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Järelevalve 
läbiviimise 
põhimõtted
Indrek Halliste

Katrin Reili

Veterinaar-ja Toiduamet

17-18.10.2018

Eesmärk 2017-2020

• Ühetaoline järelevalve 

protsess kõikides 

valdkondades (sh planeerimine 

ja riskide hindamine)

• Juhend/käsiraamat ühtsete 

järelevalve põhimõtete kohta

• Järelevalve infosüsteem (JVIS) 

ühine järelevalve moodul 

kõikide valdkondade jaoks
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MIKS

• Suund ennetusele

• Olla rohkem toetavaks ja selgitavaks 

koostööpartneriks

• Odavam, kiirem ja kvaliteetsem teenus, 

tänu millele on kasvab klientide ja 

töötajate rahulolu

• Kuvand: kontroll                 teenuse

MIDA 

• Kontrolli ettevalmistamine 

• Kontrolli läbiviimine

• Kontrolli tulemuste vormistamine

• Tegevused nõuetele mittevastavuse korral

• Järelkontroll

Paralleelne töörühm – väärteomenetluse ning 

sunnivahendite. Nõuete sissenõudmise osas

moodustamisel
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KUIDAS

Erinevad järelevalve liigid:

• Ennetav järelevalve – ei ole seotud konkreetse 

rikkumisega ja on suunatud rikkumiste ärahoidmisele 

tulevikus

• Selgitav ja suunav järelevalve – tuvastatud on 

rikkumine aga on suunatud teadlikkuse tõstmisele 

kehtivatest nõuetest (oht on väike)

• Reageeriv järelevalve - tuvastatud rikkumine (oht on 

keskmine või suur)

Selgitav järelevalve vs reageeriv 
järelevalve
• Selgitav järelevalve:

• üksikud lendavad putukad; 

• toidul puudub koheseks esitamiseks saateleht; 

• ruumide plaan ei vasta tegelikkusele;

• riietus- ja olmeruumi seinas on auk

• …

• Reageeriv järelevalve:

• pakenduslaua tööpinnad on lõikekohtadega, seega toiduga kokku puutuv pind ei ole heas 

seisukorras ega kergesti puhastatav;

• toit on tooraine laoruumis ladustatud põrandale;

• saatedokumendid ja andmed puuduvad

• ……

NB! See ei tähenda, et me ei märka!
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Edasine ajakava

2018 III-IV kvartal

• valdkondlike nn valgusfooride välja töötamine;

• JVIS 2 arenduse algus

2018 IV kvartal

• järelevalve juhendi ja nn valgusfoori piloteerimine; 

• kokkuvõtete tegemine;

• lähtuvalt üldistest juhistest valdkondlike juhendite korrigeerimine;

2019 I kvartal

• järelevalve juhendi jõustumine

2019 II-IV kvartal 

• põhimõtete rakendumise testimine

2019 III-IV kvartal JVIS 2 arenduse lõpetamine

2020 rakendamine

Järelevalve protsessi arengusuund 
2021+

Karista Koolita
Tunnusta
Kriminaal Hooletu Tubli
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Prioriteedid 2019 +

• Ennetusele ja selgitustööle tugineva ühtse 

järelevalveteenuse arendamine

• Terviklik riskihindamise süsteemi rakendamine

• Järelevalvet toetava teenuste ja andmetöötluse 

arendamine (JVIS, finantsmoodul, kalanduse infosüsteem 

KIR)

• Sündmustele (ohuolukorrad, kriisid) reageerimise 

valmiduse taseme tõstmine

• Kontrollmääruse rakendamise valmisoleku tagamine (sh 

järelevalvetasud) 

• Ekspordivõimekuse ja –võimaluste arendamine (2-3 

turgu aastas)

Prioriteedid 2019+
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Aitäh!
Indrek Halliste

indrek.halliste@vet.agri.ee

Katrin Reili

katrin.reili@vet.agri.ee

mailto:indrek.halliste@vet.agri.ee
mailto:katrin.reili@vet.agri.ee

