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Põllumajanduse ja kalanduse 
arengukava (PÕKA), tegevussuund 

toiduohutus 
29.10.19 Tartu, Dorpat Konverentsikeskus
30.10.19 Tallinn, Tallinna Teeninduskool
1.11.19 Jõhvi, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Ida-Viru talitus

Katrin Lõhmus

Maaeluministeeriumi

Toiduohutuse osakond

Toidu üldnõuete büroo

katrin.lohmus@agri.ee
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Toiduahelat mõjutavad valdkonnad

Toiduahel
Informatsioon

• Meedia 

• Eksperdid

Majandus

• Kaubandus

• Pakkumine ja nõudlus

• Heaolu ja sissetulek

• Globaliseerumine

Loodus ja keskkond

• Kliima

• Saaste

• Looduskatastroofid

Teadus, tehnoloogia ja 

tööstus

• Uued teaduslikud 

seisukohad

• Uus tehnoloogia

• Töötlemine ja jagamine

Põllumajandus

• Looma- ja 

taimetervis

• Põllumajanduslik 

tootmine

• Bioloogiline 

mitmekesisus

Rahvatervis 

ja heaolu

• Infrastruktu

ur

• Haigused

• Elustiil

Demograafia

• Elustiil

• Liikuvus

• Vanus

• Haridus

Tarbija käitumine

• Taju

• Dieet

• Käitumine

Valitsus ja poliitika

• Uus seadusandlus

• Järelevalve

• Kaubandustõkked 

• Toidu terrorism

Põllumajanduse ja kalanduse arengukava 
2030
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Toiduohutuse eesmärgid ja mõõdikud

Eesmärk Mõõdikud Trend

Tegevussuund: Toiduohutus 

Eestis toodetud ja tarbitav toit

on ohutu
Toiduohutuse baromeeter Säilib/ paraneb

Tarbija teadlikkus

toiduohutusest on kõrge ja

tehtud valikud on tervist

toetavad

Tarbija teadlikkuse

baromeeter
Paraneb

Kuidas on seni mõõdetud 
toiduohutust?

❑ Tervena elatud elusaastad

❑ Nõuetele vastanud proovide arv

❑ Elanikkonna toidutekkelistesse 

nakkushaigustesse haigestumuse 

arv 100 000 elaniku kohta

❑ Tarbijate osakaal, kes alati või

sageli vaatavad toidu märgistust

Madal

Keskmine

Kõrge

RISK
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Kuidas mõõta tulevikus toiduohutust?

Toiduohutuse baromeeter

Andmed: Veterinaar- ja toiduamet, Terviseamet

Kasutus: PÕKA ja selle programm

Tarbija teadlikkuse baromeeter

Andmed sotsioloogilisest küsitlusest

Kasutus: PÕKA ja selle programm

Tarbija kindluse indeks 

Andmed sotsioloogilisest küsitlusest

Kasutus: PÕKA programm

Toiduohutuse baromeeter

❑Keemiline risk

❑Bioloogiline risk

❑Rahvatervise näitajad

❑Ennetavad meetmed

❑Toidualane teave

Kokku 22 indikaatorit
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Toiduohutuse baromeeter
Positiivne ≥ 100

Negatiive < 100

22 indikaatorit

Baromeetri 
näit 100

Algtase 
2018
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Indikaator Eesti baromeetris

Proovide/
Mitte vastavaks tunnistatud 

proovide/

Suhteline kaal baromeetris
kontrollide arv kokku kontrollide arv

2017 2018 2017 2018

K
e

em
ili

n
e 

ri
sk

1 Pestitsiidide/herbitsiidide jäägid toidus (Eesti)
4,621849

2
Pestitsiidide/herbitsiidide jäägid toidu (kolmandad riigid ja
teised EL riigid) 6,302521

3 Raskemetallid toidus 2,10084

4 Toiduga kokku puutuvad materjalid
5,042017

5 Akrüülamiid 2,941176
6 Lisaained toidus 3,781513
7 PAH- d suitsutatud lihatoodetes 7,983193
8 PAH-d suitsutatud kalatoodetes 4,621849

