
Tegevusloaga tegevused 

Kui Te omate tegevusluba, siis on Teil iseteeninduses võimalik teostada mitmeid tegevusi: 

• Tegevusloa peatamine 

• Tegevusloa kehtetuks tunnistamine 

• Teenuse lisamine, peatamine ja teenusest loobumine 

• Tegevuskoha lisamine, peatamine, taastamine ja kehtetuks tunnistamine 

• Tegevusloa omaniku muutmine 

• Perearsti nimistute arvu muutmine käib läbi Terviseameti. Soovist tuleb anda märku e-posti 

aadressil info@terviseamet.ee  

• Ruumide muutmine (lisamine, vahetamine, eemaldamine) – esialgu samuti tuleb soovist 

teada andma Terviseametile e-posti aadressil info@terviseamet.ee. Lähitulevikus saab 

alustada ruumide muutmise tegevust iseteeninduses ning juhendit täiendatakse vastavalt. 

 

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine 

 

1. Logige sisse iseteeninduskeskkonda 

Sisselogimine toimub Eesti isikukoodiga ning ID-kaardi alusel aadressil https://medre.tehik.ee/. 

Kui sisselogijal on olemas oma ettevõtte ning Äriregistri andmetel on tal ettevõtte esindusõigused, siis 

antakse sisselogijale valik, millisesse vaatesse ta soovib minna. Kas eraisiku vaatesse või ettevõtte 

vaatesse. Siinkohal tuleks valida oma ettevõtte vaade, millel on olemas Terviseametilt teotletud 

tegevusluba 

 

2. Kui ettevõtte on valitud, siis avaneb ettevõtte avaleht. Seal tuleb vajutada nupule „Minu 

tegevusload“. 
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3. „Minu tegevusload“ all on olemas kõikide nende tegevuslubade nimekiri, mille ettevõtte on 

omale Terviseametilt taotlenud. 

 

4. Vajutage selle tegevusloa ees „+“ märgile, mida soovite kehtetuks tunnistada. Nii avaneb 

tegevusloa detailvaade 



 

5. Vajutage detailvaates punasele nupule „Tegevusloa kehtetuks tunnistamine“. Süsteem küsib 

Teilt, et kas Te ikka olete kindel, et soovite tegevusluba kehtetuks tunnistada. 

 

6. Kui olete kindel, et soovite tegevusluba kehtetuks tunnistada, siis vajutage nupule „Kinnita“. 

NB! Kui Te ikkagi ei soovi tegevusluba kehtetuks tunnistada, siis vajutage nupule „Tagasi 

detailvaatesse“.  

Peale nupu „Kinnita“ vajutamist läheb automaatselt taotlus tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta 

Terviseametile ning Teie näete seda taotlust menüüpunkti „Minu taotlused“ all. Taotlus on „Esitatud“ 

staatuses. 



 

7. Kui Terviseameti menetleja on taotluse menetlusse võtnud, siis muutub taotluse staatus 

„menetluses“ 

 

8. Peale menetlustoiminguid taotlus rahuldatakse ning staatuseks muutub „Rahuldatud“. 

Taotleja saab ka vastava meili teavituse koos allkirjastatud otsusega. 

 

 



9. Kui taotlus on rahuldatud, siis menüüpunkti all „Minu tegevusload“ on näha, et see 

tegevusluba, mille kehtetuks tunnistamist Te taotlesite, on muutunud kehtetuks 

 

 

 

Tegevusloa peatamine 

 

1. Vajutage menüüpunktile „Minu tegevusload“. Avaneb nimekiri asutusel olevatest 

tegevuslubadest. Leidke nimekirjast see tegevusluba, mida soovite peatada ning vajutage 

selle tegevusloa ees olevale „+“ märgile, et avada detailvaade. 

 



2. Vajutage detailvaates nupule „Peata tegevusluba“. Ning Teile avaneb aken, kuhu tuleb 

sisestada vajalik info tegevusloa peatamise põhjuste ja ajaperioodi kohta. 

 

3. Kui Te olete vajaliku info sisestanud, siis vajutage all olevat nuppu „Esita taotlus“. Kui Te ei 

soovi siiski esitada peatamise taotlust, saate vajutada nupule „Tagasi“ ning taotlust ei esitata. 

Peale nupule „Esita taotlus“ vajutamist tuleb töölauale teavitus, et teie poolt on taotlus 

esitatud. 

 

4. Esitatud tegevusloa peatamise taotlust näete menüüpunkti „Minu taotlused“ all staatusega 

„Esitatud“. 



 

5. Kui Terviseameti menetleja on taotluse menetlusse võtnud, siis muutub taotluse staatus 

„menetluses“. Taotleja saab ka vastava meili teavituse, et taotlus on menetlusse suunatud. 

