ei või olla muud tegevusala peale eriarstiabi, 

kiirabi, iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste, iseseisvalt osutada lubatud 

ämmaemandusabiteenuste ja sotsiaalteenuste osutamise, tervishoiualase õppe- ja 

teadustöö, haiglaapteegi pidamise, täisvere ja verekomponentide tootmise, rakkude, 

kudede ja elundite hankimise ja käitlemise ning kinnisasja kasutusse andmise; 

 

3.4. õendusabi teenuse osutaja (TTKS §§ 24-26)  

a) Iseseisvalt võib õendusabi osutada sellekohase tegevusloaga äriühing, sihtasutus või 

füüsilisest isikust teenuseosutaja (koduõendus, koolitervishoid, õe vastuvõtuteenus); 

b) Õendushaiglat võib pidada sellekohase tegevusloaga aktsiaselts või sihtasutus; 

c) Õendushaiglat pidaval aktsiaseltsil ja sihtasutusel, ei või olla muud tegevusala peale 

iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste, ambulatoorse eriarstiabi, 

füsioteraapiateenuse ja sotsiaalteenuste osutamise, haiglaapteegi pidamise, 

tervishoiualase õppe- ja teadustöö ning kinnisasja kasutusse andmise. 

 

3.5. ämmaemandusabi teenuse osutaja (TTKS §§ 26¹-26³) 

a) Iseseisvalt võib ämmaemandusabi ja kodusünnitusabi osutada sellekohase tegevusloaga 

äriühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja; 

b) Iseseisvalt võib ämmaemandusabi osutada vaid ambulatoorselt; 

 

4. Tegevusloa taotlemine  

 
4.1. Tegevusloa taotluse andmed vastavalt taotletava tervishoiuteenuse liigile: 
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a) Üldandmed: 

 juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral 

asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav 

numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja 

registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava 

dokumendi nimetus ja number; 

 ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress). Teise 

lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb 

postiaadressist; 

 tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud 

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohane nimetus ja kood; 

b) Teenuse osutamise andmed: 

 tervishoiuteenuse osutamiseks Kaitseväes või Kaitseväe kiirabi osutamise loa 

taotlemisel Kaitseväe struktuuriüksuse asukoht ja põhimäärus ning kõrgemalseisva 

valitsusasutuse nimetus; 

 tervishoiuteenuste loetelu, mille osutamiseks tegevusluba taotletakse.; 

 tegevusloa taotlemisel tervishoiutöötajate kirjalik nõusolek tegevusluba taotleva 

tervishoiuteenuse osutaja juurde tööle asumiseks, välja arvatud perearsti nimistu alusel 

üldarstiabi osutamise loa taotlemise korral; 

 kiirabi osutamise loa taotlemisel riigi päästeasutuse poolt selle asutuse asukoht, riigi- 

ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registreerimise number, 

põhimäärus ja kõrgemalseisva valitsusasutuse nimetus; 

 kiirabi osutamise loa taotlemisel kiirabibrigaadide arv, koosseis ja varustus; 

 haiglas eriarstiabi osutamiseks loa taotlemisel taotletava haigla liik; 

 iseseisvalt õendusabi osutamise raames õe vastuvõtuteenuse osutamiseks loa 

taotlemisel konsulteeriva arsti nimi, isikukood ja kontaktandmed, kui äriühingul, 

sihtasutusel või füüsilisest isikust ettevõtjal endal puudub eriarstiabi tegevusluba; 

 iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamiseks loa taotlemisel konsulteeriva arsti 

nimi, isikukood ja kontaktandmed; 

 kodusünnitusabi osutamiseks tegevusloa taotlemisel ämmaemanda pädevust 

tõendavad dokumendid ja dokumentaalselt tõendatud: 

 sünnitusabi praktilise töö kogemus sünnitusabi osutaja juures vähemalt 150 sünnituse 

vastuvõtmisena viimase viie aasta jooksul või sellele vastav kutsekvalifikatsiooni tase; 

 läbitud vastavat eriala esindava erialaühenduse tunnustatud vastsündinu elustamise 

teoreetiline ja praktiline koolitus vähemalt seitsme tunni ulatuses üks kord aastas; 

 läbitud vastavat eriala esindava erialaühenduse tunnustatud täiskasvanu elustamise 

teoreetiline ja praktiline koolitus vähemalt kuue tunni ulatuses üks kord iga kahe aasta 

tagant. 

