
Tegevusloale töötajate lisamine 

 

Ettevõtte esindaja saab tegutseda ise või siis annab volituse mõnele teisele isikule ettevõtte 

tegevuslubadel töötajate lisamiseks. 

Volitusi saab anda iseteeninduses menüüpunkti „Esindajad“ kaudu. Juhend selle kohta asub siin: 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Tervishoid/tto_poolt_volituste_haldamine_isetee

ninduses.pdf 

Volitusi saab anda erinevat tüüpi, palume jälgida tüüpide kirjeldusi eelpool toodud juhendis, kus on 

toodud välja selgitused, mida volituse tüüp isikul teha lubab iseteeninduses. Kui on soov, et volitatud 

isikud saaksid ainult töötamisi hallata tegevuslubadel, siis tuleks volituse tüübiks valida kas 

TYPE_FULL või TYPE_LIMITED. 

Terviseamet enam volitusi ise ei anna ettevõtetele! 

Peale volituse saamist on võimalik volitatud isikul sisse logida oma isikukoodiga 

iseteeninduskeskkonda ettevõtte rolliga. https://medre.tehik.ee/ 

 

 

Avanenud lehel tuleb valida vasakul olevast menüüribast „Minu tegevusload“. Nii avaneb nimekiri 

kõikides asutusel olevatest tegevuslubadest. 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Tervishoid/tto_poolt_volituste_haldamine_iseteeninduses.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Tervishoid/tto_poolt_volituste_haldamine_iseteeninduses.pdf
https://medre.tehik.ee/


 

Tegevusloa peale klikates avaneb selle tegevusloa detailvaade.  

 

 

Järgnevalt tuleb klikata „Tegevuskohad“ peal. Nii avanevad tegevusloaga seotud kõik tegevuskohad. 

Järgnevalt tuleks klikata mõne kindla tegevuskoha peale, kus avanevad selle tegevuskohaga seotud 

teenused. Kui klikata teenuse peal, siis avanevad selle teenusega seotud töötajate nimekiri 



 

Siin vaates saab tegevusloal valitud teenusele lisada juurde uusi tervishoiutöötajaid ja spetsialiste. 

Selleks on nupud „Lisa THT“ ja „Lisa spetsialist“. Kui nüüd soovitakse lisada tööle tervishoiutöötajat, 

siis vajutatakse nupule „Lisa THT“. Avaneb modaal, kuhu saab alustada kutsekoodi sisestamist. 

Vastavalt kirjutatule pakub süsteem valikuid. Valida võib samas vaates niipalju töötajaid kui on vaja. 

 

 

 

 

 

 



Kui kõik töötajad on nimekirjast valitud, siis näeb vaade välja järgnev 

 

Vajadusel saab mõne töötaja listist ära kustutada vajutas nime ees olevale punasele 

prügikastimärgile. Kui kõik vajalikud töötajad on valitud, siis tuleb vajutada nupule „Lisa töötaja(d) 

teenusele“. Järgnevalt avaneb kinnitav modaal, kus küsitakse kinnitust, et kas ikka soovitakse need 

töötjad teenusele lisada. Töötajate lisamisel kontrollitakse nende töötamist TÖR-ist.  

 

 

Järgnevalt tuleb vajutada nupule „Lisa töötajad“. Enne töötaja lisamist tehakse süsteemi poolt ka 

TÖR päring, mille raames kontrollitakse kas sisestatud THT isik on ka ametlikult ettevõttes tööl. Kui 

isik ametlikult veel tööl ei ole, siis ei õnnestu isikut tööle lisada ning tekib veateade alla paremale 

nurka 



 

Seega ei saa enne lisada töötajat tegevusloa teenuse juurde, kui ta pole TÖR-is töötajana märgitud. 

 

Kui aga isikud on TÖR-is töötajana märgitud, siis õnnestub nad lisada töötajateks tegevusloal teenuse 

juures ning lisatud töötajad tekivad töötajate nimekirja tegevusloa peale 

 

 

Kui nüüd on soov lisada tegevusloal teenuse juurde tööle ka spetsialiste, siis seda saab teha nii, et 

vajutada nupule „Lisa spetsialist“. Ning avaneb modaal, kus saab alustada spetsialisti lisamist 

isikukoodi abil. 



 

 

Kui isikukood on sisestatud, siis tuleb vajutada nupule „Kontrolli andmeid“. Nii tehakse koheselt TÖR 

päring, millega kontrollitakse, et kas see isik on asutuses töötajana TÖR-is märgitud. Kui isik on TÖR-is 

märgitud asutuse töötajana, siis avaneb järgnev modaal 

 

Ehk siis eduka TÖR päringu korral on kuvatud spetsialisti nimi ning isikukood. Rippmenüüst saab ka 

valida spetsialistile spetsialiseerumise loendis olevate hulgast. 

Kui õige spetsialiseerumise valik on tehtud, siis tuleb vajutada nupule „Lisa töötaja teenusele“ 



 

Järgnevalt avaneb modaal, kus küsitakse kinnitust, et kas ikka kindlasti soovitakse töötajat lisada 

teenusele. Siis tuleks vajutada nupule „Lisa töötajaid“ 

 

 

 

 



Ning järgnevalt lisatud spetsialistid tekivad töötajate nimekirja tegevusloa peale 

 

 

Kui aga TÖR päring ei olnud edukas, ehk spetsialisti ei olnud TÖR-is asutuse töötajana märgitud, siis ei 

õnnestu töötajaid lisada tegevusloale teenuse juurde ning tuleb veateade 

 

 