9
Anaboolse toimega ainete, lubamatud/keelatud ainete ja
veterinaarravimite jäägid 2,10084

B
io

lo
o

gi
lin

e

10 Salmonella spp toidus 5,462185
11 Listeria monocytogenes toidus 6,722689
12 Salmonella spp sigadel 2,521008

13 Salmonella spp. Tootmiskarjadel (munakanad, broilerikanad)
4,621849

14
Campylobacter jejuni sigadel ja broileritel

2,521008

15 Staphylococcus aureus toorpiimas 0,840336

R
ah

va
te

r
vi

se
 

n
äi

ta
ja

d 16 Toidutekkelistesse nakkushaigustesse haigestumus
4,621849

17 Toidutekkeliste nakkushaiguste puhangute arv
4,201681

En
n

et
av

ad
 

m
ee

tm
ed

18 HACCP 9,243697
19 Eeltingimuste programm 8,403361
20 Loa menetlus 2,10084
21 Jälgitavus 4,621849

Te
a

ve 22 Toidualase teabe esitamine 4,621849



04/11/2019

6

-6.00%
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2.00%

Kaalutud muutus 2018 vrs 2017  -3,4% 

Baromeetri 

näit 96,6

Tarbija teadlikkuse baromeeter

7 baromeetri 
indikaatorit

Sihttase 7

Baromeetri 
näit 3

algtase 
2019



04/11/2019

7

Tarbija teadlikkuse baromeeter
Küsimus ja vastusevariandid Mõõdik Suhteline kaal
1. Mis peaks olema külmkapi temperatuur teie arvates? %, kes vastas a)

10,588
a) 2° C kuni 6° C

b) 6° C kuni 10° C

c) Üle 10° C

2. Kas te kontrollite toidu säilimisaega enne toidu tarbimist? %, kes vastas a) ja/või b)

15.294
a) Jah, alati

b) Jah, kuid oleneb toidust

c) Mõnikord

d) Mitte kunagi

3. Kas te pesete käsi enne toidu valmistamist? %, kes vastas d)

17,647
a) Mitte kunagi

b) Mõnikord

c) Enamasti

d) Alati

3. Kas te kasutate toore liha/kala jaoks eraldi lõikelaudu? %, kes vastas c) või d)

15,294
a) Mitte kunagi

b) Mõnikord

c) Alati

d) Ei kasuta, sest vahepeal pesen lõikelauda

4. Kui sageli Te loete toidu- ja joogikaupu ostes pakendil esitatud märgistust? %, kes vastas a) ja/või b) ja/või e)

8,235

a) alati loen
b) sageli loen
c) harva loen
d) mitte kunagi ei loe
e) loen vaid toote esmakordsel ostmisel
f) ei oska öelda

5. Kas “kõlblik kuni” väljend koos kuupäevaga tähendab Teie arvates, et ...? %, kes vastas a)

14,117
a) toode on kõlblik nimetatud kuupäevani ja hiljem seda poes müüa pole lubatud ning süüa ei tohi

b) toode on kindlasti kõlblik nimetatud kuupäevani, kuid seda võib süüa ka hiljem

c) ei oska öelda

6. Kas “parim enne” väljend koos kuupäevaga tähendab Teie meelest, et ...? %, kes vastas b)

8,235
a) toode on kõlblik nimetatud kuupäevani ja hiljem seda süüa ei tohi

b) toode on kindlasti kõlblik nimetatud kuupäevani, kuid seda võib süüa ka hiljem

c) ei oska öelda

7. Kas vaatate toote kasutustingimusi kasutamiseks, kui ostate uut plastist toidunõud sh säilituskarpi,
toidukilet?

%, kes vastas a)
10,588

a) Alati

b) Mõnikord

c) Mitte kunagi

Tarbija teadlikkuse baromeeter 2019 ja sihttase 
2030
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Mis peaks olema
külmkapi temperatuur teie

arvates?

Kas te kontrollite toidu
säilimisaega enne toidu

tarbimist?

Kas te pesete käsi enne
toidu valmistamist?

Kas te kasutate toore
liha/kala jaoks eraldi

lõikelaudu?

Kui sageli Te loete toidu-
ja joogikaupu ostes
pakendil esitatud
märgistust? Vv

Kas “kõlblik kuni” väljend 
koos kuupäevaga 

tähendab Teie arvates, et 
...? 

Kas “parim enne” väljend 
koos kuupäevaga 

tähendab Teie meelest, et 
...? 

Kas vaatate toote
kasutustingimusi (nt

sobivus mikrolaineahjus
kasutamiseks, kuuma
toidu hoidmiseks) kui

ostate uut plastist
toidunõud sh säilituskarpi,

toidukilet?