 

6. Peale menetlustoiminguid taotlus rahuldatakse ning staatuseks muutub „Rahuldatud“. 

Taotleja saab ka vastava meili teavituse koos allkirjastatud otsusega. 

 

7. Tegevusloa peatamine lõppeb (tegevusluba taastub) automaatselt taotluses märgitud 

lõpukuupäevale järgmisel päeval. 

 



Teenuse lisamine 

1. Vajutage menüüpunktile „Minu tegevusload“. Avaneb nimekiri asutusel olevatest 

tegevuslubadest. Leidke nimekirjast see tegevusluba, millele soovite teenust lisada ning 

vajutage selle tegevusloa ees olevale „+“ märgile, et avada detailvaade. 

 

 

2. Järgneavalt leidke detailvaates sõna „Tegevuskohad“, vajutage seal ees olevale „+“ märgile. 

Nii avaneb Teile teguskoha aadress. 

 

 

3. Vajutage tegevuskoha aadressi ees olevale „+“ märgile. Nii avaneb Teile tegevuskohas 

olevate teenuste nimekiri 



 

 

4. Järgnevalt vajutage uue teenuse lisamiseks lingile „Lisa uus teenus“. Teile avaneb vaade, kus 

saate valida rippmenüüst uue teenuse. Teenuste nimekiri on esitatud vastavalt tegevusloa 

liigile. Valikute lahtrisse ise kirjutama hakates kitseneb ka rippmenüüs olev nimekiri vastavalt 

käsitsi sisestatule. 

 

 

5. Kui Te olete valiku teinud uue teenuse osas, siis vajutage avatud vaates nupule „Lisa uus 

teenus“. Kui Te aga ikkagi ei soovi uut teenust valida, siis vajutage „Tagasi taotlusse“. Siis uut 

teenust ei valita ning naastakse tagasi tegevusloa detailvaatesse. Kui Te aga nüüd vajutasite 

„Lisa uus teenus“, siis avaneb Teile taotluse esimene samm. 



 

6. Järgnevalt on Teil vajalik lisada valitud teenusele ruumid ning ka töötajad. Lisame kõigepealt 

ruumid, seega vajutame lingile „Lisa ruume“. Teile avaneb vaade, kus on võimalik lisada nii 

kohustuslikke kui ka valikulisi ruume. Järgmisesse sammu ei saa enne liikuda, kui kõik 

kohustuslikud ruumid ja ruumide numbrid on sisestatud. Kuna ruuminumbreid on väga 

eripäraseid, siis saab ka ruuminumbreid kirjutada kasutades tekstivälja ja sisestades sinna ka 

tähti ja muid sümboleid. Ruumi liigid on välja toodud vastavalt valitud teenusele (ehk 

ruumide liikide loend võib erineda vastavalt sellele, mis teenuse olete valinud). Valikuliste 

ruumide info lisamiseks vajutage lingile „Lisage valikuline ruum“. 

 

 

 

Allpool on toodud vaade ,mis avaneb siis, kui vajutate ka lingile „Lisa valikuline ruum“. Saate valida 

rippmenüüst ruumiliigi ning lisada selle ruumi numbri. Saate vajadusel ka eemaldada lisatud valikulisi 



ruume, kui olete ekslikult valesti valinud vajutades punasele lingil „Eemalda“. Valikulisi ruume on 

kolme erinevat liik. Seega saate valida ka kolm erinevat valikulist ruumi. 

 

 

Kui olete kõik kohustuslikud ruumid ära lisanud, siis muutub vaates all paremas nurgas olev nupp 

„Lisa ruume“ aktiivseks (siniseks). Vajutage sinna. See tähendab, et kõik vajalik ruumide info on 

sisestatud ning saate alustada töötajate lisamisega. 

Peale ruumide valiku tegemist tekivad nad ruumide loetellu nagu on näidatud allpool. Vajadusel saate 

ruume veel muuta või lisada vajutades lingile „Lisa/muuda ruume“ 

 

 

 



Järgnevalt tuleb valitud teenusele lisada töötajad vajutades lingile „Lisa töötajaid“. Avaneb vaade, 

kus saab kutsekoodi alusel registris olevaid isikuid teenusele töötajaid lisada. Töötajat tuleb hakata 

sisestama koodidega D, M või N. Igale teenusele tuleb lisada vähemalt üks nõutud kutse/eriala 

tervishoiutöötaja. Lubatud on lisada ka rohkem tervishoiutöötajaid, kuid kutse/eriala peab olema 

ikkagi teenuse reeglitele vastav. Töötajate nimekiri on esitatud vastavalt sellel, kes on ettevõttesse 

reaalselt tööle ka märgitud TÖR-is (Töötajate registris). 

 

Kui nüüd on kõik töötajad ära lisatud, siis avatud vaates all paremal nurgas tuleb vajutada nupule 

„Lisa töötaja(d) teenusele“. 

