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Toodete ja teenuste terviseohutuse üle tehtud turujärelevalvealane töö 

ja võrdlev analüüs 2009. a.  
 

2009. aastal toote ja teenuse ohutuse valdkonnas olid prioriteetseteks ülesanneteks:  
1. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse, mis käsitleb kemikaalide 

registreerimist, hindamist, kasutusse lubamist ja kemikaalide rakendamise 
piiramist (REACH), alusel järelevalve tõhustamine ja kemikaalidest tingitud 
ohtude vähendamine.  

2. Eesti turul RAPEX’i teadetest saadud informatsiooni põhjal ohtlike toodete 
väljaselgitamine, vastavate meetmete rakendamine ja elanikkonna teavitamine.  

3. Toodete ohutuse valdkonnas koostöö jätkamine teiste ametkondadega 
(Tarbijakaitseamet, Kemikaalide Teabekeskus, Maksu- ja Tolliamet, Tehnilise 
Järelevalve Inspektsioon, Keskkonnainspektsioon) ja valitsusväliste 
organisatsioonidega (Eesti Tarbijakaitseühistu, Kosmeetikute Liit ja Eesti 
Keemiatööstuse Liit, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Desinfektsiooni- ja 
Kahjuritõrjeettevõtete Liit (EDKTL), Eesti Mükoloogia Uuringute Keskus, 
Tallinna Linnavolikogu Tarbijakaitse komisjon). 

 
2009. a. esitati TKI-le imporditud või toodetud kosmeetikatoodetele 372 teavitust 7425 
toote kohta, millest 2347 kosmeetikatoodet imporditi Eestisse kolmandatest riikidest 
(31%). 
 
2009. a. laekus TKI-le Tolli- ja Maksuametist 28 kontrollteadet 39 kaubaartikli kohta, 
millest 22 kaubaartiklit tunnistati mittevastavaks, vabasse ringlusse ei lubatud 7081 
toodet.   
 
2009. a. koostati TKI-s ja edastati avaldamiseks RAPEX kiirteavitamissüsteemi kaudu 
Tarbijakaitseametile kokku 23 teatist, millega kokku kõrvaldati 4484 toodet. 
Toodete kõrvaldamise põhjused:  

• ftalaadid kosmeetikatoodetes  (küünelakid);  
• nikli migratsioon kõrvarõngastest;  
• ftalaatide sisaldus mänguasjades;  
• mänguasjad, millel eraldusid väiksed osakesed; 
• tolueeni sisaldus liimides;   
• helirõhutaseme lubatud taset ületavad mänguasjad. 

 
2009. a. tuvastas TKI Eesti turul RAPEX süsteemis avaldatud teadete hulgast 1 artikli 
(kingad), seoses tuvastamisega täideti nõuetekohaselt Reaction-vormid ja edastati  need 
Tarbijakaitseametile. Turujärelevalve korras kõrvaldati lõpuks müügilt 95 
lastekingapaari, mis oleksid võinud põhjustada lastele tervisekahjustusi, kuna kingad 
sisaldasid reproduktiivtoksilist, kantserogeenset ja mutageenset ning allergilist ainet: 
kroom VI.  
 
2009. a. edastati tervisekaitsetalitustele ohtlike toodete kohta 866 teadet. 
Turujärelevalve käigus tuvastasid tervisekaitseinspektorid 24 ohtlikku alljärgnevat 
tooteartiklit:  

• 4 kosmeetikatoodet  
• 17 mänguasja  
• 1 ehe (kõrvarõngad)  
• 2 kemikaali.   
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Osalemine Euroopa Liidu Komisjoni töös: 
1. Osalemine 12.02-13.02.2009 ja 21.10-22.10.2009 alalise kosmeetikatoodete 

komitee koosolekutel Brüsselis ning hääletamine kosmeetikatoodete direktiivi 
76/768/EEC muudatuste kohta. 

2. Osalemine 23.03-24.03.2009 ja 18.10-20.10.2009 mänguasjade ohutuse ja 
administratiivne koostöö ekspertrühma koosolekutel Brüsselis “ Expert Group 

Meeting – Administrative Cooperation on the Safety of Toys”  
3. Osalemine Brüsselis 17.03.2009-18.03.2009 ja 23.-24.09.2009 PEMSAC (Platform 

of European Market Surveillance Authorities for Cosmetics) kosmeetikaalasel 
nõupidamisel ekspertrühmades „market surveillance” ja „analytical methods“  

4. Osalemine ECHA FOORUMI istungitel 27.04-30.04.2009, 08.09-10.09.2009 ja  
06.12-10.12.2009, mis koordineerivad REACH määruse jõustamise eest vastutavate 
liikmesriikide ametiasutuste võrgustiku tegevust.   

5. Osalemine 18.05-21.05.2009 "10th Ghemicals Legislation  European Enforcement 
Network" konverentsil, kus arutati CLEEN ja ECHA Foorumi edasist koostööd ja 
võimalike edasiste projektide läbiviimist. 

 
Vastuste või arvamuste koostamine ja edastamine EL ja WHO intervjuudele ning 
küsimustikele kas Sotsiaal-,  Keskkonna -, Majandusministeeriumi; 
Tarbijakaitseameti või Kemikaalide Teabekeskuse kaudu: 
1. WHO raporti kohta keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse valdkonnas 

kommentaaride esitamine.  
2. EL komisjoni küsimustikule „European Commission study on Comparative 

Evaluation of Scientific Advisory Bodies” vastuse koostamine ja edastamine. 
3. MKM kaudu küsimustikule „State of play of servises safety for consumers in the 

member states, EFTA and candidate countries” vastuse koostamine ja edastamine. 
4. WHO küsimustikule UV-kiirguse ja raskete metallide kohta mänguasjades vastuse 

koostamine ja edastamine. 
5. ECHA-le töörühma lõpparuande „Member states report to Commission”  kohta 

vastuse koostamine. 
6. Kemikaalide Teabekeskuse kaudu küsimustikule „Study on mixture toxicity” 

vastuse koostamine ja edastamine.  
7. Küsimustikule „UK Questionnaire - use of toxicological threshold of concern 

principle“ vastuse koostamine ja edastamine. 
8. EL küsimustikule „ Questionnaire for Competent Authorities of the EU Member 

States on uses of Perfuoro-octanoic acid (PFOA) and Ammonium 
Perfluorooctanoate (APFO)” vastuse koostamine ja edastamine. 

9. EL küsimustikule – „Socio-Economic Impacts of a Potential Update of the 
Restrictions on the Marketing and Use of Cadmium” vastuse koostamine ja 
edastamine. 

10. Vastatud aruandega REACH rakendamise seisu kohta Eestis. 
11. Vastuse koostamine ja edastamine Kemikaalide Teabekeskuse kaudu EL 

küsimustikule plii sisaldusega ehetes.  
12. EL küsimustikule turujärelevalve tegevuse kohta toote ohutuse valdkonnas 2008. a. 

vastuse koostamine ja edastamine 
13. EL küsimustikule Maksu- ja Tolliameti koostöö kohta vastuse koostamine ja 

edastamine.  
14. Vastuse koostamine ja edastamine Euroopa Komisjoni küsimustikule tarbijate 

kaebuste liigitamiseks ja nendest teavitamiseks ühtse süsteemi loomise kohta. 
15. EL küsimustikule vastuse koostamine ja edastamine DMF (dimetüülfumaraat) 

kohta  
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16. EL komisjonile vastuse koostamine ja edastamine MKM kaudu DMF määruse 
rakendamise kohta.  

