ABIKS TEGEVUSLOA TAOTLEJALE 
Tegevusloa taotlemise kohustus 
Tegevusluba on nõutav: 
1) kiirabi osutamiseks; 
2) eriarstiabi osutamiseks; ( RTL 2001,130,1880 Eriarstiabi erialade loetelu ) https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=86726 
3) iseseisvalt õendusabi osutamiseks.( RTL 2002,14,178 Iseseisvalt osutatavate 
õendusabi tervishoiuteenuste loetelu )
 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=27108
Tegevusloa taotlemine 
Tegevusloa saamiseks esitab tegevusloa taotleja Tervishoiuametile ( Hiiu 42 
Tallinn 11619 ) järgmised dokumendid ja andmed:( vt Tervishoiuteenuste 
korraldamise seadus RTI 2001,50,284 § 41 ): 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id= 555435
1) avalduse, milles märgitakse ära taotleja nimi ning tegevuskoha asukoht ja 
aadress; 
2) asutamisel oleva juriidilise isiku asutamislepingu või -otsuse ja põhikirja või 
ühingulepingu ärakirjad; 
3) füüsilisest isikust ettevõtja puhul ettevõtja nime, isikukoodi, elukoha ja 
tegevuskoha aadressi ning ärinime; 
4) kiirabi osutamise loa taotlemise korral riigi päästeasutuse poolt selle asutuse 
asukoha, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris 
registreerimise numbri, põhimääruse ja kõrgemalseisva valitsusasutuse 
nimetuse; 
5) tervishoiuteenuste loetelu, mille osutamiseks tegevusluba taotletakse 
6) tervishoiutöötajate nimed ja registreerimistõendite numbrid *; 
7) kiirabi osutamise loa taotlemise korral taotletavate kiirabibrigaadide arvu, 
koosseisu ja varustuse ( RTL 2001,139, 2061 Kiirabibrigaadi koosseisu ja 
varustuse nõuded ning tööjuhend );
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=232566
8) haiglas eriarstiabi osutamise loa taotlemise korral taotletava haigla liigi; 
( RTL 2002, 18, 238, RTL 2003, 40, 586 Haigla liikide nõuded ) 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=558003
9) ruumide meditsiinitehnoloogia osa projekti, milles on andmed ruumide, 
sisseseade ja aparatuuri kohta.( SOM 25. 01.2002 määrus nr 25 Nõuded 
haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja 
aparatuurile ) https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=710908
10) dokumendi andmekaitse järelevalve asutuses delikaatsete isikuandmete 
töötlemise registreerimise kohta; (Andmekaitse Inspektsioon Väike-Ameerika 
19 Tallinn 10129, tel 6274135, faks 6274137,  http://www.dp.gov.ee/?js=1 ) 
11) taotleja sidevahendite numbrid ( tel., faks, e - post ) 
12) riigilõivu tasumise kviitungi 
Kiirabi, eriarstiabi ja iseseisvalt õendusabi osutamise tegevusloa väljastamise 
eest tasutakse riigilõivu järgmistes summades: 

kiirabi osutamise tegevusluba - 1000 krooni iga kiirabibrigaadi kohta; 
haiglavälise eriarstiabi osutamise tegevusluba  - 1000 krooni; 
haiglas eriarstiabi osutamise tegevusluba - 5000 krooni iga 100 voodikoha 
kohta; 
iseseisvalt õendusabi osutamise tegevusluba - 500 krooni. 
Riigilõiv tasutakse Maksu- ja Tolliametile järgmistel kontonumbritel: 
Hansapank 
nr 221013264340 
Viitenumber 1206308 
Eesti Ühispank 
nr 10052032262003 
Viitenumber 1206308 
Selgitusse märgitakse asutuse nimi, mille eest riigilõiv tasutakse 
Tegevusloa annab välja Tervishoiuamet. Tegevusloa väljaandja kontrollib 
taotleja esitatud dokumente ja andmeid ning teeb otsuse tegevusloa 
väljaandmise või sellest keeldumise kohta seaduse §-s 41 nimetatud 
dokumentide ja andmete esitamisest alates kahe kuu jooksul. 
Tegevusluba antakse välja vastava otsuse tegemisest alates 10 tööpäeva 
jooksul. Tegevusloa väljaandmise otsus avaldatakse ametlikus väljaandes 
Ametlikud Teadaanded. 
Tegevusloas esitatavad andmed ja tingimused 
Tegevusloas esitatakse: 
1) tegevusloa omaja nimi ning tegevuskoht ja aadress, füüsilisest isikust 
ettevõtja puhul tema nimi, isikukood, elukoht ja ärinimi; 
2) tegevusloa number ja väljaandmise kuupäev; 
3) eriarstiabi osutamise loa korral nende tervishoiuteenuste loetelu, mida 
isikul on lubatud osutada; 
4) kiirabi osutamise loa korral kiirabibrigaadide arv; 
5) haiglas eriarstiabi osutamise loa korral haigla liik. 
Tegevusluba kehtib tema väljaandmisest alates viis aastat. 
* Registreerimistõend 
Registreerimist taotlev isik esitab Tervishoiuametile registreerimistaotluse 
( Tervishoiutöötaja registreerimistaotluses esitatavate andmete loetelu 
+ Tervishoiutöötaja registreerimistaotluse vorm RTL 2002, 2, 23 )  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=87016 
ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ärakirja.( Tervishoiutöötajate 
registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu 
RTL 2002, 2, 24 ) 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=261563
Tervishoiutöötajale väljastatakse registreerimise kohta tõend. 



Tervishoiuamet kontrollib kvalifikatsiooni tõendavas dokumendis esitatud 
andmete ehtsust ja teeb registreerimisotsuse nimetatud dokumentide 
esitamisest alates ühe kuu jooksul. 
TEGEVUSLOA OMAJA ON KOHUSTATUD: 
- teatama kirjalikult Tervishoiuametile muudatustest tervishoiutöötajate 
koosseisus või tegevuskohas muutuste toimumisest alates 30 päeva jooksul 
- koostama tervishoiustatistikat ja tervishoiualase majandustegevuse aruandeid ning esitama need maavanemale. ( RTL 2002, 8, 78 Tervishoiustatistiliste aruannete vormid ning nende esitamise kord ) https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=246808
Tegevusloa kehtetuks tunnistamine 
Tegevusloa väljaandja tunnistab tegevusloa kehtetuks, kui: 
1) seda taotleb tegevusloa omaja ise; 
2) eriarstiabi või iseseisvalt õendusabi ( RTL 2002, 14, 178 ) https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163409 osutamise 
ruumid, sisseseade või aparatuur ei vasta nõuetele; 
3) kiirabibrigaadi koosseis ja varustus ei vasta nõuetele ( RTL 2001,139, 2061 
Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend ) https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=232566; 
4) muudatused tervishoiutöötajate koosseisus ei võimalda täita tegevusloas 
toodud tingimusi; 
5) kui tervishoiuteenuste kvaliteet ei vasta nõuetele ( RTL 2002, 2, 21 
Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded ) 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=87013
6) tegevusloa omaja ei ole alustanud tegevusloas nimetatud tervishoiuteenuste 
osutamist tegevusloa väljaandmisest alates ühe aasta jooksul; 
7) tervishoiuteenuse osutaja osutab tervishoiuteenuseid, mis ei ole loetletud 
talle väljastatud tegevusloas. 


