
 

KINNITATUD 

Peadirektori 4.03.2016 

käskkirjaga nr 1.1-1/14 

 

Tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite osakonna põhimäärus 

 

1.peatükk 

ÜLDSÄTTED 

 

1.1 Registrite ja tegevuslubade osakond (edaspidi osakond) on Terviseameti (edaspidi ameti) 

struktuuriüksus. 

1.2 Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Euroopa Liidu 

otsekohalduvatest õigusaktidest, ameti põhimäärusest, sisekorraeeskirjast ja asjaajamiskorrast. 

 

1.3 Osakonna tööd suunab ja kontrollib ameti peadirektori asetäitja tervishoiu alal. 

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

1.5 Osakonna asukohaks on Gonsiori 29, 15157 Tallinn. 

 

2. peatükk 

ÜLESANDED 

 

2.1 Osakonna põhiülesanneteks on: 

2.1.1 tervishoiutöötajate, proviisorite ja farmatseutide kutsekvalifikatsiooni  tunnustamine ja 

registreerimine;  

2.1.2 tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade väljastamine; 

2.1.3 tervishoiutöötajate riigikaitselise töökohustuse üle arvestuse pidamine; 

2.1.4 tervishoiuteenuse osutajate pädevushindamise valdkonna korraldamine; 

2.1.5 tervishoiutöötajate vaba liikumise EL pädeva asutuse ülesannete täitmine; 

2.1.6 tervishoiutöötajate riikliku registri, tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku 

registri ning proviisorite ja farmatseutide riikliku registri vastutava ja volitatud isiku 

ülesannete täitmine. 

2.2 Põhiülesannete täitmisel osakond: 

2.2.1 kontrollib dokumendipõhiselt tervishoiutöötajate, proviisorite ja farmatseutide 

kutsekvalifikatsiooni nõuetekohasust, teostab vajalikud järelepärimised ja registreerib nõutava 

kvalifikatsiooniga isikud ning väljastab registreerimistõendid;  

 

2.2.2 väljastab registreeritud tervishoiutöötajatele, proviisoritele ja farmatseutidele isikute 

vaba liikumise õiguse tagamiseks Euroopa Liidus jt rahvusvaheliste kokkulepetega ettenähtud 

dokumente paberkandjal ja Internal Market Information (IMI) programmi kaudu; 



 

2.2.3 teeb koostööd teiste Euroopa Liidu riikide pädevate asutustega tervishoiutöötajate 

kutsekvalifikatsiooni tunnustamise ja migratsiooni osas;  

2.2.4 kontrollib tervishoiuteenuste tegevusloa taotlejate nõuetekohasust; 

2.2.5 teostab vajalikud järelpärimised, suunab vajadusel dokumendid järelevalve oskonnale 

järelevalve menetlemiseks ja väljastab nõuetekohasuse korral tegevusloa; 

2.2.6 peab arvet tervishoiutöötajate riigikaitselise töökohustuse täitjate ja sellega 

ametikohtade, töökohustusega seotud ressursside, vahendite, reservi ning nende 

ümberpaigutamise üle, aga samuti tervishoiu riigikaitseobjektide üle;  

 

2.2.7 täidab muid ametile seadustega pandud ülesandeid tervishoiutöötajate, proviisorite ja 

farmatseutide kutsekvalifikatsioonide, tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade, 

tervishoiutöötajate pädevushindamise ja riigikaitse valdkondades; 

2.2.8 koostab oma tegevuse kohta kokkuvõtteid ülevaateid, kirjutisi jt asjakohaseid 

meediaväljundeid; 

2.2.9 teeb koostööd tervishoiutöötajaid ettevalmistavate õppeasutustega tervishoiutöötajate 

koolituse, registreerimise, kutsekvalifikatsioonide tunnustamise vallas; 

2.2.10 osaleb koostöös teiste riigiasutuste asjakohaste struktuuriüksustega ning teiste 

organisatsioonidega; 

2.2.11 osaleb taotluste ettevalmistamisel Sotsiaalministeeriumi IT arenduskomiteele registrite 

infosüsteemis täienduste ja paranduste tegemiseks; 

2.2.12 nõustab oma pädevuse piires isikuid ja annab ametiabi; 

2.2.13 annab osakonna tegevusvaldkonna piires soovitusi, hinnanguid ja juhiseid; 

2.2.14 teeb ettepanekuid oma pädevuse piires õigusaktide muutmiseks ja väljatöötamiseks 

ning vajadusel annab arvamusi õigusaktide eelnõude kohta. 

 

 

3. peatükk 

JUHTIMINE 

 

3.1 Osakonna tööd juhib osakonnajuhataja, kes allub vahetult peadirektori asetäitjale 

tervishoiu alal. 

3.2 Osakonnajuhataja: 

3.2.1 juhib ja planeerib osakonna tööd vastavalt seatud eesmärkidele ning tagab osakonnale 

pandud ülesannete täitmise; 

3.2.2 jaotab ülesandeid osakonna teenistujate vahel, juhendab neid ülesannete täitmisel ja 

kontrollib nende täitmist; 

3.2.3 teeb peadirektorile ettepanekuid osakonna struktuuri ja töökorralduse kohta; 



3.2.4 teeb peadirektorile ettepanekuid teenistujate tasustamiseks ja distsiplinaarmenetluse 

algatamiseks. 

3.2.5 esindab ametit oma pädevuse ja peadirektorilt saadud volituste piires; 

3.2.6 täidab muid ametijuhendist tulenevaid ülesandeid. 

3.3 Osakonnajuhatajat asendab peadirektori käskkirjaga määratud teenistuja. 