17. EL komisjonile vastuse koostamine ja edastamine biotsiididirektiivi rakendamise 
kohta.  

18. ECHA-sse vastuse koostamine ja edastamine kasutatavate laboratoorsete meetodite 
kohta.  

19. ECHA küsimustikule REACH järelevalve projekti vahearuande kohta vastuse 
koostamine ja edastamine.  

20. Edastatud riigisisese kosmeetikatoodete teavitamissüsteemist informatsioon 
arutamiseks Mürgistusteabekeskusele „2nd meeting of the working group on the 
future notification database for cosmetics (CPNP)“ alusel.  

21. REACH määruse XVII lisas loetletud ainete loetelu eelnõu kohta koostatud ECHA-
le andmed EL laboritest Eesti testimismeetodite kohta.  

22. Vastuse koostamine ja esitamine Euroopa Komisjonile DMF testimisviisi kohta. 
23. Vastuse koostamine ja esitamine EL küsimustikule 1,4 dikloorbenseeni kasutamise 

kohta õhuvärskendajates ja WC-plokkides.  
24. Turujärelevalve programmi koostamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 18(5) nõuetele. 
25. REACH-EN-FORCE 1 töögrupile riikliku koordinaatori kohustusena Eesti 

eduraporti esitamine.  
26. Foorumile vastuse koostamine ja esitamine küsimustikule Maksu- ja Tolliametiga 

koostöö kohta.   
27. REACH määruse kohase Eestis teostatud riikliku järelevalve kohta aruannete 

edastamine ECHA-le selle interneti kogulehekülje kaudu – edastatud 75 aruannet. 
 
Ühekordsed ülesanded: 

1. Piiripealsete toodete määratlemise eksperttöörühma töös osalemine, kus arutati 
kuue erinevate toodete määratlemise kohta.  

2. REACH kasutajatoe koduleheküljele laekunud küsimustele antrasiidi, 
alumiinuimpulbri ja põlevkivi koksi kuuluvuse kohta REACH määruse 
nõuetele, vastuse koostamine ja edastamine. 

3. REACH teabetoe järelevalve kohta vastuste koostamine viiele (5) küsimusele. 
4. Eesti järelevalve ametnike nimekirja koostamine ja edastamine REACH-IT’le 

liigipääsu saamiseks.  
5. TKI aruande koostamine ning KKM-le esitamine vastavalt keskkonnaministri 

17.01. 2003 määrusele nr 3 “Keskkonnajärelevalve asutuse ja 
keskkonnajärelevalve ülesandega valitsusasutuse poolt 
Keskkonnainspektsioonile andmete esitamise tähtajad ja vorm”. 

6. RES 2008 KKTEO täitmise kohta andmete esitamine. 
7. Ajavahemikuks 2010-2013 tegevuste plaani koostamine ja edastamine. 
8. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008, millega 

sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega ja määruse (EMÜ) nr 339/93 kehtetuks tunnistamisega koostatud 
turujärelevalve nõukogu jaoks 2009.a. järelvalveplaani koostamine ja 
edastamine.  

9. Tarbijakaitseametile Elektrooniliste sigarettide täitekapslite terviseohtlikkuse 
kohta arvamuse koostamine ja edastamine.  

10. Osalemine Keskkonnainfo- ja Tehnokeskuse töökoosolekul LOÜ (lenduvad 
orgaanilised ühendid) järelevalve andmebaasi loomise kohta.  

11. Osalemine „TKI tasulised teenused” dokumendi väljatöötamisel. 
12. Turujärelevalvenõukogu istungil 27.05.2009 ettekande tegemine DMF 

(dimetüülfumaraadi) kohta. 



4 

13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile Euroopa Komisjoni kirjaliku 
järelepärimise põhjal CE-vastavusmärgise (ja selle väärkasutamise) järelevalve 
mehhanismide ning ettenähtud karistuste kohta arvamuse koostamine. 

14. KTK-le CARACAL nõupidamiseks materjalide ettevalmistamine ja edastamine. 
15. Kosmeetikatoode Green Apple kohta Maksu- ja Tolliametile vastuse 

koostamine. 
16. Materjalide läbivaatamine, hinnangu andmine, arvamuste vahetamine ja otsuste 

langetamine piiripealsete toodete ekspertide töörühmas ripsmepikenduse 
vedeliku, Sodermix’i ja salitsüülpiiritust sisaldavate toodete kohta.  

17. Osalemine nõupidamistel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis 
majutusettevõtete järelevalve osas.  

18. Projektikavandi „Kemikaalialase järelevalve kaasajastamine” koostamine 
19. Koolitusmaterjalide koostamine biotsiidide rakendusaktide kohta. 
20. ECHA faasiainete eelregistreerimisandmete kontrollimine Eesti ettevõtete 

kohta, kes viisid läbi ligikaudu 10000 aine kohta vastavasisulised toimingud ja 
tulemuste ning juriidiliste aspektide arutelu SoM nõupidamisel.  

21. Osalemine "Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020" osalise rakendusplaani 
2010–2013 töörühma koosolekutel. 

22. Osalemine Terviseameti põhimääruse eelnõu koostamisel. 
23. Osalemine Terviseameti moodustamisega seoses sotsiaalministri määruste 

muutmise eelnõu koostamisel.  
24. Osalemine Terviseameti moodustamisega seoses Vabariigi Valitsuste määruste 

ja otsuste muutmise eelnõu koostamisel.  
25. Määruse 765/2008 alusel 1. jaanuarist 2010 toimivate turujärelevalve 

programmide koostamine.  
26. EL Invest OÜ õigusbüroole liimi ohtlikkuse kohta vastuse koostamine ja 

edastamine.  
27. Tallinnas 18. novembril osalemine ühisseminaril toote nõuetele 

vastavuse kontrolli kohta, kus arutati Maksu- ja Tolliametiga viimase aasta 
jooksul toimunud koostööd. Ühe teemana arutleti määruses 765/2008 
sisalduvaid nõudeid, millega on sätestatud seoses toodete turustamisega nende 
akrediteerimine ja turujärelevalve.  

28. Osalemine 25.11.2009 Sotsiaalministeeriumi kemikaaliohutuse teabepäeval ja 
esinemine loenguga ”Tervisekaitseinspektsioon järelevalvest kemikaaliohutuse 
valdkonnas” esinemine. 

29. Osalemine Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seaduse eelnõud 
tutvustaval nõupidamisel. 

30. Ülevaate koostamine ja esitamine Balti Keskkonnafoorumile mänguasjade 
järelevalvest ja Eestis sellekohastest kehtivatest õigusaktidest.  

31. Seletuskirja koostamine ja edastamine Tervisekaitseinspektsiooni 2010 
tegevuskavale  keskkonnatervise järelevalve osas. 

