
Uuringu tulemuste tutvustus

19.03.2021

Ingrid Lepik
Mare Uiboupin



• Valdkonna tutvustus ja 

põhikutsealad

• Peamised tööjõu- ja oskuste 

vajaduse mõjutegurid

• Erialane õpe

• Olulisemad tulemused





Andmed: EMTA

✓juuksuriteenused, näo- ja kehahooldus, maniküür, pediküür 

✓saunad, solaariumid, massaažisalongid, spaad 

✓tätoveerimine, augustamine
Hõivatute osakaal isikuteenuste tegevusaladel
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Andmed: TÖR, MKM prognoos
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Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl



• Kutseõpe
• 2019/20. õa 10-s 

õppeasutuses, sh 3 
erakoolis

• ÕKR: 
✓ Juuksuritöö ja 

iluteenindus
✓ Teraapia ja taastusravi
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Andmed: EHIS
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Põhikutseala

Hõivatute 
arv, 

2016/2018 
keskmine

Hõive muutuse 
prognoositud 

suund

Hinnang nõudluse ja pakkumise 
tasakaalule

Juhid isikuteenuste 
ettevõtetes 270 → nõudlus jagatud teistele kutsealadele

Juuksurid 3230 → lõpetajaid üle tööturuvajaduse

Iluteenindajad 2200 ↗→

sh kosmeetikud 660 →

sh spaateenindajad 310 → lõpetajaid üle tööturuvajaduse

sh küünetehnikud 550 ↗→

sh muud iluteenindajad 680 ↗→

Massöörid 750 ↗ tasakaal

Kokku →



• Juuksurite, kosmeetikute, spaateenindajate ja küünetehnikute 

koolituspakkumine uue tööjõu vajadusest suurem 

• Teenuse pakkujate seas on erialase väljaõppeta töötajaid

• Erialane väljaõpe on vajalik kvaliteetse ja ohutu teenuse osutamiseks 

• Kutseõpe annab põhjaliku väljaõppe



1) Isikuteenuste kvaliteet on 

ebaühtlane 

2) Isikuteenuste valdkonna koolitused 

on ebaühtlase kvaliteediga ja 

osaliselt ebapiisava mahuga

• lühikoolitus ei ole alati piisav

• suundumus õppida 

veebikoolitustel

• koolitaja erialane kompetentsus

• järelevalve koolituste kvaliteedi üle 

Foto: Värska Kuurortravikeskus



• Kompetentsuse tõendamise nõue osadele isikuteenustele

• Kokkulepitud eetikanõuded ja tööjuhised

• Tunnustatud teenusepakkujate nimekirjad erialaliitude 
kodulehekülgedel

• Uute iluprotseduuride (nt ripsme-, kulmutehnik, püsimeik) 
kompetentside kokkuleppimine ja kirjeldamine

• Tähelepanu hügieeninõuete järgmisele



• Kokkulepped baaskoolituse mahus ja sisus

• Kaaluda isikuteenuste koolitusasutusele tegevusloa nõude kehtestamist

• Koolituspartnerite valikul tähelepanu koolitaja kompetentsusele ja 
koolituse sisulisele kvaliteedile

• Koolituste tellimisel konsulteerida Terviseametiga õpetatava protseduuri 
ja kasutatava seadme lubatavust

• Õppijal tutvuda eelnevalt koolitaja tausta, õppekava ja 
õppetingimustega



• Kutseeksamitel hindamise 

ühtlustamiseks vajavad kutse andjad 

rohkem nõustamist

• Isikuteenindajad vajavad teatud aja 

tagant hügieeniteadmiste uuendamist

• Teadlikkuse tõstmine isikuteenustega 

kaasnevatest võimalikest 

terviseriskidest

Foto:Eesti Spaaliit



Foto: Kalev Spa
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