NB! Kui ei soovita veel tervishoiutöötaja valikut teha, siis saab ka vajutada all vasakus nurgas olevale 

nupule „Tagasi taotlusesse“. Siis naaseb vaade 4 sammu algvaatesse. 

 



Peale nupule „Lisa töötaja(d) teenusele“ vajutamist tekivad lisatud töötajad töötajate loetellu nagu 

on näha allpool 

 

 

7. Kui nüüd ruumid ja töötajad on lisatud teenusele, siis tuleb vajutada nupule „Edasi“, mis viib 

taotluse sisestamise teise sammu, kus tuleb sisestada dokumendid. Dokumentide nõue on 

esitatud vastavalt tegevusloa liigile. Ehk tegevusloa liigi lõikes on esitatava dokumentatsiooni 

nimekiri erinev. 

NB! Vajutades küsimärgiga tähistatud lingile „Juhend“, suunab süsteem Teid Terviseameti 

veebilehele vastavasse kohta, kus on detailselt kirjeldatud tegevusloaga toiminguid. 

 

 



8. Kui kõik kohustuslikud dokumendid on sisestatud, siis tuleb vajutada all paremas nurgas 

olevale nupule „Edasi“, mis viib Teid taotluse sisestamise kolmandasse sammu. Selles 

sammus tuleb üle vaadata ja kontrollida kõik Teie poolt sisestatud informatsioon. Kindlasti 

tuleb märkida linnukesega kinnitus, et asutusel on olemas liidestus Tervise Infosüsteemiga. 

Ilma selleta taotlust esitada ei ole võimalik. Kui liidestust ei ole olemas, siis vaadake 

www.tehik.ee , seal on olemas info, kuidas liidestus saada. 

 

 

9. Kui kõik andmed on üle vaadatud ning linnutatud kinnitus Tervise Infosüsteemiga liidestuse 

kohta, siis vajutage all olevale nupule „Esita taotlus“. Selle tegevuse tulemusena jõuab Teie 

tegevusloa taotlus Terviseameti menetlejani. Samuti kuvatakse Teile riigilõivu tasumise info, 

mis tuleb teil internetipangas või pangakontoris vastavalt infos toodud rekvisiitidele tasuda. 

Riigilõivu tasumine on eelduseks, et Teie taotlus menetlusse võetakse. 

http://www.tehik.ee/


 

 

10. Kui olete esitanud tegevusloa taotluse, siis Te näete esitatud taotlust ja selle menetluse 

staatust vasakul pool asuvas menüüpunktis „Minu taotlused“ 

 

 

11. Kui Te olete riigilõivu tasunud ning Terviseameti menetleja on kontrollinud tasumist ning 

menetlust alustanud, siis iseteeninduses muutub taotluse staatuseks „Menetluses“. Seda 

saate jälgida vasakul oleva menüüpunkti „Minu taotlused“ alt. 



 

 

12. Järgnevalt suunab menetleja taotluse paikvaatlusele kui kõik taotlejapoolt esitatud andmed 

on korrektsed. Kui aga menetleja soovib taotleja käest mingit infot veel saada (dokumente), 

siis tuleb sellekohane meili teavitus taotlejale. Iseteeninduses on sellisel juhul taotluse 

staatuseks „Peatatud“. „Peatatud“ staatus on ka sellisel juhul kui tagasisidet pole vaja, aga on 

suunamine paikvaatlusele. Sel juhul tuleb taotlejal oodata lihtsalt otsust. 

 

 

13. Järgnevalt „Peatatud“ staatuses tuleb taotlust täiendada, kui on tulnud sellekohane meili 

teavitus. Selleks vajutage taotlus ees olevale „+“ märgile ning avaneb taotluse detailvaade. 



 

 

14. Vajutage avanenud detailvaate peal nuppu „Täienda taotlust“. Avaneb aken, kus on toodud 

välja täiendamise põhjendus ning täiendamise võimalus. 

 

 

15. Täiendage taotlust ning vajutage all paremal nurgas olevale nupule „Täienda taotlust“. 

Andmed jõuavad Terviseametile ning koheselt on iseteeninduses „Minu taotlused“ all 

taotluse staatuseks uuesti  „Menetluses“ 



 

 

16. Järgnevalt teeb Terviseameti menetleja otsuse, kas taotlus rahuldada, mille tulemusena 

lisatakse tegevusloale uus teenus või siis väljastatakse keelduv otsus, mille tulemusena uut 

teenust ei lisata. Mõlemal juhul saadetakse taotlejale meili teavitus koos allkirjastatud 

otsusega. Rahuldatud ja Keeldutud staatuses otsused leiab  „Minu taotlused“ alt. 