32. Euroopa Komisjonile tsemendis Cr 6+ sisalduse kohta riskihindamise aruande 
koostamine ja esitamine.   

33. Ille Grün-Ots raamatu peatükile „Asbestioht ei varitse ainult eterniidis” sisuliste 
paranduste tegemine.  

34. Sotsiaalministeeriumile Jaapanisse REACH järelevalve kohta kirja kavandi 
koostamine.  

35. Arvamuste vahetamine järelevalvealaste küsimuste üle Maksu- ja Tolliametiga 
REACH ja CLP määruste kohta.  

36. Esinemine ettekandega „TKI järelevalve mänguasjade üle“ 27. novembril 2009 
MKM Nordic Association of Toy Manufacturers European Advisers direktori 
Lars Abeliga kohtumisel  
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Õigusaktide jt dokumentide eelnõude kohta ettepanekute ja märkuste 
koostamine:  

1. Mänguasjade ohutuse direktiivi eelnõu;  
2. Euroopa Komisjoni otsus „Ohutusnõuete kohta, millele peavad vastama 

muusikamängijaid käsitlevad Euroopa standardid Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ kohaselt”; 

3. Meretöö konventsiooni rakendamine Eesti seadusandlusesse;  
4. EL otsus, millega kohustatakse liikmesriike tagama, et biotsiidi 

dimetüülfumaraati sisaldavaid tooteid ei lasta turule ega tehta turul 
kättesaadavaks; 

5. EL otsus kantavate lapsehooldustoodete kohta vastavalt toote ohutuse 
direktiivile (GPSD) art 4;   

6. Tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse 
Terviseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse ja teiste seaduste 
muutmise seaduse eelnõu;  

7. TKT põhimääruste eelnõu;  
8. TA moodustamiseks seaduste ja määruste muutmiseks ettepanekute ja märkuste 

koostamine; 
9. Toote ja teenuse ohutuse seaduse eelnõu; 
10. Jäätmeseaduse, maapõueseaduse ja kohalike maksude seaduse muutmise 

seaduse eelnõu; 
11. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning rahvatervise seaduse 

muutmise eelnõu; 
12. RES kemikaaliohutuse arengukava rakendamine aastaks 2009; 
13. Kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu; 
14. Piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni muudatuste ratifitseerimise 

ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolliga ühinemise seaduse 
eelnõu; 

15. Mänguasja ohutuse standardi EN 71-1 prA10 muutmise eelnõu, uue standardi 
EN 71-2 süttivuse eelnõu;  

16. Korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu;   
17. Keskkonnavaldkonna seaduste vastutuse ja järelevalvega seotud sätete 

muutmise seaduse eelnõu; 
18. Seisukoht naastrehvide võimaliku kasutamise piiramise kohta; 
19. Keskkonnaministri määruse eelnõu „Meetme „Keskkonnaseire arendamine” 

tingimused; 
20. Massiliste mürgistuste hädaolukorra lahendamise kava; 
21. Keskkonnaseadustiku eriosa struktuuri kontseptsioon; 
22. EL turujärelevalve määruse 765/2008 rakendamise ja turujärelevalve 

programmide väljatöötamine;  
23. "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" muutmine;  
24. Looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava 2010-2020 

keskkonnamõju strateegilise hindamise programm;  
25. Kalmistuseaduse eelnõu; 
26. Toote nõuetele vastavuse seaduse eelnõu;  
27. Tuumaseaduse eelnõu;  
28. Korrakaitseseaduse rakenduse seaduse eelnõu; 
29. Eesti üleriigilise planeeringu „Eesti 2010” uuendamise eelnõu; 
30. Põlevkivienergeetika jäätmehoidlate ja tuhaärastussüsteemi uuendamine;  
31. Eesti standardite EN 71-1 ja EN 71-8 mänguasjade ohutuse nõuded eelnõu; 
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32. Rahvastiku Tervise Arengukava (RTA) aastateks 2009–2020 rakendusplaani 
väljatöötamine aastateks 2010-2013;  

33. MKM määruse „Nõuded majutusettevõttele“ muutmine; 
34. EL kosmeetikatoodete määruse eelnõu;  
35. Sotsiaalministri 3. detsembri 2004. a määruse nr 122  "Ohtlike kemikaalide 

identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning 
kord" muutmise eelnõu; 

36. Euroopa Komisjonile vastuse koostamine ja esitamine kosmeetikadirektiivi 
muudatus; 

37. Kosmeetikatoodete määruse eelnõu lisade läbivaatamine, parandusettepanekute 
tegemine ja keeleline redigeerimine ning edastamine sotsiaalministeeriumi 
kaudu; 

38. Eestipoolsete märkuste koostamine, teksti redigeerimine ja edastamine 
kosmeetikadirektiivi eelnõu eestikeelsele versioonile;  

39. Turujärelevalve programmide koostamine 1. jaanuarist 2010 käsitleva määruse 
765/2008 alusel;  

40. Ingliskeelne Euroopa Komisjoni otsus “Ohutusnõuete kohta, millele peavad 
vastama teatavad laste magamiskeskkonna tooteid käsitlevad Euroopa 
standardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EÜ” ; 

41. Eestikeelne Euroopa Komisjoni otsus “Ohutusnõuete kohta, millele peavad 
vastama teatavad laste magamiskeskkonna tooteid käsitlevad Euroopa 
standardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EÜ”; 

42. Toote nõuetele vastavuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu; 
43. Toote nõuetele vastavuse seaduse TKI järelevalve ulatuse kohta;  
44. Majandustegevuse registri registreeringuid puudutavate seaduste muutmise 

eelnõu; 
45. Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Taimetoodangu Inspektsiooni, 

piirkondlike maaparandusbüroode ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja 
Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega; 

46. Riigilõivuseaduse eelnõu; 
47. Terviseameti dokumentide loetelu eelnõu. 
 
 

Järelevalve ühtlustamiseks ametialaste dokumentide koostamine ning 
järelevalvealane korraldav töö: 

1. Koostati järelevalve ja laboriuuringute plaanid; 
2. Uuendati biotsiidide inspekteerimise akt;  
3. Koostati juhend biotsiidide inspekteerimisakti täitmise kohta;  
4. Koostati Kvaliteedikäsiraamatu osa „Riikliku järelevalve teostamine 

mänguasjade ohutusnõuete ja nõuetele vastavuse tõendamise üle“;  
5. Koostati Kvaliteedikäsiraamatu osa „Juhend järelevalve käigus mänguasjade 

näidiste proovivõtmiseks“ ; 
6. Koostati Kvaliteedikäsiraamatu osa „Mänguasjade ohutuse inspekteerimise 

akt“ ;  
7. Koostati Kvaliteedikäsiraamatu osa „Mänguasjade näidiste proovivõtmise 

akt“;  
8. Koostati Kvaliteedikäsiraamatu osa „Tellimisleht mänguasjade analüüsiks“ ;  
9. Koostati Kvaliteedikäsiraamatu osa „Riikliku järelevalve teostamine 

majutusettevõtete nõuetele vastavuse üle“. 
10. Andmekogu koostamine kosmeetikatoote kasutamisel ilmnenud 

ebasoovitavate kõrvalnähtude kohta. 
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11. Maniküüri- ja pediküüriteenuste osutamise akti vormi ja sihtuuringu 
läbiviimiseks juhendi koostamine.  