Tarbija teadlikkuse baromeeter

Algtase Sihttase
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Tarbija hügieen kodus (Eesti, 2019)

Kas pesete 

käsi enne 

toidu 

valmistami

st?

N=894

Toiduohutuse kindlustunde indeks (De 

Jonge ankeet)

Tarbija kindlustunne toiduohutuse suhtes: sõltuvad 

muutujad

Optimism (vastuste skaala: nõustun igati … üldse ei 

nõustu)

❑Olen toidu ohutuse suhtes optimistlik

❑Olen kindel, et toiduained on ohutud*

❑Olen toiduainete ohutusega rahul

❑ Üldiselt on toiduained ohutud
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Hetkeolukord 1
Hea olukorra hoidmiseks ning uute riskide maandamiseks on vajalik kõigi osapoolte

pidev panustamine

.

Õigusruum Teadus Järelevalve Laborid
Õigusraamistik 

olemas

EFSA Suurenev koormus Analüütiline

suutlikkusUued turud, 

olemasolevate turgude 

lahti hoidmine

IMKK 

Vajab pidevat 

ajakohastamist 

Eesti 

riskihindamise 

süsteem 

väljatöötamisel

Uued riskid Ressursid 

piiratudAndmeanalüütika vajadus

Vähe tähelepanu  

keemilisel riskil

Vananev 

aparatuur

Ressursid piiratud

Järelevalve ei ole 

ühetaoline

Õigusruum
Mida hõlmab 
toiduohutus?

Toiduseadus

EL Toiduseadus

Toiduhügieen

Järelevalve

Toidugruppide 
nõuded

Loomsed 
kõrvalsaadused

Töötlemisviisid

Eritoit
Toiduga 

kokkupuutuvad
materjalid

GMO

Lisaained

Märgistamine

Uuendtoit

Saasteained

Zonoosid
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Õigusruum 
Kuidas hoida ära toiduohutuse kriise?
Kuidas tagada rahvatervis?

Toiduseadus
EL 

Toiduseadus 

(EL määrus 

178/2002)

Õigusruum 
Toiduohutuse põhimõtted

Ohutus

Ainult ohutut toitu ja sööta tohib 

turule tuua

Vastutus  

Toiduohutuse eest vastutab käitleja

http://www.remaxproducts.com.au
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Õigusruum - Toiduohutuse põhimõtted 1

❑ jälgitavus

Toidukäitlejad peavad suutma kindlaks teha, kellelt ja kellele on 

toodet tarnitud  „üks samm tagasi – üks samm edasi” 

❑ läbipaistvus 

Kui käitlejal on põhjust arvata, et tema toit on ohtlik, teavitab ta 

viivitamata Veterinaar- ja Toiduametit

❑ ettevaatuspõhimõte

Võib võtta ajutisi riskijuhtimismeetmeid olukorras, kus  ei ole 

teaduslikke tõendeid

Õigusruum - Toiduohutuse põhimõtted 2 

❑ hädaolukorrad
Kui käitlejal on põhjust arvata et tema toit on ohtlik, kõrvaldab ta
selle viivitamata turult

❑ ennetamine

Käitleja tuvastab oma tegevuse kriitilised punktid,  vaatab need
korrapäraselt läbi ja tagab nende kontrollimise - st viib läbi
enesekontrolli

❑ koostöö 
Käitleja teeb riski vähendamiseks koostööd pädevate
asutustega.
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Teadus

❑ EL toiduohutuse riskihindamisasutus on EFSA, kes avaldab 

keskmiselt 500 riskihinnangut aastas

❑Mahukaimad riskihindamisprotsessid EFSA-s:

❑ lisaainete ülehindamine (kokku vajalik ülehinnata 316 lisaainet, 
tänaseks hinnatud nendest 204)

❑ toiduga kokkupuutuvad materjalid (ca 100 ringluspalsti taotlust)

❑ uuendtoit (hetkel töös 179 taotlust)

❑ saasteained

❑ tervisealased väited ( hinnatud 2337 taotlust)

❑ EFSA rahastuse abil tehti rahvastikupõhine Eesti toitumisuuring 

2014-2016

Teadus
Eesti toiduohutuse uuringud
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Järelevalve
Proovide (kontrollide) arv valdkondade kaupa 
2018

Teadus 
Uued riskid

Uus risk (emerging risk) – uus oht, millega võib ilmneda oluline kokkupuude;

või tunduvalt suurenenud, ootamatu kokkupuude tuntud ohuga (2007)

Uus probleem/teema (emerging issue) – uute riskide tuvastamise protsessi 

algetapis leitud teemad, mis võivad väärida edasist uurimist ja täiendavate andmete kogumist 

(2012)

Miks?