 

 

17. Nüüd on uus teenus olemas ka tegevusloa peal Tegevuskoha all 



 

 

 

Teenuse peatamine 

1. Vajutage menüüpunktile „Minu tegevusload“. Avaneb nimekiri asutusel olevatest 

tegevuslubadest. Leidke nimekirjast see tegevusluba, millel soovite teenust peatada ning 

vajutage selle tegevusloa ees olevale „+“ märgile, et avada detailvaade. 

 

2. Järgnevalt leidke detailvaates sõna „Tegevuskohad“, vajutage seal ees olevale „+“ märgile. Nii 

avaneb Teile teguskoha aadress. 



 

3. Vajutage tegevuskoha aadressi ees olevale „+“ märgile. Nii avaneb Teile tegevuskohas 

olevate teenuste nimekiri 

 

4. Järgnevalt valige see teenus, mida soovite peatada ning vajutage selle teenuse ees olevat „+“ 

märki 



 

5. Avanenud vaates vajutage lingile „Peata teenus“. Teile avaneb vaade, kuhu tuleb sisestada 

vajalik info teenuse peatamise põhjuste ja ajaperioodi kohta. 

 

 

6. Kui Te olete vajaliku info sisestanud, siis vajutage all olevat nuppu „Esita taotlus“. Kui Te ei 

soovi siiski esitada peatamise taotlust, saate vajutada nupule „Tagasi“ ning taotlust ei esitata. 

Peale nupule „Esita taotlus“ vajutamist tuleb töölauale teavitus, et Teie poolt on taotlus 

esitatud. 



 

 

7. Esitatud teenuse peatamise taotlust näete menüüpunkti „Minu taotlused“ all staatuses 

„Esitatud“. 

 

8. Kui Terviseameti menetleja on taotluse menetlusse võtnud, siis muutub taotluse staatus 

„menetluses“. Taotleja saab ka vastava meili teavituse, et taotlus on menetlusse suunatud. 

 

 

9. Peale menetlustoiminguid taotlus rahuldatakse ning staatuseks muutub „Rahuldatud“. 

Taotleja saab ka vastava meili teavituse koos allkirjastatud otsusega. 



 

10. Teenuse peatamine lõppeb (teenus taastub) automaatselt taotluses märgitud 

lõpukuupäevale järgmisel päeval. 

 

 

Teenusest loobumine 

1. Vajutage menüüpunktile „Minu tegevusload“. Avaneb nimekiri asutusel olevatest 

tegevuslubadest. Leidke nimekirjast see tegevusluba, millel soovite teenust loobuda ning 

vajutage selle tegevusloa ees olevale „+“ märgile, et avada detailvaade. 

 

 

2. Järgnevalt leidke detailvaates sõna „Tegevuskohad“, vajutage seal ees olevale „+“ märgile. Nii 

avaneb Teile teguskoha aadress. 



 

3. Vajutage tegevuskoha aadressi ees olevale „+“ märgile. Nii avaneb Teile tegevuskohas 

olevate teenuste nimekiri 

 

4. Järgnevalt valige see teenus, millest soovite loobuda ning vajutage selle teenuse ees olevat 

„+“ märki 



 

 

5. Avanenud vaates vajutage lingile „Loobu teenusest“. Teile avaneb vaade, mis küsib 

kinnitavalt, et kas Te olete kindel, et soovite teenusest loobuda. 

 

6. Kui vajutate „Tühista“, siis naasete tava detailvaatesse ja teenusest loobumist ei toimu. Kui 

vajutate „Loobu teenuses“, siis detailvaates muutub loobutava teenuse osa roosakaks. 



 

7. Järgnevalt tuleb teenusest loobumiseks vajutada nupule „Saada muudatused menetlusse“, 

mille tulemusena liigub taotlus Teriseametisse. Kui Te ikkagi ei soovi teenusest loobuda, siis 

vajutage „Tühista muudatused“ ning taotlust ei edastata Terviseametile. 

Kui olete vajutanud nupule „Suuna muudatused menetlusse“, siis tekib töölauale alla 

paremale nurka teavitus, et taotlus on esitatud 

 

 

8. Esitatud teenusest loobumise taotlust näete menüüpunkti „Minu taotlused“ all staatuses 

„Esitatud“. 

 



9. Kui Terviseameti menetleja on taotluse menetlusse võtnud, siis muutub taotluse staatus 

„menetluses“. Taotleja saab ka vastava meili teavituse, et taotlus on menetlusse suunatud. 

 

 

10. Peale menetlustoiminguid taotlus rahuldatakse ning staatuseks muutub „Rahuldatud“. 

Taotleja saab ka vastava meili teavituse koos allkirjastatud otsusega. 

 

 

11. Tegevusloa peal teenuste nimekirjas enam teenust ei ole peale teenusest loobumise 

rahuldamist. 

 

 