12. Eestikeelse küsitluslehe „Lapsehoolduskosmeetika toote toimiku kontroll” 
PEMSAC välja töötamine järelevalveprojekti läbiviimiseks.  

13. Euroopa Komisjonile REACH riiklikele järelevalveasutustele eestikeelse 
aruande koostamise juhendi ja vormi välja töötamine. 

14. Koostatud eestikeelsed materjalid Foorumi järelevalveprojekti REACH-EN-
FORCE-1 materjalide kohta:  

• Projekti juhend;  
• Küsitluslehed; 
• Aruandevormid; 
• Abimaterjal inspektoritele küsimuste-vastuste abil kontrolli 

läbiviimiseks.  
15. Ühisprojekti REACH-EN-FORCE-1 raames: Tööinspektsioonist ja 

Tervisekaitseinspektsioonist (edaspidi TKI) tehtud riikliku järelevalve 
tulemuste kogumine, töötlemine ja elektrooniline edastamine REACH-EN-
FORCE töörühmale.   

16. Ühisprojekti PEMSAC raames: TKI riikliku järelevalve tulemuste 
kogumine, töötlemine ja elektrooniline edastamine PEMSAC töörühmale. 
PEMSAC töörühmale ja EL komisjonile aruannete ja laste 
kosmeetikatoodete kontrolllehtede esitamine.   

17. Esitatud aruanded Euroopa järelevalve võrgustikele: 
• EUROBIOCIDES projekti tulemused Eesti kohta saadetud CLEEN 

võrgutiku töörühmale koondaruande koostamiseks.  
• EUNICK projekti tulemused Eesti kohta saadetud CLEEN võrgustiku 

töörühmale koondaruande koostamiseks. 
 

Koolitustes ja seminarides osalemine: 
1. Seminaris „Välisõhu kvaliteet ja selle hindamine. Muutuvad õigusnõuded. 

Tolm ja peened tahked osakesed. Modelleerimine, mõõtmine, seire.”  
2. Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskuse koolitusel „Haldus-ja 

järelevalvemenetlus“.  
3. ATAK-is "Uute riigiametnike sisseelamiskoolitusel. 
4. 16.11-17.11.2009 Eesti Keemiatööstuse Liidu poolt korraldatud koolitusel 

„REACH määruse nõuded“.   
5. 19.novembril 2009  seminaril  ”Alkohol Eestis – tarbimine ja mõjud” 

osalemine. 
6. 30.11-01.12 “Epidemioloogia alused ja rakendus” osalemine.  
7. 04.11.-06.11.2009 ATAK koolitusel uutele riigiametnikele osalemine. 

 
Koolituste läbiviimine: 

1. 03.04.2009 Tallinna TKT inspektoritele kosmeetikaalase koolituse 
ettevalmistus ja läbiviimine PEMSAC projekti järelevalve tegemiseks 
„Lapsehoolduskosmeetika toote toimiku kontroll” . 

2. 16.04.2009 kõigile riiklikele järelevalveasutustele (TKA, TJA, KKI jt) 
teabepäeva läbiviimine teemal: „REACH järelevalve korraldamine”. 

3. 28.04.2009 Tartu Meditsiinikõrgkooli tudengitele kahe loengu: 
kemikaalidest ja REACH määruse nõuetest, ettevalmistamine ja läbiviimine.  

 
Artiklid ja esinemised meedias:  
1. Avastatud ohtlikud tooted Eesti turul I, II, III ja IV kvartalis. 
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2. Artikli teksti parandamine mänguasjade valmistamise kohta. 
3. Kodulehele kosmeetikatoodete säilivusaja sh avatud kreemipurgi sümboli kohta 

infomaterjali koostamine ja edastamine. 
4. Kodulehele teavitatud kosmeetikatoodete kohta 2008.a. ja I, II, III ning IV kv 2009 

materjalide esitamine. 
5. Vastused „Stolitsa” küsimustele massaažiteenuste kohta. 
6. Euroopa Liit keelab dimetüülfumaraadi (DMF) kasutamise tarbekaupades (nt 

nahkmööbel ja -jalanõud) koostamine ja esitamine;  
7. Pressiteate koduleheküljele: „REACH määruse üle alustatakse järelevalve 

ühisprojekti REACH-EN-FORCE-1” koostamine ja esitamine. 
8. Maalehele „Weggie Wash juurvilja pesuvahendi kohta“  vastuse koostamine. 
9. Õhtulehele: „Alumiiniumisoolade sisaldavate deodorantide ja rinnavähi kohta“ 

vastuse koostamine. 
10. Eesti Päevalehele vastuse koostamine toodete kohta, mis said kahjustada 

Mustikakeskuse põlengus.  
11. Kodulehele  pressiteate „Tervisekaitseinspektsioon hoiatab plahvatust tekitada 

võivate autorehvide parandamise toodete eest“ koostamine.  
12. Õhtulehele vastuse: „Õismäe linnaosa õhus arseeni sisalduse ohtlikkuse kohta“, 

koostamine. 
13. Õhtulehele säästulampides elavhõbeda sisalduse kohta vastuse esitamine.  
14. Suuvee Leda kohta KANAL 2 vastuse andmine. 
15. Koostatud ja avaldatud materjal Äripäevas on kuumade ilmade kohta 
16. Vastatud Amway toodete kohta ajalehele Den za Dnjom  
17. Vastatud Õhtulehele teksastest ja DMF sümptomite kohta. 
18. Vastatud Õhtulehele solaariumitest tulenevast ohu kohta. 
19. Vastatud Päevalehele ohtlikest toodetest.  
20. Vastatud Õhtulehele turismitalude ja Saaremaal majutusäri kohta. 
21.  Koostatud artikkel ”Tervisekaitseinspektsioon hoiatab UV-kiirgusest tulenevatest 

ohtudest inimese tervisele” 
22. Intervjuu mänguasjade kohta raadiosaatele ”Huvitaja”.  
23. Koostatud artikkel ajalehele „MK-Estonia“ iluteenuse kohta.  

 
2009.a. vastati  986 küsimusele (sh teabenõuded). Teabenõuetele vastuste koostamine 
ja edastamine: biotsiididega, kosmeetika, mänguasjade, detergentide, lenduvate 
orgaaniliste ühendite ja muude toodetega või teenustega seotud küsimustes.  Viidi läbi 
riskihindamise protseduur ning võeti vastu ja edastati vajalikud otsused 24 tooteartikli 
kohta.  

2009. a. järelevalvetegevuse toodete ohutuse üle jaotus 

 
2009. a. kontrolliti turujärelevalve käigus 5993 toodet (sh kosmeetikatooted, 
kemikaalid, mänguasjad, lapsehooldustooted jmt).  



9 

Kontrollitud toodetest ei vastanud nõuetele 493 toodet ehk 8% kontrollitud toodete 
koguarvust,  mittevastavate toodete määr oli eelmise aastaga võrreldes vähenenud 3% 
võrra. 