❑ Uued tarbimistrendid

❑ Kliimamuutused

❑ Globaliseerumine

❑ Toidupettused 

❑ Uued protsessid ja tehnoloogiad
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Rohelised smuutid – moodne “elustiil“, 

supertoit

Uus on, et tarbitakse:

❑ suuri koguseid (max 2-4l päevas)

❑ sagedamini

❑ uusi rohelisi taimeosi (redise-, vahtra-, rabarberilehed)

❑ toorelt taimeosi, mida varasemalt on pigem keedetud/küpsetatud(lehtkapsas, spinat)

Tulemus: saadakse suuri oksaalhappe koguseid, mis soodustavad neeru- ja põiekivide teket. 

Ekstreemsel tarbimisel võib saadava oblikhappe kogus läheneda isegi letaalsele.

Hetkeolukord 2

Toidukäitlejad Tarbija

Arv kasvab kiirelt Uued riskid
Puuduvad uuringud tarbija 

teadlikkuse kohta v.a märgistus

Teadlikkus 

ebaühtlane
Kvaliteedisüsteemid

Toiduohutuse teavitusprogrammi ei 

ole

Probleemid:

• Jälgitavus

• Märgistus

• Ruumid/seadmed

• Enesekontrolli-

süsteemide 

toimivus

Esindusorganisatsio

oni-de väiksus

Rasvunud ja ülekaaluliste inimeste 

hulk kasvab

Kvalifitseeritud 

tööjõu puudus

Infoallikad  - pigem uskumused ja 

müüdid

Konsulente - 1
Ei ole tugevat 

esindusorganisatsiooni
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Toidukäitlejad
Toidukäitlejate arv aastate lõikes

13375
13859

14394

15175
15667

16042

11791
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10000

12000

14000

16000

18000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Toidukäitlejate arv

Toidukäitlejad
Järelevalve tulemused

❑ Keskmine kontrollisagedus 

ettevõtte kohta aastas on 0,8

korda.

❑ Kontrollide käigus on tehtud 11 

000 ettekirjutust.

❑ O,7 ettekirjutust kontrolli kohta. 

❑ Ettekirjutuste arve on aastaga 

vähenenud 33%.

❑ Enim ettekirjutusi toidualase 

teabe, jälgitavuse ja HACCP-i 

kohta

Allikas: VTA
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Toidukäitlejad
Tööjõud Tulevikuerialad

toidutööstuses, 

eelkõige:

❑Toidutehnoloogid

❑Kvaliteedijuhid

❑Tootearendajad

❑Tehnikaspetsialistid

❑Tööstusinsenerid

Foto: Oska

Tarbija
Mis arvab Eesti tarbija toiduohutusest, kuidas 
ta seda tajub võrreldes EL-ga? 
Eurobaromeetri uuring 2019.a.  toiduohutuse kohta

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmrmw.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fclaimed-vs-actual-consumer-behavior.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmrmw.net%2Fclaimed-vs-actual-consumer-behaviour%2F&docid=KsIsEYkp_Sxz1M&tbnid=spwqt52Zg3GHwM%3A&vet=10ahUKEwj3ptSFha3kAhVIAxAIHce_BlwQMwhBKAQwBA..i&w=990&h=557&bih=397&biw=853&q=consumer&ved=0ahUKEwj3ptSFha3kAhVIAxAIHce_BlwQMwhBKAQwBA&iact=mrc&uact=8
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/eurobarometer19/country-factsheets/EB91.3_EFSA_fact_ee_et.pdf
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Tarbija – mis mõjutab ostuotsust?

Tarbija - mis teeb toidus kõige rohkem muret?
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Tarbija - keda usaldab?