 

4.2. ruumide meditsiinitehnoloogia osa projekt, milles on andmed ruumide, sisseseade ja 

aparatuuri kohta (nõuded on kehtestatud teenuse liikide kaupa valdkonna eest 

vastutava ministri määrustega) Ruumi meditsiinitehnoloogia osa projekt peab sisaldama 

järgmist: 

a) projekti ja ruumi asukoha identifitseerivaid andmeid, ruumi nimetust, pindala ja muid 

koostaja poolt vajalikuks peetavaid andmeid; 

b) ruumis toimuva tööprotsessi lühikirjeldust või tegevuste loetelu, vajalikke ühendusi teiste 

ruumidega, inimeste arvu, nõudeid ruumile keskkonna, hügieeni või tööohutuse 

seisukohast; 



Kinnitatud 16.03.2017 

Dora ID 205255 

4 
 

c) tehnoloogiast tulenevaid erinõudeid ehituslikule osale või tehnilistele 

kommunikatsioonidele; 

d) ruumi sisustuse plaani M 1:50 või M 1:100, vajaduse korral vaateid, lõikeid; 

e) sisustuse loetelu; 

f) dokumenti ruumide kasutusõiguse kohta. 

 

4.3. andmed andmekaitse järelevalve asutuses delikaatsete isikuandmete töötlemise 

registreerimise kohta (https://www.aki.ee/); 

4.4. andmed tervise infosüsteemiga andmevahetuseks esitatavatele nõuetele vastamise 

kohta (http://www.e-tervis.ee/index.php/et/); 

4.5. kinnitus, et tervishoiuteenuste osutamise tegevuskoha ruumidele või ehitisele on 

väljaantud kehtiv kasutusluba. Tervishoiuteenust võib osutada ehitises või ruumides, 

millele on antud kooskõlas Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusega nr 

51“Ehitise kasutamise otstarve loetelu“ kasutusluba. Kasutusloa olemasolu saab 

kontrollida Ehitisregistris (www.ehr.ee); 

4.6. kinnitus, et tervishoiuteenuse osutamise ruumid vastavad kehtestatud nõuetele (e 

nõuded tegevusloa kontrolliesemele). Lisada tuleb nõutud sisseseade ja aparatuuri 

loetelu: 

a) perearsti nimistu alusel üldarstiabi osutamise ruumid, sisseseade ja aparatuuri nõuded 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113122013036; 

b)  eriarstiabi osutamiseks vajalik töötajate koosseis, ruumid, sisseseade ja aparatuur 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106112013005; 

c) kiirabi osutamiseks kiirabibrigaadi koosseis ja varustus  

https://www.riigiteataja.ee/akt/125112014004; 

d) ämmaemandusabi iseseisvalt osutamise ruumid, sisseseade, aparatuur, töövahendid ja 

ravimid ning ämmaemanda pädevus https://www.riigiteataja.ee/akt/109072014035; 

e) ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, 

aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele https://www.riigiteataja.ee/akt/117012014011; 

f) õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka 

kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks 

vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele 

https://www.riigiteataja.ee/akt/117012014004; 

g)  haiglatele kehtestatud nõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/101062016007; 

 

4.7. riigilõivu tasumise andmed. Riigilõiv tasutakse enne tegevusloa taotluse esitamist. 

Riigilõivumäärad on sätestatud riigilõivuseaduse § 287. Riigilõivu tasumisel makse selgitusse 

tuleb märkida tervishoiuteenus(ed) millisteks tegevusluba taotletakse ja isik kelle eest riigilõiv 

tasutakse kui isik erineb taotlejast. Riigilõiv tasutakse Rahandusministeeriumile kontole 

viitenumbriga 2900082333: 

SEB pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X) 

Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X) 

Danske Bank EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X) 

Nordea pank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X) 

 

5. Tegevusloa muutmine  
 

https://www.aki.ee/
http://www.e-tervis.ee/index.php/et/
http://www.ehr.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/113122013036
https://www.riigiteataja.ee/akt/106112013005
https://www.riigiteataja.ee/akt/125112014004
https://www.riigiteataja.ee/akt/109072014035
https://www.riigiteataja.ee/akt/117012014011
https://www.riigiteataja.ee/akt/117012014004
https://www.riigiteataja.ee/akt/101062016007
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014001
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5.1. Tegevusloa muutmist tuleb taotleda tervishoiuteenuse osutajal kellel muutub: 

a) tegevusloa kontrolliese (st nõuete kogum, mille täitmine on tegevusloa andmise eelduseks 

p 4.5.); 

b)  tervishoiuteenus või siirata lubatud elund. 

