
Teaduspõhise riskihindamise 

roll toiduohutuspoliitika 

kujundamisel

Martin Minjajev

Toiduohutuse osakonna juhataja



F. G Arvelius (1735-1806) „ Ramma Josepi Hädda- ja 
Abbi-Ramat“( 1790) 

Tublit perenaist kirjeldatakse „…omma lastele ei andnud temma mitte raswast
lihha ja pudro kus jahho tükkid weel sees olid. Temma teädis, et se mitte hea ei 
olle, kui lapsed wägga paljo söwad; et nad liast sömissest paksud pead ja köhhud
sawad….“ ( „Kasuline Kokaraamat“ Eesti Rahvusraamatukogu Varamu)



EL toiduohutuspoliitika 

• Eesmärk - kaitsta inimeste tervist ja 

tarbijate huve

• Eesmärgi täitmiseks on vajalik tagada ohutu 

toit ja toidu asjakohane märgistamine

• EL toiduohutuse tagamise süsteem ja 

selleks vajalikud õigusaktid põhinevad 

riskianalüüsil



Riskianalüüsi 3 komponenti

Riskihindamine
Teaduspõhine,

sõltumatu

EFSA

Riskijuhtimine
Poliitikad, õigusaktid,

rakendamine

EK, EP, LR

Riskikommunikatsioon
Riskidest teavitamine



Riskihindamine

Teadusel põhinev protsess, mis koosneb järgmistest 

etappidest:

• ohu määratlemine (hazard identification)

• ohu kirjeldamine (hazard characterization)

• Saadavuse/kokkupuute hindamine (exposure

assessment)

• riski kirjeldamine (risk characterization)
(Codex Alimentarius Commission (CAC) 1999)



„Kõik ained on 

mürgid. Ei 

olemas ainet,  

mis ei ole mürk. 

Õige doos 

eristab mürki ja 

ravimit “ 

(Paracelsus

(1493-1541))



Vesi –
mürgine?

Eluohtlik seisund 

võib  

potentsiaalselt 

tekkida ka suure 

koguse vee 

joomisest.



Oht ja risk

• Oht on bioloogiline, keemiline või füüsikaline tegur/aine, millel võib olla 
kahjulik mõju inimese tervisele.

• Risk on teatud kindlatel tingimustel kokkupuutest ohuteguriga põhjustatud 
kahjuliku mõju ilmnemise tõenäosus.



Saadavus (ing.k exposure)

(Aine kontsentratsioon toidus x Toidu tarbitav kogus)

kehamass

Erinevad tarbimismustrid, erinev kehakaal, elustiil jne

(imikud, lapsed, sportlased, täiskasvanud, eakad jne)

http://www.google.dk/imgres?q=infant&hl=da&biw=1920&bih=1012&tbm=isch&tbnid=2jHFvD3asyaQcM:&imgrefurl=http://health.mo.gov/living/families/wic/wicfamilies/education/infantfeedingmyths.php&docid=YusOD_T07lB3QM&imgurl=http://health.mo.gov/living/families/wic/wicfamilies/education/img/babyeatingfood.jpg&w=1024&h=1024&ei=BDIuUMmXOq-Q4gT2m4CoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1323&vpy=648&dur=1515&hovh=225&hovw=225&tx=109&ty=136&sig=104040324165882947519&page=1&tbnh=156&tbnw=156&start=0&ndsp=45&ved=1t:429,r:33,s:0,i:172
http://www.google.dk/imgres?q=elderly&start=168&hl=da&biw=1920&bih=1012&tbm=isch&tbnid=_jvy_y3XOYcZlM:&imgrefurl=http://www.europollat.com/category/diet/diet-for-elderly&docid=Bu5z17x_UxObVM&imgurl=http://www.antioxidants-health-benefits.com/images/SeniorGroup.jpg&w=757&h=634&ei=RTEuULTkAeL_4QTn1YGYBA&zoom=1&iact=hc&vpx=952&vpy=650&dur=1110&hovh=205&hovw=245&tx=140&ty=112&sig=104040324165882947519&page=4&tbnh=148&tbnw=179&ndsp=56&ved=1t:429,r:41,s:168,i:46


Riskide hindamiseks on vaja 

andmeid

• Toitumisandmed
Toitumisuuringud

• Ainete/ohutegurite sisaldused toidus
Seired, järelevalve andmed, uuringud, tööstuse andmed



Toidualaste õigusnormide 

teaduspõhisus

Riskihindamisküsimus

Teaduslik hinnang Teaduse tipptase,

sõltumatu, objektiiv

ne, läbipaistev

RiskihindajadRiskijuhid

Teaduslik hinnang on aluseks 

riskijuhtimisotsuse tegemisel -

piirnormid, standardid, 

juhendid, soovitused, ennetav 

tegevus, aine/väite turule 

lubamine jm

Määrus

Otsus

http://www.google.ee/imgres?imgurl=http://agbueurope.org/files/logo11.jpg&imgrefurl=http://agbueurope.org/activites/&docid=w-tTAHnti_5j-M&tbnid=quZe5qrHcj8t-M&w=388&h=259&ei=FcCtUcSZAue14ATAn4HwBg&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=ricl
http://www.google.ee/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=e2dJ0ad6FiyC4M&tbnid=zVOtPsy8Ehm_yM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://stud.sisekaitse.ee/Teppan/Opiteooriad/euroopa_liidu_liikmesriigid.html&ei=TMKtUfG2DOOB4gTH7YEw&psig=AFQjCNFsbkUPZuETsdklMyKoh16TN3_Ywg&ust=1370428364248676


