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Kuidas sündis uus amet?

• Valitsus kiitis 1. augustil 2019. a heaks memorandumi riigireformi tegevuskavaga aastateks 

2019–2023.

• 16. jaanuaril 2020 otsustas valitsus lähtuvalt memorandumist põllumajanduse ja 

toiduvaldkonna ühendameti moodustamise alates 2021. aastast nimega Põllumajandus- ja 

Toiduamet.

• 10. juunil 2020 toimus ühendameti loomiseks vajaliku seaduseelnõu vastuvõtmine 

Riigikogus.

• 1. jaanuaril 2021 alustas tööd Põllumajandus- ja Toiduamet.





Ameti tegevusvaldkonnad

• Toidu- ja söödaohutus

• Loomatervis ja -heaolu

• Põllumajandusloomade aretus

• Maaparandus ja maakasutus

• Taimekaitse ja taimetervis

• Taimne paljundusmaterjal, väetis

• Mahepõllumajandus ja kutseline kalapüük ning Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamine



PTA hõlmab kogu toidutarneahelat





Ühinenud ametist

• Aastane eelarvemaht on umbes 18 miljonit eurot

• Ameti peakontor asub Sakus ja Tallinnas

• Ametis on 550 töökohta

• Kolm neljandikku töötajatest on naised, neljandik mehed

• 61% töötajatest on vanemad kui 50 aastat







• Töörahu, stabiilsus, ameti väärtused ja 

eesmärgid.

• Kordade ühtlustamine viisil, et  töötaja vaates 

olukord ei halvene.

• Töötajate kaasamine regulatsioonide 

loomisesse. 

• Väga hea kommunikatsioon.



Põllumajandus- ja Toiduameti visioon

• Koostöös tagame usaldusväärse toiduohutussüsteemi ja 

tasakaalus põllumajanduskeskkonna.



Põllumajandus- ja Toiduameti 
väärtused

• Usaldusväärsus

Tunnetame vastutust iga oma sõna ja teo eest nii klientide ja partnerite kui kolleegide ees. Peame 

kinni oma lubadustest ja tunnistame, kui oleme eksinud. Oleme oma tegevustes ausad ja 

läbipaistvad.

• Asjatundlikkus

Oma töös lähtume parimast olemasolevast teadmisest. Väärtustame üksteise ideid ja oleme 

valmis avaldama oma arvamust. Oleme avatud uutele seisukohtadele ning täiendame pidevalt 

oma erialaseid teadmisi. 

• Hoolivus

Austame ja tunnustame oma kliente, partnereid ja kolleege, oleme nende suhtes vastutulelikud ja 

arvestavad. Kuulame ära nii kliendid kui kolleegid, püüame mõista ja leida lahendusi. Loome 

töise, toetava ja lugupidava tööõhkkonna.



Põllumajandus- ja Toiduameti väärtused

• Koostöö
Tegutseme üheskoos klientide ja partneritega ühiste eesmärkide nimel. Hindame kolleegide tööd 

ja abistame ning toetame üksteist. Jagama oma teadmiseid ja enda valduses olevat infot.

• Tulemuslikkus
Kasutame säästlikult ja eesmärgipäraselt oma inim- ja materiaalseid ressursse. Mõistame, et 

ametile pandud eesmärkide ja ülesannete täitmine sõltub igaühe panusest. Analüüsime pidevalt 

oma tegevusi ja oleme vajadusel valmis neid muutma. Oleme avatud uutele ideedele ja 

lahendustele. 



Põllumajandus- ja Toiduameti eesmärgid

• Ohutu ja konkurentsivõimelise toidu tagamine.

• Taimede ja loomade tervise ning loomade heaolu hoidmine kõrgel 

tasemel.

• Jätkusuutliku biomajanduse toimimine nii tava- kui ka kriisiolukorras. 

• Usalduslikud suhted klientide ja partneritega ning positiivne kuvandi 

loomine ja hoidmine. 

• Teenuste asjatundlik, tulemuslik ja kuluefektiivne osutamine.

• Töökultuuri ja –keskkonna loomine, mis on hinnatud olemasolevate ja 

ihaldatud tulevaste töötajate poolt. 





Kuidas edasi?

Ameti korrastamine:

süsteemide ja protsesside ühtlustamine

väärtuste kinnistamine



Ameti arendamine

strateegilise võimekuse suurendamine

riskide hindamine

tegevuste auditeerimine 

klientide administratiivse koormuse vähendamine

klientide võrdne ja õiglane kohtlemine

kommunikatsiooni parendamine

Õppiv ja kompetentne organisatsioon, mis 

suudab klientidele parimat teenust, tehes seda 

säästlikult võimalikult väikse administratiivse 

koormusega. 



PTA esimene kvartal

• Töörahu

• Koostöö

• Covid-19

• Lindude gripp + SAK

• Loomade heaolu
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