Kuidas edasi?
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Riigi abinõud tulevikus eesmärkide täitmiseks -
rahvusvaheline tasand

❑ Õigusaktide jm abinõude ajakohastamine ning 
vajadusel uute väljatöötamine – PÄRITOLU, 
toidupettus

❑ IMKK-l põhinev riskipõhine järelevalve – efektiivsus,  
laborite võimekus, uued riskid

❑ Rikkumiste korral rakendatavate meetmete tõhusus

❑ Rahvusvaheline koostöö

Riigi abinõud tulevikus eesmärkide täitmiseks -
riigisisene tasand
❑ Kaalutakse järgmisi meetmeid:  

❑ kohustuslikud toiduohutuse koolitused ning koolituste läbiviijale 

esitatavate nõuete kehtestamist

❑ motivatsioonimeetmeid toiduohutuse tagamiseks (nt bonus-malus

põhimõte)

❑ juhendmaterjale

❑ erainitsiatiivid – Fooddocs, innovaatilised lahendused

❑ Ekspordivõimekus täiendav järelevalve, seire jne.

❑ Koostöö ja toetus: teadus- ja järelevalveasutused, eriala- ning 

tarbijate organisatsioonid
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Riigi abinõud tulevikus eesmärkide täitmiseks -
riigisisene tasand

❑ Nõustamisteenuse kättesaadavus. Käitlejate koolituste 

toetamine.

❑ Avalikkuse teavitamine

❑ Toiduohutuse baromeeter

❑ Sihtrühmade teadlikkuse tõstmine 

Tarbija 

taju

Riigi abinõud tulevikus eesmärkide 
täitmiseks - vabatahtlike kohustuste tasand

❑ Toidu teadmussiirde 
programmi 
jätkatakse, 
laiendatakse 
sihtgruppi 

❑ Vabatahtlik 
eelistatavalt EL ülene 
märgisüsteem

❑ Smiley süsteem

https://toiduteave.ee/
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Veel….

EL toiduahela riskihindamise 
läbipaistvuse ja kestlikkuse määrus

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/1381,

20. juuni 2019,

mis käsitleb toiduahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust 
ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 1829/2003, (EÜ) nr 1831/2003, (EÜ) nr 2065/2003, 

(EÜ) nr 1935/2004, (EÜ) nr 1331/2008, (EÜ) nr 1107/2009 ja (EL) 2015/2283 ning direktiivi 2001/18/EÜ

Avaldati 6. septembril 2019

Kohaldatakse alates 27. märtsist 2021.

Artikli 1 punkte 4 ja 5 kohaldatakse alates 1. juulist 2022
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Määruse eesmärgid

❑Suurendada riskihindamise läbipaistvust

❑Tõhustada EFSA poolt riskihindamiseks kasutatavate 

uuringute usaldusväärsuse, objektiivsuse ja sõltumatuse 

tagatisi

❑Parandada EFSA juhtimist, suurendada liikmesriikide 

kaasatust 

❑Tõhusam ja läbipaistvam riskiteavitus

Transrasvhapped toidus – EL määrus 
2019/649
❑ tööstuslike transrasvhapete piirnorm 2 g/100 g rasva kohta 

lõpptootes;

❑ lubatakse lõpptoote tootjatel toidurasvu vahendavatelt ettevõtetelt 

küsida teavet transrasvhapete sisalduse kohta rasvas;

❑ antakse tööstusele kuni 1. aprillini 2021. a

üleminekuaeg.
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Eritoidu õigusaktide muutused –
otsekohalduvad EL määrused

❑ Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit 

(Komisjoni määrus (EL) 2016/128) rakendus alates 22. 

veebruar 2019. a.

❑ Imikule meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu 

suhtes rakendatakse alates 22. veebruar 2020. a.

❑ Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu (Komisjoni määrus  (EL) 

2016/127 ) rakendatakse alates 22. veebruar 2020. a.

❑Valguhüdrolüsaatidest toodetud imiku piimasegu ja jätkupiimasegu 

suhtes rakendatakse alates 22. veebruar 2021. a.

Uus eestikeelne töövahend – DRV Finder
Euroopa Toiduohutusameti töövahend toitainete võrdlusväärtuste 

leidmiseks 
DRV Finder

Töövahendi leiad: https://www.efsa.europa.eu

Toitainete võrdlusväärtused on toitainete koguste arvulised väärtused, 
mida kasutatakse, näiteks:

❑ üksikisiku või rahvastikurühma 

toitumise hindamiseks

❑ menüüde planeerimiseks

❑ toitumissoovituste koostamiseks

❑ toitumisalaseks nõustamiseks

❑ toidu märgistamiseks

❑ toitumis- ja toidupoliitika 

arendamiseks
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DRV finder

Tänan!