Euroopa Toiduohutusamet 

EFSA

• 90.-ndate toiduohutuskriisid (dioksiin, BSE)

• Sõltumatute teaduslike riskihinnangute 

vajadus  

• Loodi 2002.aastal 

• Asub Parmas, Itaalias



EFSA teadusliku hinnangu 

koostamise protsess
Küsimus teadusliku
hinnangu saamiseks
Euroopa Komisjon EP, LR, EFSA ise

Hindamisprotsess
EFSA  teaduskomisjon(id)

Ekspertide töögrupid

Lisainfo ja andmed

Teaduslik hinnang 
saadetakse küsimuse esitajale 

avaldatakse EFSA kodulehel  



EFSA koondab liikmesriikide 

andmeid (1)

Iga-aastased aruanded:

• Zoonoosid, toidutekkelised 

haiguspuhangud, mikroobide resistentsus;

• Taimekaitsevahendite jäägid.



EFSA koondab liikmesriikide 

andmeid (2)



Toiduohutuspoliitika eesmärk I

• Kaitsta tarbijate 
tervist!



Keskkonnast tulenevad 

saasteained 
Tootmisel tekkivad saasteained

Looduslikud toksiinidTöötlemisel tekkivad 

saasteained

Toidu saasteained



Tarbijate tervise kaitsmiseks

• saasteainete sisaldused tuleb hoida 

toksikoloogiliselt vastuvõetaval tasemel;

• vähene risk tarbijale.

ALARA printsiip - nii madal, kui mõistlikkuse 

piires on võimalik (hea tava järgides ning 

terviseriske arvestades)

Riskijuhtimise valikud: 

piirnormid, standardid, juhendid, soovitused, ennetav 

tegevus



Piirnormide sätestamine toidus

• Aluseks on EFSA teaduslik riskihinnang;

• Andmete kogum;

• Toidu tarbimisandmed / harjumused;

• Laborite analüütiline suutlikkus 

(LOD, määramatus, seadmed);

• Kontrolli teostatavus (proovivõtt);

• Ettevõtjate seisukohad;

• Muud mõjurid (traditsioonid/harjumused, kulud-

tulud, kasu-kahju, arengumaade võimalused jms);



Piirnormide sätestamine toidus (2)

• Enamik tooteid peaks vastama (90-95%);

• Geograafiline varieeruvus;

• Varieeruvus ( mükotoksiinid kliimamuutuste tõttu);

• Põhitoiduained või vähema tähtsusega tooted ???

• Tundlikumad tarbijad (lapsed) ???

• Liittoitud ???

• Päritolu (keskkonnast tulenev, säilitamisel 

tekkiv, töötlemisel tekkiv);

• Praktiline kontroll.



Melamiin

Võltsimisjuhtum 2008 aastal

• EFSA hinnang: TDI 0,5 mg/kg bw

• Tavapäraste tarbimisharjumuste juures ei kujuta ohtu 

lastele ja täiskasvanutele

• Keelustati Hiinast pärit tooted, mille melamiini sisaldus on 

kõrgem kui 2,5 mg/kg

• Piirnorm on sätestatud komisjoni määruses 1881/2006 

– Toit, va imiku piimasegud ja jätkupiimasegud 2,5mg/kg

– Pulbrilised imikute piimasegud ja jätkupiimasegud  1mg/kg



Kaadmium

Tarbijate saadavus kõrge võrreldes TWI

• SCF hinnang (1995): TWI 7 mg/kg bw

• EFSA hinnang (2009): TWI 2,5 mg/kg bw

• EFSA: taimetoitlased, lapsed ja suitsetajad võivad ületada 

lubatud nädaladoosi

• 5% EL kogutud proovidest ületavad piirnorme (20 % 

seller, hobuseliha, kala ja rannakarbid) (2003-2007)

• Hetkel toimub kehtivate piirnormide üle vaatamine



Akrüülamiid

Tarbijate eelistus maitse ja tekstuuri osas

• SCF hinnang (2002): kantserogeenne ja genotoksiline

• EFSA seisukoht (2005): lähtuda ALARA printsiibist

• Euroopa komisjoni soovitus seireks ning võrdlusväärtused

• FOODDRINK EUROPE suunised ettevõtjatele 

akrüülamiidi vähendamiseks

• Soovitused tarbijatele



Toiduohutuspoliitika eesmärk II 

• Tarbijate huvide 

kaitsmine täpse ja 

usaldusväärse 

märgistuse kaudu!

• EFSA teaduslik 

hinnang kindlustab 

toodete märgistusel 

esitatavate väidete 

õigsuse



Tervisealaste väidete 

heakskiitmine

• Teaduslikku hindamist teeb EFSA NDA Panel

• Käitleja esitab andmed

• Paneel lähtub hindamisel järgmistest põhimõtetest: 

 kas väite aluseks oleval ainel on kasulik mõju;

 kas ainet on kasulikku toimet andvas koguses;

 kas aine on organismile omastataval kujul.

• Riski juhtimine – LR, EK, ka EN, EP

 Komisjoni määrus, millega lubatakse väite kasutamist

• Riski kommunikatsioon



Heakskiitu mittesaanud väited

• Puudulikud andmed

• Põhjusliku seose puudumine  

• Määruse nõuetele mittevastavus

• Ebapiisav teaduslik põhjendatus



Riskihindamine Eestis 

• Riskihindamise süsteemi loomise vajadus

• Olemas on teaduspotentsiaal
RH koolituste vajadus (BTSF + ….)

• Andmete kogumine ja selle järjepidevus
Rahvastiku toitumisuuring algab 2013.a. sügisel

Seirete ja uuringute vajadus

• Rahastamise tagamine



TÄNAN!