 

5.2.Tegevusloa muutmise taotluses märkida ja lisada järgmist:  

 tegevusloa omaja üldandmed; 

 muudetava tegevusloa number; 

 andmed iga muudatuse kohta; 

 iga tegevuskohaga seotud tervishoiuteenuste loetelu muutus; 

 eraldi märkida millisest tegevuskohast või tervishoiuteenusest soovitakse loobuda; 

 tervishoiuteenuse osutamise tegevuskoha muutumisel uue tegevuskoha 

meditsiinitehnoloogia projekt (vt p 4.2).  

 

6.Tegevusloa üleandmine 

 

6.1. Tegevusloa üleandmist tuleb taotleda 30 päeva jooksul, kui tervishoiuteenuse 

osutajal tekib tervishoiuteenuse jätkamise õigus seoses ettevõtte: 
a) jagunemisega; 

b) ühendamisega; 

c) ümberkujundamisega; 

d) võõrandamisega/omandamisega: 

e) muul MsüS § 44-50 toodud alustel. 

 

6.2. Tegevusloa üleandmise taotluses tuleb märkida ja lisada järgmist: 

 tegevusloa omaja üldandmed (vt p 4.1 a); 

 tegevuslubade numbrid; 

 majandustegevuse jätkamise õigust kinnitavad dokumendid või väljavõtted nendest.  

 tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva vara ülemineku kinnitus;  

 kinnitus, vajadusel dokumentaalselt tõendatult, et täidetud on muud tervishoiuteenuse 

osutamiseks kehtestatud nõuded; 

 ettevõtte võõrandamisel/omandamisel tuleb esitada ka tegevusloa senise omaja 

nõusolek tegevusloa üleandmiseks (võib sisalduda ettevõtte võõrandamise lepingus). 

 

7. Tegevusloa taotluse menetlemise üldine kord 
Tegevusloa taotluse lahendab Terviseamet tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 

60 päeva jooksul alates kõikide nõutud andmete esitamisest arvates. Terviseamet esitab 

taotluse esitajale hiljemalt taotluse esitamisele järgneval 3 tööpäeval esmase vastuse.  

Tegevusloa muutmise või üleandmise taotluse lahendab Terviseamet tegevusloa andmiseks 

sätestatud korras. Taotleja võib tegevusloa muutmise või üleandmise taotluses jätta esitamata 

andmed, mis sisalduvad varem tema poolt samaks tegevuseks esitatud tegevusloa taotluses, 

kui ta kinnitab varem esitatud andmete õigsust. 

 

 

Tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa taotlused esitada Eesti teabevärava, notari või 

digiallkirjastatult e- posti aadressil kesk@terviseamet.ee või Terviseameti postiaadressil. 

 

 

 

mailto:kesk@terviseamet.ee
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8.Tegevusloa omaja teavitamiskohustused 

 

a) teatama Terviseametile muutustest tervishoiutöötajate koosseisus viivitamata alates 

vastavatest muutustest teadasaamisest, näidates ära muudatuse toimumise kuupäeva 

(TTKS § 47); 

b) teatama suurtest tehnilistest riketest ja muudest olulistest muudatustest tervishoiuteenuse 

osutamiseks vajalikus aparatuuris 10 päeva jooksul alates rikete tekkimise või muudatuste 

toimumise hetkest, kui nimetatud rikete ja muudatuste tulemusena on tegevusloa omajal 

võimatu osutada tegevusloas märgitud tervishoiuteenuseid. 

9. Tegevusloa kehtivus 

 

a) Tegevusluba on üldjuhul tähtajatu või kehtib tegevusloas märgitud tähtajani; 

b) Tegevusloa omaja taotluse alusel või seaduses sätestatud juhtudel kehtetuks 

tunnistamiseni. 

 

9.1. Tegevusloa kehtetuks tunnistamise taotlusel tuleb märkida järgmist: 

a) Tegevusloa omaja üldandmed (vt p 4.1. a); 

b) Tegevusloa number; 

c) Selgelt väljendatud soov tervishoiuteenuse osutamisest loobumiseks. 

Lisa informatsioon Tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite osakond: 

aivi.sagur@terviseamet.ee, tel 650 9865 

margit.toop@terviseamet.ee, tel 650 9843  

Kodulehekülg: www.terviseamet.ee 

 

Teenusstandardit uuendame vastavalt muudatustele õigusaktides.  

mailto:aivi.sagur@terviseamet.ee
mailto:margit.toop@terviseamet.ee
http://www.terviseamet.ee/

