
Teenus 154: aruanne 2019. a 

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/123/EÜ teenuseks on mistahes 

iseseisev majandustegevus ja seda osutatakse tavaliselt tasu eest.1 Teenuse osutaja vastutab oma 

tegevuse ohutuse ja kvaliteedi eest ning peab täitma nõudeid, mis on esitatud teenuse osutajale 

ja teenusele.  

Teenus 154 hõlmab kolme sektorit: ilu- ja isikuteenuste terviseohutus (sh juuksuriteenus, 

küünetehnikuteenus, kosmeetikuteenused, SPA teenused, intensiivsed esteetilised iluteenused, 

solaariumiteenus, massaažiteenus, loodusteraapia teenused, balneoloogilistes protseduurides 

kasutatava ravimuda teenused), majutusteenuste terviseohutus ning reisiteenuste terviseohutuse 

valdkond (sh laevapere liikmete laeval majutamise terviseohutus).  

1. Hetkeolukorra kirjeldus 

 

1.1.Ilu- ja isikuteenuste valdkond  

Ilu- ja isikuteenuste valdkonda reguleeriv õigusruum arendatakse võttes arvesse Euroopa 

suuniseid ja Eesti erialaseltside ettepanekuid. 

Valdkonnas kujunevad Euroopa ekspertkomisjoni tasemel strateegilised juhendid. On välja 

töötatud kolm standardit (EVS-EN 16372:20152; EVS-EN 16844:2017+A2:20193, EVS-EN 

17226:20194), üks standard on lõpphääletuse faasis (FprEN 171695) ning intensiivsete 

esteetiliste protseduuride standard (CEN/TS 17227:2018 “Beauty salon services - Advanced 

beauty treatments”) on väljatöötamisel. Euroopa juhistega kooskõlas jätkub Eesti siseselt 

valdkonna korrastamine. Ilusüstiteenust (jm injektsioonipõhiseid teenuseid) käsitletakse 

tervishoiuteenusena. Injektsioonipõhiste protseduuride teostamiseks peab teenuse pakkuja 

olema registreeritud tervishoiutöötajate registrisse ning teenust osutav ettevõte peab omama 

Terviseameti poolt väljastatud tervishoiuteenuste osutamise tegevusluba eriarstiabi 

osutamiseks. Tervishoiuteenuste valdkonda võivad kuuluda ka teised intensiivsed iluteenused 

ning määratlus sõltub teenuse iseloomust, bioloogilise toime sügavusest, kasutatavate toodete 

ja seadmete sihtotstarbest ja nendega seotud piirangutest. 

2019. a detsembri hetkeseisuga jätkub iluteenuste osutamist reguleeriva määruse muutmine.  

Terviseamet on pöördunud Sotsiaalministeeriumi poole ettepanekuga koostöös Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumiga taaskehtestada iluteenuse osutamisega tegutsevatel 

ettevõtetel majandustegevuse registris tegevuse registreerimise nõude.  

Ravimuda terviseohutuse valdkonda reguleeriva sotsiaalministri määruse nr 28 kaasajastamine 

toimub jätkuvalt. Protsessi on kaasatud Sotsiaalministeerium, Terviseamet ja Tervisedenduse 

ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK). 2019. aastal jätkas Terviseamet ravimuda 

mikrobioloogilise seisundi seiret. Uuriti 12 proovi järgmiste näitajate suhtes: Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Eschericia coli, Clostridium 

Perfringens, Salmonella spp. Kolmest proovist avastati bakter Cl. Perfringens.  

 

Ilu- ja isikuteenuste valdkond areneb kiire tempoga ning sellega kaasneb valdkonna vastu 

kasvav avalikkuse huvi.  

                                                           
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/123/EÜ, 12. detsember 2006, teenuste kohta siseturul https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=ET. 

2 Aesthetic surgery services 
3 Esteetilise meditsiini teenused. Mittekirurgilised meditsiinilised protseduurid 
4 Ilusalongiteenused. Nõuded ja soovitused teenuse osutamiseks. 
5 Tattooing - Safe and hygienic practice 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=ET


2019. aastal oli registreeritud 276 pöördumist ilu- ja isikuteenuste kohta (sh 38 pöördumist 

esteetiliste mittekirurgiliste protseduuride teemal ning 4 pöördumist injektsioonide 

valdkonnast). Pöördumistes tuntakse huvi uute ilusalongide avamisele kehtivatest nõuetest, 

iluprotseduuridele ja teenuse pakkujate kvalifikatsioonile laienevatest nõuetest. Pöördumiste 

maht ja sisu kinnitavad avalikkuse teadlikkuse tõstmisele suunatud tegevuste jätkamise 

vajadust. Terviseamet nõustab huvigruppe kodulehe, Facebook-i, meediakanalite ja avalike 

ürituste kaudu. Avalikkuse teadlikkuse tõstmine jääb fookustegevuseks edaspidiseks. 

