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Meede 1.3 – Toiduohutus – sekkumisloogika
„Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ I samba töörühma 9. mai 2018. a kohtumise arutelu tulemus
Eesmärk

Mitte
midagi
tegemine

Senise regulatsiooni parem rakendamine

Eestis
toodetud ja
tarbitav toit on
ohutu

Ei

Senisest tõhusam ja süsteemsem
järelevalve (suunatud riskipõhine
valdkondlik järelevalve,
pädevam/suutlikum järelevalve,
ennetustegevus, tulemuste
avalikustamine, läbipaistvus);

Laborite analüüsivõimekuse
parendamine/optimeerimine

Paindlikkuse parem rakendamine

Regulatsiooni
täiendamine, uute
nõuete
kehtestamine
Hügieeninõuetesse
paindlikkuse
tekitamine

Avalikkuse teavitamine

Sihtgruppide
teavitamine

Spetsialistide
koolitamine

Rahastamine - toetus

Vabatahtlikud
kokkulepped

Muu sekkumine

Läbimõeldud
põhimõtetel
järelevalvetulemuste
avalikustamine/
regulaarne
läbimõeldud
kommunikatsioon pressiüritused,
sotsiaalmeedia,
aastaraamat jms

Toiduohutuse PIP
koolitusmooduli
laiendamine
toiduhügieenilt
kogu
toiduohutusele

Nõustamisteenuse
sihtgrupi laiendamine ja
senisest suurem toetus
nõustamisteenuse
kasutamiseks sh
alustavale ettevõtjale (N:
nõuetekohasuse
tagamiseks enne
loamenetlusprotsessi
algust)

Smileysüsteem –
vabatahtliku
süsteemina

Toiduohutuse valdkonna
teaduse arendamine,
(toimetulek uute riskidega) –
mitme aastased mahukamad
projektid, vajaduspõhine/
probleemikeskne jne

Bonus-malus
süsteemjärelevalvetasu
sõltub järelevalve
tulemustest,
võimalus
järelevalvetasu
vähendada
Rikkumiste eest
määratavate
karistuste üle
vaatamine
(rikkumine ei ole
kasumlik tegevus,
karistus peab olema
tõhus,
proportsionaalne ja
hoiatav)
Päritolumärgistus
(vajalik juhend EL
tasandil),
alkoholimärgistus
Kohustuslik
toiduohutuse
koolitus enne toidu
käitlemisega
alustamist
Toiduohutuse
koolituste läbiviijad
– kes võib
koolitada?
Mikrobioloogilised
kriteeriumid – hea
tava/soovituslik EE
või EL

Riskidest teavitamine
(teaduspõhised
uuringud ja analüüsid),
probleemide
ennetamine

Toiduohutuse
pikaajalise
programmi
(PIP) senisest
tõhusam
rakendamine
(käsiraamatud,
juhendid,
koolitused,
infopäevad,
kodulehekülg)
Kuvandi
loomine Eesti
toiduohutuse
olukorrast Foodfacts
Soome näitel

Toiduohutuse
valdkonna
nõustajate
koolitustellimuse
suurendamine

Eriealaorganisatsioonide
suutlikkuse tõstmine senisest
suurema rahalise toetuse
(liikmete jaemüügi käibe osa?)

Kalanduse
teabekeskus –
kala
ettevõttetele
toiduohutuse
koolitused

Toidutehnoloogide
koolitus
Toiduohutuse
õpetus
õppekavades?

Vabatahtlike
kvaliteedistandardite
juurutamise ja rakendamise
toetamine

Toiduohutuse võrgustik –
erinevaid osapooli kaasav,
tõlgenduste/aktuaalsete
teemade arutelu
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(vajaduspõhine
täiendamine)
LR erinev nõuete
tõlgendamise –
ühtlustamine
Tarbija tervislikke
valikuid toetavad
märgisüsteemid (nt
lukuauk, valgusfoor)
– EL tasandil?
Tarbija
teadlikkus
toiduohutusest
on kõrge ja
tehtud valikud
on tervist
toetavad

Ei

Senisest tõhusam ja süsteemsem
järelevalve (suunatud riskipõhine
valdkondlik järelevalve,
pädevam/suutlikum järelevalve,
ennetustegevus, tulemuste
avalikustamine, läbipaistvus)



Riskidest läbimõeldud teavitus



Toiduohutuse teadlikkuse
kampaaniad/programm



Läbimõeldud põhimõtetel
järelevalvetulemuste
avalikustamine/regulaarne
läbimõeldud kommunikatsioon
(üldistatud info) -pressiüritused,
sotsiaalmeedia, aastaraamat
jms



Tarbija gruppide põhised
kampaaniad



Esmatasandi tervishoiu
töötajate (nt perearstid/
pereõed) teadlikkuse tõstmine



Toitumisnõustajate teadlikkuse
tõstmine

Õpetajate
täienduskoolitus

Tarbijaid
nõustavate/esindatavate
MTÜde rahaline
toetamine toiduohutuse
alastele tegevustele
(projektipõhine,
regulaarne)
Tarbijatele suunatud
teavitustegevuse
toetamine (PIP
laiendamine tarbijale)

Haridusasutustele sh
lasteasutusetele toetavate
õppematerjalide
ettevalmistamine