 
Järelevalve toodete üle 2001-2009 

 

 

Mänguasjad 

 
Võrreldes eelmise aastaga vähenes 2009. a. kontrollitud mänguasjade arv ligi kaks 
korda.  
2009. aastal kontrolliti kokku 61 mänguasjadega tegelevat ettevõtet 153 korral, 
kusjuures rikkumiste puhul tehti 47 ettekirjutust.  
2009. a. kontrolliti 1987 mänguasja, kuid 2008. a. 3170 mänguasja.  
2009. aastal avastati rikkumisi 67 mänguasja puhul ehk 3,4%.  
2008. aastal avastati rikkumisi 345 mänguasja puhul ehk 10,9%.  
Nõuetele mittevastavate mänguasjade tuvastamisel on maaletoojatele tehtud 
ettekirjutusi nõuetele mittevastava kauba müügi peatamiseks ja koheselt turult 
kõrvaldamiseks ning ohtlike toodete tagasiostmiseks. 
 
Turujärelevalve käigus võeti mänguasjade kontrollimisel laboriuuringuteks proove. 
Kokku katsetati laboratoorselt 99 mänguasja, nendest 18 toodet ei vastanud nõuetele ja 
17 mänguasja tunnistati ohtlikuks. Enamus proove võeti kahtluse korral ning põhirõhk 
oli proovide võtmisel suunatud väljaspool EL toodetud mänguasjade uurimiseks.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Järelevalve mänguasjade üle 2001-2009 
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Põhiliseks puuduseks oli toodete mittevastavus kehtivatele märgistusnõuetele. 
Kõrvaldatud ohtlike mänguasjade puhul põhilised võimalikud ohud olid: lämbumisoht, 
vigastuse, kuulmiskahjustuse või tervisekahjustuse tekke oht seoses ftalaate sisaldavate 
mänguasjade pikaajalise kasutamisega. Informatsioon ohtlikest toodetest on edastatud 
RAPEXi kaudu ning avaldatud Euroopa Komisjoni leheküljel.  

Lapsehooldustooted 

Lapsehooldustoodete (lutid, lutipudelid jt) kontrollimise tulemuste järgi näeme, et 
2009.a. kontrolliti lastetooteid ligi 2 korda vähem võrreldes sellele eelnenud aastaga. 
2009. aastal avastati rikkumisi 142 toote puhul, ehk 20,8%,  
2008. aastal  avastati rikkumisi 169 toote puhul, ehk 13%.  
Laboriuuringuks võeti proovid 3 tootest, kõik vastasid nõuetele.  

 
 
2009. aastal kontrolliti 96 korral kokku 93 lastetoodetega tegelevat ettevõtjat, kusjuures 
rikkumiste puhul tehti 6 ettekirjutust. 
Põhiliseks puuduseks oli toodete märgistuse mittevastavus kehtivatele nõuetele. 
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Kosmeetikatooted 
 
Direktiivi 76/768/EMÜ artikli 7 lõike 1 ja artikli 7a lõike 4 kohaselt ning direktiivi 
95/17/EÜ kohaselt on kosmeetikatoodete valdkonnas pädevaks riigiasutuseks Eestis 
Tervisekaitseinspektsioon.  
Kosmeetikatoodete tootmise ja importimise kohta teavete kogumine toimub  TKI-s 
rahvatervise seaduse §122 lõige 2 alusel.  
2009. a. koguti andmeid 169 ettevõtjalt 372 teavitusega 7425 kosmeetikatoote 
importimise või tootmise kohta (nendest 18% pärinesid kolmandatest riikidest). 
 
Tabel 1.  
Ettevõtjate poolt esitatud andmed kosmeetikatoodetest teavitamiste kohta.  

Aasta 
Teabe esitanud 
ettevõtjate arv 

Teavete arv Toodete arv 

2003 75 146 5499 
2004 146 420 13157 
2005 158 510 9971 
2006 150 444 7954 
2007 126 405 7385 
2008 132 421 7825 
2009 169 372 7425 

2009. a. imporditi Eestisse 400 kosmeetikatoodet vähem eelmise aastaga võrreldes ja 
esitati vähem 49 teavitust kosmeetikatoodete tootmise ja importimise kohta. 
Tervisekaitseinspektsiooni koduleheküljel on informatsioon teavitamisest avalikustatud 
kuupäevaliselt tootja, importija ja teavitatud toodete arvu kohta.  
 

Kosmeetikatoodete järelevalve 2001-2009 
 

 
Turujärelevalve käigus kosmeetikatoodete terviseohutuse üle pöörati tähelepanu 
tootjate ja importijate kontrollimisele Tarbijakaitseametilt saadud teabe alusel toodete 
märgistuse mittevastavuse osas ning RAPEXi süsteemi raames laekunud ohtlike 
kosmeetikatoodete olemasolu väljaselgitamisele Eesti turul.  
2009. aastal laekus ohtlike kosmeetikatoodete kohta kokku 93 RAPEXi teadet.  
2009.a. kontrolliti kosmeetikatooteid võrreldes 2008. aastaga samal tasemel. 2009. a. 
oli järelevalve all 418 objekti, kes kosmeetikatoodete maaletoomisega, tootmisega ja 
levitamisega tegelesid, neist kontrolliti aasta jooksul 56%. 
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Järelevalve käigus avastati Eesti turul 4 ohtlikku kosmeetikatoote artiklit. 
Kosmeetikatooted sisaldasid ftalaate. Kõik ohtlikud kosmeetikatooted kõrvaldati turult 
ja informatsioon ohtlike toodetest on edastatud RAPEXi kaudu ning avaldatud Euroopa 
Komisjoni leheküljel. 
 
Kosmeetikatoodete mittevastavused liikide kaupa 2009 
 

 
 
Kõige rohkem mittevastavusi on tuvastatud juuksevärvide ja -pleegitajate (15%), 
nahahooldusvahendite (7%), hammaste- ja suuõõnehooldusvahendite (6%) ning 
soenguviimistlusvahendite (4%) kontrollimisel. 
2009. a. võeti turujärelevalve käigus 122 kosmeetikatoodete proovi laboriuuringuks, 
millest ei vastanud keemilistele nõuetele 4 toodet (2008.a. –123 proovi – ei vastanud 
nõuetele 9 toodet).  
 
Kosmeetikatoodete kontrollimisel avastatud peamised puudused on: 

• Kosmeetikatoodetele puudusid terviseohutuse sertifikaadid 
• Toodete märgistus ei vastanud kehtivatele nõuetele (näiteks eksitav teave 

toote koostisainete sisalduse kohta) 
• Puudulik informatsioon toote kasutamise eritingimuste ja hoiatuste kohta 
• Vale teave toote säilivusaja ja toime kohta (märgistusel puuduvad toote 

kasutusotstarve, avatud kreemipurgi sümbol jmt)   
• Kosmeetikatooted sisaldasid keelatud koostisaineid, sh. ftalaate 

 

Kemikaalid 

 
Tervisekaitseinspektsioon teostab järelevalvet hulgimüügis olevate kemikaalide 
ohutusnõuete täitmise üle.  
 

Järelevalve kemikaalide üle 2001-2009 
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Kemikaalide kontrollimisel üldine trend nõuetele mittevastavuse osas ei ole kahe aasta 
jooksul oluliselt muutunud, see jäi samale 18,3-20% tasemele. 
 

Kemikaalide mittevastavused liikide kaupa 2009.a. 
 

 
 

 
Kõige enam mittevastavusi avastati auto hooldusvahendite (45%), auto värvide (45%), 
desinfektantide (31%), auto puhastusvahendite (29%), puiduimmutusvahendite (28%) 
kontrollimisel. 
 
