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Lugupeetud Jaanus Kallion
Terviseamet (edaspidi amet) teatab, et on alustanud rahvatervise seaduse § 15 lg 1 alusel ja
vastavalt korrakaitseseaduse § 24 lg 1 ning ameti poolt koostatud ohuprognoosile1 Ääsmäe
Põhikooli suhtes riikliku järelevalvemenetluse nr 12.5-1.2.409/955, mille raames toimub koolis
ohu ennetamise, väljaselgitamise ja tõrjumise eesmärgil sihtuuring.
1.
Sihtuuringu eesmärk
Arvestades allpool punktis 3 sätestatut ning erinevates koolides ameti viimaste riiklike
järelevalvemenetluste raames tuvastatud asjaolusid, viib amet läbi sihtuuringu eesmärgiga
koguda teavet koolidelt ja lapsevanematelt tervislikel põhjustel teisiti toituvate laste toitlustamise
hetke olukorra kohta ning saadud teabe põhjal hinnata eridieeti vajavate laste toitlustamise
korraldamist koolides. Uuringu raames kogutakse andmed nende õpilaste kohta, kellel on
tervishoiutöötaja poolt diagnoositud toidutalumatus/toiduallergia/muu tervisehäire, mille tõttu
vajavad nad eritoitlustamist.
2.
Sihtuuringu sisu
Kooliga eelnevalt kokkulepitud ajal teostab Terviseameti Põhja talituse inspektor järelevalvet
ning kontrollib tervislikel põhjustel teisiti toituvate laste toitlustamise korraldamist kohapeal.
Koostöös kooli toitlustajaga (kui teenust ostetakse sisse, palume täpsustada toitlustaja andmeid)
esitada Ääsmäe Põhikooli kohta järgmised andmed:
• kas ja kui palju on Ääsmäe Põhikoolis tervislikel põhjustel eridieeti vajavaid lapsi;
• laste nimesid nimetamata loetleda koolile/toitlustajale edastatud ning tervishoiutöötaja
poolt määratud põhjus/diagnoos (toiduallergia puhul lisada allergiat põhjustavate
toiduainete täpne loetelu);
• kas koolis korraldatakse nendele lastele eritoitlustamist;
• sihtuuringu läbiviimise aja määramiseks (kokku leppimiseks) saata ametile kooli
esindaja/esindajate kontaktandmed;
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Info palume esitada e-posti aadressil gea.ovsjannikov@terviseamet.ee hiljemalt 19.02.2018.
Samas palub amet edastada Ääsmäe Põhikooli õpilaste lapsevanematele veebiküsitluse link
(www.connect.ee/uuring/378113874/) koolis eridieeti vajavate laste toitlustamise korraldamisest
lapsevanematelt tagasiside kogumiseks.
Sihtuuringut puudutavate täiendavate küsimuste korral võite pöörduda keskkonnatervise
osakonna peaspetsialist Olga Gurjanova poole telefonil 7943528 või e-posti aadressil
olga.gurjanova@terviseamet.ee
3. Sihtuuringuga seonduvad õigusaktid
Amet teostab vastavalt rahvatervise seaduse (edaspidi RTerS) § 15 lg 1 riiklikku järelevalvet koolis toitlustamise korraldamise
valdkonnas. Vastavalt tarbijakaitseseaduse (edaspidi TKS) § 61 lg 2 p 1 teeb riikliku järelevalvet tarbijale osutatava teenuse
terviseohutuse nõuete täitmise üle. Vastavalt nimetatud eriseadustele on amet korrakaitseseaduse (edaspidi KorS) § 6 mõistes
korrakaitseorgan, kes on riikliku järelevalve ülesannet täitma volitatud asutus.
Vastavalt KorS § 2 lg 4 on riiklik järelevalve korrakaitseorgani tegevus eesmärgiga ennetada ohtu, selgitada see välja ja tõrjuda või
kõrvaldada korrarikkumine. Vastavalt KorS § 24 lg 1 on korrakaitseorganil lubatud kohaldada riikliku järelevalve erimeedet ohu
ennetamiseks, kui ohuprognoosile tuginedes saab pidada võimalikuks olukorda, mille realiseerumisel tekib oht. Nimetatud
ohuprognoosiga saab tutvuda ameti kodulehel veebiaadressil: http://www.terviseamet.ee/info/oluline-info/ohuprognoosid.html
Vastavalt KorS § 30 lg 1 võib korrakaitseorgan isiku peatada ja teda küsitleda, kui on alust arvata, et isikul on ohu ennetamiseks,
väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks või kaitstava isiku või valvatava objekti ohutuse tagamiseks
vajalikke andmeid, ning selle ohu ennetamine, väljaselgitamine, tõrjumine või korrarikkumise kõrvaldamine või isiku kaitsmine või
objekti valvamine on küsitleva korrakaitseorgani pädevuses. Vastavalt KorS § 30 lg 3 võib korrakaitseorgan nõuda isikult dokumentide
esitamist, kui on alust arvata, et isikul on ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks või
kaitstava isiku või valvatava objekti ohutuse tagamiseks vajalikke andmeid, ning selle ohu ennetamine, väljaselgitamine, tõrjumine või
korrarikkumise kõrvaldamine või isiku kaitsmine või objekti valvamine on dokumente nõudva korrakaitseorgani pädevuses.
Vastavalt RTerS § 4 p 10 on elukeskkonna- ja tervisekaitse põhinõudeks muuhulgas nõue, et teenuste osutamine majutus-, spordi-,
puhke-, laste-, õppe-, tervishoiu-, isikuteenindus- ja hoolekandeasutustes ei tohi kahjustada tervist. Lisaks sätestab RTerS § 131 lg 4, et
amet on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses sätestatud alustel pädev asutus nakkushaiguste ennetamise, seire ja tõrje ning
nakkushaiguste epidemioloogilise riskianalüüsi ja riskihindamise valdkonnas.
TKS § 9 lg sätestab muuhulgas, et teenus peab vastama kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel ohutud tarbija elule, tervisele
ja varale ning selliste omadustega, mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab. Tarbijale osutatav teenus peab vastama lepingutingimustele
seaduses sätestatu kohaselt. TKS § 10 sätestab, et kui teenusele ei ole kehtestatud nõudeid õigusaktiga, hindab järelevalveasutus teenuse
ohutust, arvestades:
1)
Eesti standardiks ülevõetud rahvusvahelist või Euroopa standardiorganisatsiooni standardit;
2)
algupärast Eesti standardit;
3)
asjakohase valdkonna teenuse ohutuse tagamise head tava; 4) teaduse ja tehnika hetkeseisu; 5) tarbija põhjendatud ootusi
ohutuse suhtes.
Vastavalt TKS § 10 lg 2 ohtliku teenusena käsitatakse teenust, mille osutamise viisiga seonduv viga või teenuse osutamisel kasutatava
toote konstruktsiooni või koostise puudus või teenuse kohta antud ebaõige, eksitav või puudulik teave võib põhjustada inimese vigastuse,
mürgistuse, haiguse või muul viisil ohustada tema tervist.
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