 

Iluteenuste valdkonnas registreeritud kaebuste tase kõigub 2010-2019 aastate  lõikes (11 kuni 

26 kaebust). 2019. aastal registreeritud kaebuste sisu jääb hügieenialase temaatika piiridesse. 

Kaebusi, mida võiks seostada ebakvaliteetsete esteetiliste mittekirurgiliste protseduuridega, 

Tervisametile 2019. aastal ei saabunud.  

 
Joonis 1 Kaebused iluteenuste valdkonnas 

 
 

 

1.2.Majutusteenuste valdkond 

Majutusteenuste valdkonda reguleerivate õigusaktide kaasajastamine toimub Majandus- ja 

Kommunikatsiooni ministeeriumi eestvedamisel. 2019. aasta jooksul toimus turismiseaduse ja 

selle alusel kehtestatud majutusettevõtete tegevust reguleeriva määruse kaasajastamine, mille 

tulemusena peaks muutuma reeglistik ettevõtja jaoks arusaadavamaks ja lihtsamaks. Uuendatud 

turismiseaduse jõustumine on kavandatud 2020 sügisesse.  

 

2019. aastal oli registreeritud 32 pöördumist majutusteenuste valdkonnas. Nõu küsitakse 

kehtivate hügieeninõuete osas, joogivee nõuete osas, töötajate tervisekontrolli osas. 

2019. aastal laekus Terviseametile 10 kaebust majutusteenuste valdkonnas. Aastatel 2010-2019  

varieerus kaebuste arv vahemikus 0 kuni 10 ning on seotud hügieeninõuete eiramisega. 
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Joonis 2 Kaebused majutusteenuste valdkonnas 

 
 

 

1.3.Reisiteenuste valdkond 

Reisiteenuste valdkonda reguleeriva rahvatervise seaduse suhtes on käivitatud uuendamise 

protsess, mille raames on kavandatud muudatused ka reisiteenustele kehtivate nõuete osas. 

Kuni uue rahvatervise seaduse jõustumiseni toimub järelevalve reisiteenuste üle 

juhtumipõhiselt.  

Reisiteenuste valdkonnas kaebusi laekub üldjuhul vähe. Alates 2010. a saabus Terviseametile 

kokku kuus kaebust, mis olid seotud kas reisirongides hügieeninõuete rikkumisega või 

reisivagunites paigaldatud kliimaseadmete töörežiimidega. 2019. aastal saabunud kaebus oli 

samuti seotud reisivagunis paigaldatud kliimaseadmete töörežiimiga.  

 
Joonis 3 Kaebused reisiteenuste valdkonnas 

 
 

1.4.Laevapere liikmete laeval majutamise ja toitlustamise valdkond  

Vastavalt Meretöö konventsioonile on igal meremehel õigus ohutule ja turvalisele töökohale, 

mis vastab meresõiduohutuse normidele ning on õigus korralikele töö- ja elutingimustele 

laeval. Riigi poolt on reguleeritud nõuded laevapere liikmete laeval majutamisele ja 

toitlustamisele meretöö seaduse alusel kehtestatud õigusaktidega. 2019. aastal toimus 

meretööseaduse kaasajastamine, mille käigus laiendati valdkonda reguleerivate õigusaktide 

kohaldamisala ka alla 24 meetri pikkustele kalalaevadele. Meretööseaduse alusel kehtestatud 

määruste kaasajastamine jätkub 2020. aastal. 

Ühtegi pöördumist ega kaebust, mis puudutaks laevapere liikmete majutamist või toitlustamist 

ei ole 2019. aasta jooksul Terviseametile saabunud. 
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2. Terviseameti koostöö teiste ametkondade ja erialaseltsidega 

 

Teiste ametkondade ning erialaseltsidega pideva koostöö ja infovahetuse tagamine on teenuste 

valdkonna üks fookustest. Terviseametit kaasatakse sihtgruppidele suunatud seminaridel, 

messidel, teabepäevadel, riiklike kutsestandardite väljatöötamisel. 

 

Aasta jooksul on Terviseametit kaasatud EVS/TK „Ilu- ja isikuteenused“ töörühmas, kus arutati 

iluteenuste valdkonna arengut toetavate standardite üle.  

 

Jätkus koostöö Eesti Kosmeetikute Liiduga. Teemadeks olid esinemine kosmeetikute 

koolitustel, seminaridel ning arutelud uute nõuete väljatöötamise raames. 