Kemikaalide kontrollimisel avastatud peamised puudused on: 

• Kemikaali ohutuskaardid olid täidetud ebaõigesti; 
• Ohutuskaardi sisu ei vastanud õigusaktidest tulenevatele nõuetele; 
• Ohtlikud koostisosad või kemikaal ise klassifitseeriti ohtlikkuse osas valesti;  
• Ohutuskaardis ja toote etikettidel esitatud andmed ei langenud kokku; 
• Ohutuskaardil ja kemikaali märgistustel puudusid ohtlike koostisainete 

nimetused; 
• Pakendil puudus nõuetekohane teave: ohusümbolid, riski- ja ohutuslaused; 
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• Biotsiidi etiketil puudusid biotsiidi märgistuse erisused; 
• Detergendi pakendil puudus teave sisalduvate pindaktiivsete ainete kohta; 
• Värvi märgistusel puudusid andmed kasutusvalmis toote LOÜ sisalduse kohta.  

 

Järelevalve ilu- ja isikuteenuseid osutavate ettevõtete üle 2001-2009. a. ning nende 
nõuetele vastavus. 

 
 
Alates 2003. a. kuni 2008. a. on kasvanud nõuetele vastavate ettevõtete hulk. Samuti on 
jooniselt näha, et kuni 2008.a. kasvanud on kontrollitud ettevõtete arv. 2009.a. oli 
järelevalve all 2451 objekti, kes tegelesid ilu- ja isikuteenuste osutamisega, neist 
kontrolliti aasta jooksul 35%. 
  
Järelevalve käigus tuvastati järgmised põhilised puudused: 

• mitterahuldav sanitaarne olukord tööruumides; 
• tervisetõendite puudumine; 
• solaariumi seadmete tehniliste passide või lampide vahetamise aktide 

puudumine; 
• ebapiisav valgustus; 
• sterilisaatori ja desinfitseerivate vahendite kasutusjuhendite puudumine, millest 

tingitud puudulik instrumentide töötlemine. 
 
 

Järelevalve majutusasutuste üle 2001-2009. a. 
ja nende nõuetele vastavus. 
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Alates 2003. a. kuni 2008. a. on kasvanud nõuetele vastavate ettevõtete hulk ning 
viimaste nelja aasta jooksul jääb samal tasemel 91-97%. Samuti on jooniselt näha, et 
kontrollimiste arv 2009. aastal tunduvalt vähenes. 
Majutusettevõtete kontrollimisel esinesid järgmised puudused: 

• Hügieeniruumide  koristusvahendeid  olid märgistamata;   
• Hügieeniruumide koristusvahendeid  hoiti koos teiste koristusvahenditega; 
• Majutusettevõtte teenindustöötajal oli läbimata perioodiline tervisekontroll; 
• Majutusettevõtte tualettruumides puudus kaanega prügikast; 
• Puuduv esmaabiapteek; 
• Puhast ja kasutatud pesu hoiti samas kohas.  

 
Järelevalve apteekide üle 2001-2009.a. 

ja nende nõuetele vastavus. 
 

 
 
Apteekide arv on viimase nelja aasta jooksul samal tasemel. Nõuetele vastavate 
apteekide protsent 2009. a. oli 100%.  
 

2009. a. korraldas TKI järgmised sihtuuringud: 
1. Lastetoodetes ftalaatide sisalduse uurimine. 
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2. Osalemine Foorumi järelevalveprojektis EN-FORCE-1, mis käsitleb faasiainete 
(phase-in) eelregistreerimist/registreerimist ja ohutuskaartide nõuetele vastavust 
2009-2010 a-l.  

3. Maniküüri ja pediküüri teenuse desinfitseerimis- ja steriliseerimisrežiimide 
kontrollimine.   

4. Juukse- ja tattoo värvides PPD (parafenüleendiamiini) sisalduse uurimine. 
5. Kosmeetikatoodetes UV-filtrite sisalduse uurimine. 

 
Sihtuuring: „Lastetoodete uurimine ftalaatide sisaldusele”. 

 
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eestis turul olevate lastetoodete 
(mänguasjade, lapsehooldusvahendite jt) nõuetele vastavus ftalaatide sisalduse osas.  
Sihtuuringu läbiviimise alus:  

• Toote ja teenuse ohutuse seadus; 
• Rahvatervise seadus;  
• Kemikaaliseadus ja REACH määrus; 
• Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2004. a määrus nr 355 „Mänguasja 

ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“. 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2004. a määruse nr 355 „Mänguasja 
ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord” § 7 lg 6, 7 ja lg 8 on keelatud 
turule lasta mänguasju, milles ftalaatide sisaldus ületab piirväärtuse 0,1 massiprotsendi.  

Inspekteerimisel kontrolliti toodete märgistust, sertifikaate ning võeti laboriuuringuks 
näidised. 2009. aastal kontrolliti laboratoorselt ftalaatide sisaldust 25 lastetootes. Kokku 
avastati laboratoorsete analüüside käigus ftalaatide sisalduse ületamist 2009. aastal 5 
mänguasjas: 

 

Hiinas valmistatud „Nukkude komplekt” ei vasta 
Vabariigi Valitsuse 15.12.2004.a. määrusega nr 355 
„Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse 
tõendamise kord” kinnitatud nõuetele, kuna sisaldab 
di(2-etüülheksüül)ftalaati (DEHP) koguses, mis ületab 
lubatud piirväärtust üle 330 korra  
 

 

Hiinas valmistatud mänguasjade komplekt 
„Baby&bathtub” ei vasta Vabariigi Valitsuse 
15.12.2004. a. määrusega nr 355 „Mänguasja 
ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord” 
kinnitatud nõuetele, kuna sisaldab (nukk) di(2-
etüülheksüül)ftalaati (DEHP) koguses, mis ületab 
lubatud piirväärtust 291 korda. 
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Hiinas valmistatud mänguasjade komplekt „The world 
of dog” ei vasta Vabariigi Valitsuse 15.12.2004.a. 
määrusega nr 355 „Mänguasja ohutusnõuded ja 
nõuetele vastavuse tõendamise kord” kinnitatud 
nõuetele, kuna sisaldab di(2-etüülheksüül)ftalaati 
(DEHP) koguses, mis ületab lubatud piirväärtust 174 
korda ja dibutüülftalaati (DBP) koguses, mis ületab 
lubatud piirväärtust 102 korda. 
 

 

Mänguasja komplektist „Basketball Game No: 5300” 
ei vasta Vabariigi Valitsuse 15.12.2004.a. määrusega 
nr 355 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele 
vastavuse tõendamise kord” kinnitatud nõuetele 
korvpall, kuna võib tekitada tervisekahjustusi, sest 
sisaldab di(2-etüülheksüül)ftalaati (DEHP), mis ületab 
lubatud piirväärtust 90 korda. 
 

 

Mänguasi „Part” ei vasta Vabariigi Valitsuse 
15.12.2004.a. määrusega nr 355 „Mänguasja 
ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord” 
kinnitatud nõuetele. Mänguasi võib tekitada 
tervisekahjustusi, kuna sisaldab di(2-
etüülheksüül)ftalaati (DEHP) koguses, mis ületab 
lubatud piirväärtust 17,9 korda. 
 

