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1. Toidu järelevalve I poolaastal

• Toiduohutuse järelevalve toimus kõigis toidu 

valdkondades

• Ilma muudatusteta – sertifikaatide väljastamine, 

tapamajade kontroll, piiripunktide töö, reageerimine 

ohuolukordadele, tegevuslubade taotlemine

• Fookus kõrge ja keskmise riskitasemega 

käitlejatel

• Kontaktivabad kontrollid



2. E-kaubanduse järelevalve aastal 2020

1. Toidu e-kaubanduse järelevalve läbiviimise juhendid ja 

koolitused;

2. Väljatöötatud juhendi rakendamine keskasutuses ja 

regioonides;

3. Kommunikatsioon, millega tõstetakse tarbija teadlikust –

Maablogi postitus e-kaubanduse kohta;

4. Kommunikatsioon, millega tõstetakse käitleja teadlikust –

kalanduse teabepäevad sügisel;

5. Kontrollostude läbiviimine, planeeritud ja suunatud 

kontrollid.



Koroona mõju toidu e-kaubandusele 
järelevalve vaatest

• Suurenenud huvi e-kaubanduse ja kullerteenuse pakkumise vastu (kõned ja 

päringud);

• Analoogsete ettevõtete ideed ja rajamine nagu Selveri, Coopi ja Prisma e-

poed; 

• Analoogsete ettevõtete ideed ja rajamine nagu Wolt, Bolt ja Tellitoit;

• Tanklakettide e-poodide avamine;

• Olemasolevate Woldi ja Boldi laienemine jaekaubandusse;

• Hulgimüügiettevõtted laienesid ja alustasid lisaks toidu e-kaubandusega 

lõpp-tarbijale;

• Uued ja erinevad platvormid oma toodete turustamiseks nii 

toitlustamisettevõtetele, eraelamus toidu valmistajate, kui ka lihtsalt Eesti 

(väike)tootjate toetamiseks;

• Kiiresti rikneva toidu saatmine pakiautomaatide kaudu;

• „kontaktivaba“ kättetoimetamine.



2019 ja 2020 aasta I ja II kvartali võrdlused

• Eriolukord 2020 II kvartal suurendas uute teatiste arvu 3,5 korda võrdluses 

I kvartaliga ja 2,5 korda 2019nda aastaga võrdluses;

• 2019 aasta ja 2020 I kvartaliga võrreldes on muutmistaotlustega toidu e-

kaubanduse lisanud ca 2 korda rohkem ettevõtteid.  
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Joonis 1. Esitatud uute 
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Joonis 2. Esitatud muutmistaotlused, 
milles on lisatud lisavaldkonnana
toidu e-kaubandus I ja II kvartali

võrdlus 2019 ja 2020 aastal
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2020 aasta I poolaasta tulemused

• Veebipoodide kontroll:

o Puudulik või ebakorrektne toodete märgistus (sh allergeenide, koostisosade loetelu või 

eestikeelse teabe puudumine);

o Eksitavad ja keelatud toitumis- ja tervisealased väited.

• Reageerimine VTA poolt:

o Pressiteade „Kiiresti riknevate toiduainete postiga saatmine kujutab tarbijale tõsist ohtu“;

o Teavitamata Facebook müüjatega kontakteerumine vihjete alusel (märgukirjad, 

selgitusnõuded);

o Tehtud AAC teated tervisealaste väidete kohta (sh toidulisandite seostamine 

koroonaviiruse raviga);

o Ettekirjutused (märgistus, väited, jälgitavus, enesekontroll, teavitamata/tunnustamata 

tegevus).



E-kaubanduse kokkuvõte

• Toidu e-kaubandus on kasvav 

trend ja uus normaalsus;

• Järelevalve on prioriteet; 

• Probleemid:

• eksitav või ebakorrektne toidualane 

teave; 

(nt koostisosade loetelu puudub

allergeenid pole koostisosade loetelus 

trükikirjas eristuvalt esitatud jm)

• toitumis- ja tervisealased väited.
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Joonis 3. Toidu e-kaubandusega tegelevate 
ettevõtete arvud



3. Avalike ürituste, kaupluste pinnal, 
tänavatel ja maanteede äärsete kauplejate
järelevalve aastal 2020
1. Täiendada järelevalve läbiviimise juhendit ja koolitus 

regioonidele;

2. Läbi viia ja tõhustada järelevalvet kogu Eestis;

3. Tõsta toidukäitlejate teadlikkust toidu käitlemise nõuete 

kohta;

4. Vähendada teavitamata käitlejate hulka;

5. Kommunikatsioon – koduleht, pressiteade, infokirjad, 

Facebooki postitus.



Koroona mõju avalike ürituste, kaupluste
pinnal, tänavatel ja maanteede äärsete
kauplejate järelevalve vaatest
• Hooaeg lükkus edasi;

• Palju ära jäänud üritusi;

• Mitmed kauplused ei lubanud enda pinnale 

ajutisi/teisaldatavaid müüjaid;

• 2020 aasta I poolaastal 52 kontrolli, 2019 aasta I poolaastal 

176 kontrolli.



2020 aasta I poolaasta tulemused

Probleemid: teavitamata tegevus, toidu jälgitavus, toidu 

toidualane teave, enesekontrolliplaan
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Aitäh!