 

Toimusid arutelud TERE Kompetentsikeskusega balneoloogilistes protseduurides kasutatava 

ravimuda teemadel.  

 

Tallinna Ettevõtlusameti eestvedamisel toimus Tallinna Tarbijaõiguste päev, kus räägiti 

iluteenuste valdkonna arengutest ja probleemsetest küsimustest. 

 

Aasta jooksul toimus aktiivne infovahetus Töötukassaga iluteenuste küsimustes. 

 

Jätkus koostöö Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga. 

 

3. Aasta 2019 järelevalve üldised andmed  

 

Terviseamet teostab riskipõhist järelevalvet teenuste terviseohutuse valdkonnas. 

Kontrolliprioriteetide määratlemisel võetakse arvesse ettevõtete eripärasid ning varasemate 

kontrollide tulemusi. Eesmärk on hinnata ilu-, isiku- ja majutusteenustest tulenevad 

terviseriskid, nõustada teenuseosutajaid ja tarbijaid võimalikest ennetusmeetmetest ning seeläbi 

vähendada terviseriskide realiseerimist. 

 

2019. aasta teenuste terviseohutuse valdkonna järelevalve üldiseid andmeid tutvustab tabel 1. 

 
Tabel 1  
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Kokku 4251 282 49 31 

Majutusettevõte  1697 59 9 10 

Ilu- ja isikuteenuse ettevõte 2542 223 40 21 

Laevapere liikmete laeval majutamine 

ja toitlustamine 

12 1 0 0 

 

 



3.1.Ilusalongid 

Kokku kontrolliti 2019. aastal 223 ilusalongi, mis moodustab ~ 9 % Terviseameti arvel olevate 

salongide üldarvust.  

Kontrollitud asutuste puhul leiti puudusi: 23 korral ruumidele kehtivate nõuete osas, 27 korral 

hügieeninõuete osas, 15 korral sisekliima nõuete osas, 13 korral seadmetele kehtivate nõuete 

osas.  

Esmakontrollil puudusi avastati 52-s salongis. Nendest aasta lõpuks olid puudused 

likvideerinud 40 salongi (ehk 79 %). 

 

3.1.1. Sihistatud kontroll iluteenuste valdkonnas 

2019. aastal algatas Terviseamet laserprotseduure pakkuvate teenuse pakkujate seas sihistatud 

kontrolli, mis kestab 2020 aasta lõpuni.  

 

Selle projekti raames viis Terviseamet läbi 2019. a sügisel küsitluse tätoveeringute 

lasereemaldamise protseduuride tarbijate kogemuse kohta. Veebiküsitluse analüüsist selgus 

tarbija teadlikkuse tõstmise vajadus.  

 

 Suur osa tarbijaid ei olnud teadlikud mittekirurgiliste esteetiliste protseduuride teostaja 

vajaliku tervishoiualase kvalifikatsiooni nõudest (~39 %) ning enamus vastajatest (73 

%) ei ole kunagi kontrollinud teenuse osutajal tegevusloa olemasolu. 

 Pea iga teine tarbija (46 %) on saanud tätoveeringu lasereemaldamise teenust mitte 

tervishoiutöötajalt.  

 Iga teine vastaja väitis endal olevat tüsistusi, mida võiks seostada tätoveeringute 

lasereemaldamisega.  

 Iluteenindaja/kosmeetiku juures protseduuri teostamisel tekkisid tüsistused kaks korda 

sagedamini, kui tervishoiutöötaja juures. 

Kõige sagedasemalt toodi tüsistustest välja lühiajalist valu, armide teket ja põletust. 

 

 

3.2.Majutusteenused  

Kokku kontrolliti majutusteenuste valdkonnas 59 ettevõtet, mis moodustab ~3 % Terviseameti 

arvel olevate majutusettevõtete üldarvust. 

Inspekteerimise käigus avastatud peamised puudused: joogivee kvaliteedi osas 3 korral, 

sisekliima nõuete osas 5 korral, hügieeninõuete osas 7 korral. 

Esmakontrollil puudusi avastati 10-s ettevõttes. Nendest aasta lõpuks olid puudused 

likvideerinud 7. 

 

3.3.Laevapere liikmete laeval majutamine ja toitlustamine 

Terviseamet kontrollib ja hindab laevapere liikmete majutustingimustele ja toidunormidele 

kehtestatud nõuete täitmist juhtumipõhiselt. 2019. aastal kontrolliti laevapere liikmete 

majutustingimusi ühel korral, mille käigus puudusi ei avastatud. 

 

 

 

 