 
Nõuetele mittevastavate mänguasjade tuvastamisel tehti maaletoojatele ettekirjutused 
nõuetele mittevastava toode müügi peatamiseks ja koheselt turult kõrvaldamiseks ning 
ohtlike toodete tagasiostmiseks. Informatsioon ohtlikest toodetest on edastatud 
RAPEXi kaudu ning avaldatud Euroopa Komisjoni leheküljel. 
 

 
 
 

Järelevalveprojekt REACH EN-FORCE-1, mis käsitleb faasiainete (phase-in) 
eelregistreerimist/registreerimist ja ohutuskaartide nõuetele vastavust. 

 
ECHA Foorumi REACH EN-FORCE-1 ühine järelevalveprojekt käsitles faasainete 
eelregistreerimist / registreerimist ja ohutuskaartide kontrolli. 
Projekt raames teostati perioodil mai-detsember 2009 ligi 1600 inspekteerimist 23 
liikmesriigis, lisaks Norras ja Islandil. Kokku inspekteeriti 878 tootjat, 666 
importijat, 83 ainuesindajat ja 858 allkasutajat.  
Eestis projekti läbiviimiseks koostati: eestikeelne järelevalve juhis ja küsimustikud 
ning viidi läbi koolitus riigi erinevate järelevalveasutuste inspektoritele. 
Avalikkust informeeriti pressiteatega projekti alustamisest aprillikuus. 
Eestis teostati projekti raames kokku 75 kontrolli. 
Projektis osalesid Tervisekaitse- (TKI) ja Tööinspektsiooni inspektorid. 
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“REACH EN-FORCE-1 ” projektikohane täielik kontroll viidi läbi 40% 
ettevõtetest. 
Ohutuskaartide kontroll toimus 100%-lt kõigis kontrollitud kemikaalidega 
tegelevates ettevõtetes. 

 
 

Järelevalve käigus ei tuvastatud rikkumisi ainete eelregistreerimise või 
registreerimise kohta. Kõik avastatud rikkumised olid seotud ohutuskaartide 
vormistamisega. 
Sealhulgas:  
- 33% juhtude puhul ei olnud täidetud REACH määruse artikli 31 lg 5 nõuet, 

kuna puudus ohutuskaart ametlikus riigikeeles;  
- 30% juhtude puhul ei olnud täidetud REACH määruse artikli 31 lg 6 nõuet, 

kuna esitatud ohutuskaardid ei sisaldanud 16 punkti, vaid vähem. 
Meetmetena inspektorite poolt olid kasutusel peamiselt ettekirjutused ning üksikutel 
juhtudel koostas TI poolt ettevõtetele korralduse ja vastava märgukirja. 

 
 
 
Arvestades projektist osavõtjate rohkust  ja projekti põhjal saadud uusi kogemusi, pidas 
Foorum projekti edukaks ning otsustas pikendada inspekteerimistegevusi kuni kevadeni 
2011, et siis hinnata ettevõtete vastavust registreerimiskohustuse esimese tähtajaga 30. 
november 2010. 
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Sihtuuring: Juukse- ja tattoo värvides PPD (parafenüleendiamiini) sisalduse 
uurimine. 

 
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eestis turul olevate juukse- ja tattoo värvide 
nõuetele vastavus PPD sisalduse osas.  
 
Sihtuuringu läbiviimise alus:  

• Rahvatervise seadus;  
• sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr 21 „Nõuded 

kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele”;  
• sotsiaalministri 20. aprilli 2004. a määrus nr 32 ”Kosmeetikatoodete 

märgistamise nõuded” . 
Vastavalt sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr 21 „Nõuded 
kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele”  lisa 3 esimene osa punkt 8a 
PPD (parafenüleendiamiini) on allergiat tekitav aine ning on juuksevärvis lubatud 
piiratud koguses kuni 2% (väljendatud vaba alusena) ja tattoo’s kasutamiseks keelatud. 
Samuti kehtib nõue juuksevärvi märgistusel hoiatada tarbijat fenüleendiamiini ohtlikest 
omadustest ja kasutamise piirangutest.  
 
Laboratoorselt uuriti 18 erinevat kosmeetikatoodet.   
Kõik kosmeetikatooted vastasid õigusaktiga kehtestatud nõuetele.   
 
 

Sihtuuring: Kosmeetikatoodetes UV-filtrite sisalduse uurimine 
 
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eestis turul olevate kosmeetikatoodete 
nõuetele vastavus UV-filtrite sisalduse osas.  
 
Sihtuuringu läbiviimise alus:  

• Rahvatervise seadus;  
• sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr 21 „Nõuded 

kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele”;  
• sotsiaalministri 20. aprilli 2004. a määrus nr 32 ”Kosmeetikatoodete 

märgistamise nõuded”.  
Vastavalt sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrusele nr 21 „Nõuded 
kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele” UV-filtrite piirangud on sätestatud 6 lisas.  
2009.a. juurutati uus laboratoorne metoodika UV-filtrite (6) määramiseks.  
 
Laboratoorselt uuriti 23 erinevat kosmeetikatoodet.  
Kõik kosmeetikatooted vastasid õigusaktiga kehtestatud nõuetele.   
 

Sihtuuring: Maniküüri ja pediküüri teenuse desinfitseerimis- ja 
steriliseerimisrežiimide kontrollimine. 

 
Sihtuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eestis maniküüri ja pediküüri teenuse 
osutajate poolt desinfitseerimis- ja steriliseerimisrežiimide jälgimist klientide 
teenindamisel.   
 
Sihtuuringu läbiviimise alus:  

• kaubandustegevuse seadus; 
• majandustegevuse registri seadus; 
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• nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;  
• rahvatervise seadus;  
• sotsiaalministri 20. detsembri 2000.a määrus nr 86 „Tervisekaitsenõuded ilu- ja 

isikuteenuste osutamisele.  
 
2009. aastal aprillist kuni oktoobrini kontrolliti tervisekaitseametnike poolt kokku 123 
ettevõtet, kontrollimisest võtsid osa kõikide maakondade inspektorid.  
Maniküüri/pediküüri teenuseosutajate juures kontrolliti tervisekaitsenõuete järgimist 
klientide teenindamisel. Täpsemalt uuriti, kuidas toimub maniküüri/pediküüri teenuse- 
osutajate juures instrumentide desinfitseerimine ja steriliseerimine - kas 
steriliseerimisaparaate kasutatakse vastavalt tootja juhisele, kas järgitakse 
steriliseerimisrežiimi jmt.  
Lisaks eeltoodule uuriti: 

• maniküüri/pediküüri teenuse osutajate registreerimist/mitteregistreerimist 
majandustegevuse registris (MTR); 

• teenuse osutaja kvalifikatsiooni (koolituse läbimine, dokumentide olemasolu 
koolituse kohta ja nende väljaandjad); 

• keskmist klientide arvu teenindaja kohta päeva jooksul; 
• ühekordsete/korduvkasutusega instrumentide käitlemisnõuetest kinnipidamist; 
• korduvkasutusega instrumentide kogust; 
• isikukaitsevahendite olemasolu ja valikut; 
• haavade puhastamis- ja sidumisvahendite olemasolu ja valikut. 
 

