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VTL-i tegevusvaldkonnad

TOIDU- JA 
SÖÖDAOHUTUS

LOOMATERVIS

RIIKLIK 
REFERENTLABOR

RISKIHINDAMINE
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• Analüütiline laboriteenus pädevale asutusele ja sektorile (toidutarneahel)

• Valmisolek hädaolukordadeks 
• toidutekkelised haiguspuhangud, eriti ohtlikud ja ohtlikud loomataudid; metoodikad, 

diagnostikumide varu, BSL3 labor, koostöö EL ja OIE reflaboritega, 
ekspertiisivõimekus

• Tegutsemine riikliku referentlaboratooriumina (toidutarneahel)
• volitused 30-s valdkonnas, sh AMR, zoonoosid, eriti ohtlikud ja ohtlikud 

loomataudid, veterinaarravimijäägid jt
• analüütiline suutlikkus, ekspertvõimekus, nõustamine

• Teaduspõhine riskihindamine alates 2021 (MeM, PTA)

• Teadusprojektides ja koostöövõrgustikes osalemine (Horisont 2020, NMKL, 
EMÜ, TÜ)

VTL-i tegevusvaldkonnad
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VTL numbrites

• ~200 000 uuringut ja analüüsi aastas

• (ca 120 000 toidu- ja söödaohutus, 80 000 loomatervis)

• 250 akrediteeritud analüüsimeetodit

• ~ 5 mln eur teenuse käive

• 30 referenttegevuse valdkonda (toidutarneahel)

• 130 töötajat

• 3 tegutsemiskohta- Tartu, Tallinn, Kuressaare
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VTL kui riiklik referentlaboratoorium
to
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t • Salmonella

• Listeria monocytogenes

• Koagulaaspositiivsed stafülokokid

• Escherichia coli

• Kampülobakterid

• Parasiidid

• Transmissivsed spongioossed entsefalopaatiad

• Mikroobidevastane resistentsus

• Metallid

• Veterinaarravimite jäägid

• Mükotoksiinid

• Pestitsiidid

• Loomsed proteiinid söödas

• Võõrvee sisaldus linnulihas
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is • Sigade klassikaline katk

• Sigade Aafrika katk

• Suu- ja sõrataud

• Lindude gripp

• Newcastle’i haigus

• Sigade vesikulaarhaigus

• Marutaud

• Marutaudi vastase vaktsineerimise tõhususe kontroll

• Lammaste katarraalne palavik ehk bluetonque

• Brutselloos

• Mesilaste haigused

• Hobuslaste haigused va AHS

• Kalade haigused
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Riskihindamine (1)

Peamised ülesanded:

• koostada teaduslikel alustel põhinevaid riskihinnanguid ja anda ekspertarvamusi;

• nõustada  Maaeluministeeriumi ning Põllumajandus- ja Toiduametit riskihinnangute 
tulemustest järelduste tegemisel;

• pakkuda välja abinõusid riskide ärahoidmiseks, vähendamiseks või kõrvaldamiseks;

• teha koostööd teadus- ja arendusasutustega;

• osaleda rahvusvaheliste riskihindamise koostöövõrgustike töös (EFSA- Advisory
Forum);

• korraldada riskidest teavitamist.
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Riskihindamine (2)

Tehtud (või kohe valmimas) tööd toiduohutuse vallas:

• Musta pässikut sisaldavate toodete ohuhinnang;

• Glükoalkaloidide saadavuse hinnang kartulites ja kartulitoodetes;

• Väikelaste piimad ja joogid- olukorra kaardistus;

• Akrüülamiidi saadavuse hinnang.

Tehtud (või kohe valmimas) tööd loomatervise vallas:

• Loomataudi ohuprognoosi mudel;

• Epidemioloogilisest olukorrast lähtuv seiratavate loomataudide loetelu ja seire 
põhimõtted, võimalikud loomatudide tõrjeprogrammide alused.
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Koostöövõrgustikud

• Nordic-Baltic Committee on Food Analysis (2022)

• mikrobioloogia töörühm

• keemia töörühm

• sensoorika töörühm

• NordVal International töörühm 

• Põhja- ja Baltimaade juhtivad laborid ja instituudid, riskihindamiskeskused

• Euroopa referentlaborid

• Kõrgkoolid ja instituudid

• EFSA

• EVS
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Uued teenusevaldkonnad

• matemaatiline mudeldamine ja nakatamiskatsed toidu ohutuse ja säilivusaegade
määramiseks;

• haigustekitajate täisgenoomne sekveneerimine ja bioinformaatiline analüüs:

• riskijuhtimise tööriist ametliku kontrolli ja tootjate enesekontrolli tõhustamiseks ning 
loomahaiguste diagnoosimiseks

• antimikroobse resistentsuse määramine

• riigisiseste ja –üleste haiguspuhangute ennetamine

ja lahendamine 

• toidupettused (andmebaasimeetodid - koostöö Euroopa juhtivate laboritega);

• koostise ja kvaliteedi analüüsid. 
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Muudatused laborimaastikul (1)

Riigi laborite konsolideerimine 

Eesmärgid:
• laborite dubleerimise kaotamine;

• ühtse riikliku strateegia kujundamine;

• ametliku kontrolli laboriteenuse ühetaoline korraldus;

• referentteenuse kvaliteedi tagamine;

• stabiilne ja läbipaistev rahastus.

• kvaliteedijuhtimise praktikate ühtlustamine, teenuste arendus;

• riigi vahendite efektiivne kasutus läbi ühishangete ja piisavate investeeringute; 

• laboritega seotud kinnisvara arendus;

• optimaalsed IT lahendused ja hanked.

Laboriteenuse turu korrastamine
Valdkondliku pädevuse koondumine (sama õigusruumi laboriteenus+ 

reftegevus+ riskihindamine)
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Muudatused laborimaastikul (2)

Vabariigi Valitsuse otsus jaanuarist 2022
• Ühendlabori loomine Maaeluministeeriumi haldusalas VTL-i baasil 

Tänane seis
• 1.07.2022 toimus laboriteenuse konsolideerimine MeM haldusalas (taimekaitsevahendite, 

mükotoksiinide analüüsid VTL-i)
• Terviseamet (TA) on lõpetanud toiduanalüüside pakkumise Tartu laboris
• TA Tartu labori riikliku teenuse üle andmine VTL-le

Mis muutub alates 1.01.2023
• Toidutarneahela riiklik laboriteenus koondub VTL-i. Sektori teenindamine jätkub.
• TA lõpetab toiduanalüüside pakkumise (sh erasektori teenindamise)
• TA jätkab rahvatervise valdkonna laboriteenuse pakkujana 
• VTL-i  õigusjärglasena hakkab tegutsema 

Riigi laboriuuringute ja riskihindamise keskus
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Tänan kuulamast!

Allikas: www.euronews.com
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