Maniküüri ja pediküüri kui teenuse pakkumisega võivad kaasneda mitmed ohud, millest 
suurim oht on nakatuda vere kaudu levivatesse nakkushaigustesse, eeskätt HIV-
nakkusesse, B- ja C-hepatiiti ning bakteriaalsetesse või seentest põhjustatud 
nahainfektsioonidesse. 
 
Kaubandustegevuse seaduse § 12 lõige 1 alusel tuleb ilu- ja isikuteenuse pakkumise ja 
osutamisega tegelevatel ettevõtetel registreerida oma tegevus majandustegevuse 
registris.  Sihtuuringu käigus kõigist 123-st kontrollitud ettevõttest ei olnud 5 ettevõtet 
(4%) oma tegevust majandustegevuse registris registreerinud.  
 
Enamik teenuseosutajatest oli läbinud vastava koolituse, kontrollimisel puudusid 
läbitud koolituse kohta dokumendid vaid kahel teenuseosutajal (omandasid oskused 
meistri juures töötamisel). Keskmine teenindatud klientide arv päevas on 3,3 klienti, 
arv varieerub 1-12 kliendini ühe teenindaja kohta. 
 
Kõik maniküüri/pediküüriteenindajad kasutavad instrumente korduvalt ja enamikul st 
96,7% neist kasutavad oma töös ka ühekordseks kasutuseks ettenähtud instrumente. 
Instrumentide komplektide arv teenindajatel varieerus 1-4 komplektini (keskmiselt 2 
instrumentide komplekti teenindaja kohta). 68% ettevõtjatest omas 2 komplekti 
korduvkasutavaid instrumente, 12% ettevõtjatest oli 3 komplekti ja 16% ainult 1 
komplekt instrumente. Ainult ühel teenindusasutusel oli 4 komplekti instrumente, 
samas 10 komplekti korduvkasutatavaid instrumente oli ka ainult ühel ettevõttel. 
 
94,3% teenusepakkujatest omasid steriliseerimisaparaati, mida pärast iga protseduuri 
lõpetamist ka kasutati. Kõige rohkem on kasutusel klaaskuulsterilisaatoreid (64%), 
sellele järgnevad lihtsad sterilisaatorid, mida ei olnud täpsemalt kirjeldatud ja neid oli 
11%. Kõige vähem kasutati kuuma õhu sterilisaatoreid (8,1%) ning autoklaavi. Lisaks 
steriliseerimisaparaatidele on võetud kasutusele ka erinevad mikroobe hävitavaid 
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lahuseid ja seadmed, nagu näiteks Erihyd Forte lahus ja Korsolex valmislahus ning UV-
seade. Terviseamet ei poolda sterilisaatoritena UV-lampide kasutamist, kuna maniküüri 
ja pediküüri instrumendid on keerulise konstruktsiooniga, mille tõttu UV kiired ei pääse 
igale poole. Terviseamet on seisukohal, et UV-sterilisaatoreid võib kasutada ainult 
kammide desinfitseerimiseks. 
Steriliseerimisaparaadi kasutamisjuhend ja meetodi kirjeldus puudus 18% ettevõtetest. 
Mõnel juhul oli kasutamisjuhend juhataja käes olemas, kuid mitte teenindusruumis. 
Sihtuuringu käigus tehti kindlaks, et 123st kontrollitud töötajast oskas 116  kasutada 
steriliseerimisaparaati ja meetodit õigesti.  
5,7% ettevõtjatest kasutas steriliseerimise asemel desinfitseerimiseks ettenähtud 
seadmed ja lahuseid, kasutades neid täitmata kasutusjuhendiga ettenähtud tingimusi. 
Arvestades nendes ettevõtetes (7) teenindavate klientide koguarvu päevas – 25 klienti - 
võib prognoositavalt halvimal juhul olla nahahaigustest ohustatud, samuti vere ja 
sekreediga ülekantavatesse haigustesse haigestunud kuni 5500 inimest aastas, mis 
moodustab 6% maniküüri ja pediküüri teenust kasutanud kliendist.  
Ainult desinfitseerimise kasutamine ja steriliseerimisvõimaluste puudumine ei välista 
naha sekreedi ja vere edasikandmist ning nende kaudu levivate haiguste ülekandumist 
ühelt kliendilt teisele.   

 
Kuulsterilisaatori kasutamine on järgmine: tavaliselt soojendatakse aparaati vähemalt 
kolm minutit kinnise kaane all. Seejärel avatakse kaas ja paigaldatakse instrumendid 
aparaati. Enne instrumentide aparaati paigaldamist peavad need olema 
pesemisvahendiga pestud ja loputatud. Seade tagab 5-10 sekundi vältel 250 °C  juures 
hoidmisel kõikide spooride ja mikroobide hävimise.  
 
Töökaitsevahenditest olid suumask ja kummikindad igas ettevõttes kasutusel. Mõnes 
üksikus asutuses puudus kas mask või kindad, kuid enamikel juhtumitel kasutasid 
töötajad tööriietuse osana ka põlle. Tööriietust oli eraldi mainitud 123-st ettevõttest 
ainult 14 juhul. Ühes ettevõttes puudusid kõik töökaitsevahendeid. Mõnel juhul oli 
töökaitsevahendite hulka arvatud paberkatteid, kilekotte, kilesusse, prille, 
desinfitseerivaid vahendeid, froteerätikuid, mütse ja pediküüri vannikilesid.  
 
Kasutusel olid järgmised desinfitseerimisvahendid: A-sept, Chemisept IR, Gutasept, 
piiritus- lahused.  Juhusliku nahakahjustuse tekkimisel olid esmaabivahenditena 
kasutusel A-sept, Chemisept IR, Cutasept,  plaastrid, sidemed, steriilsed tampoonid ja 
vesinikperoksiid. Chemisept IR on registreeritud biotsiidina, kuid ei ole ette nähtud 
haavade desinfitseerimiseks. Ettevõtjaid, kes kasutasid Chemisept IR haavade 
desinfitseerimiseks, oli 10,6% kontrollitud ettevõtetest.  
 
 
Järeldused: 
 

1. 95,9% maniküüri/pediküüri teenuseosutajatest on oma tegevuse nõuetekohaselt 
registreerinud majandustegevuste registris (MTR); 

2. 98,3% teenuse osutajatest on läbinud vajaliku koolituse; 
3. Ühekordsed instrumendid on 96,7% teenindajatest kasutusel; 
4. Sterilisaatoreid on 94,3% teenuseosutajatest igapäevaselt kasutusel; 
5. Keemilist steriliseerimist kasutab 2,4% kontrollitud ettevõtetest; 
6. UV-seadmeid kasutab 3 ettevõtet; 
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7. Kontrollitud ettevõtetest ei kasutanud steriliseerimist 7 ettevõtet, 6% maniküüri 
ja pediküüri teenuse tarbijatest on olnud ohustatud nakkushaigustesse 
nakatumisega; 

8. 23 teenindajal ehk 19% teenindajate üldarvust puudusid töökohal seadmete 
kasutusjuhendid;  

9. Haavade desinfitseerimiseks oli 10,6% juhtumitest esmaabi andmisel ette 
nähtud selleks mittesobivad vahendid.  

 
 

 


