
 
TOIDUTOKSIKOLOOGIA 

 
 

Täienduskoolitusasutuse nimetus 
Rahvatervise Akadeemia OÜ. 

 

Õppekava nimetus 
Toidutoksikoloogia. 

 

Õppekavarühm 
0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm. 

 

Õppekava koostamise alus 

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.3. Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, 
kompetents B.2.3. 

 
Õppe eesmärk 

Koolituse läbinud õppija oskab oma toidutoksikoloogia-alastele teadmistele ja teaduspõhisele infole 
tuginedes jagada soovitusi toksiinidega kokkupuute vähendamiseks ja vältimiseks. 

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpetanud õppija: 

• teab toidutoksikoloogia-alaseid põhimõisteid; 
• mõistab mürkainete toiduainetesse sattumise viise ; 
• eristab olulisemaid mürkainete gruppe toidus; 
• annab soovitusi toidus olevate mürkainetega kokkupuute vältimise ja vähendamise 

võimaluste kohta; 
• kasutab oma töös toidutoksikoloogia-alast teaduspõhist informatsiooni. 

 
Sihtgrupp 

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid ja tervishoiutöötajad. 

 

Õppe alustamise tingimused 

Puuduvad. 

 

Õppe kogumaht 

Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 8 akadeemilist tundi. 

 



Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Käsitletavad teemad: 

• Toksikoloogia ja toidutoksikoloogia põhimõisted  
• Infoallikad toiduga seonduvate probleemide kohta  
• Taimede ja seente endogeensed toksilised ained  
• Keskkonnast pärinevad mürkained  
• Toidu kasvatamisel kasutatavad mürkained  
• Toiduga kokkupuutuvatest materjalidest (pakenditest) lähtuvad mürkained 
• Toidu säilitamisel ja töötlemisel tekkivad ja kasutatavad mürkained, toidu lisaained  
• Mükotoksiinid toidus, mikroobitoksiinid toidus 
• Joogivee kvaliteet   

 

Peamised õppemeetodid: loeng, arutelu, grupitöö 

Õppematerjalid: loengumaterjal 

• Veterinaar- ja toiduameti 2018 ja 2019 aasta järelevalvetulemused toidus 
https://pta.agri.ee/saasteained#saasteainete-kontrol   

• Saasteainete uuring Läänemere kalades (2015)  
https://www.agri.ee/sites/default/files/content/uuringud/2015/uuring-2015-saasteained-kala.pdf    

 

Õppekeskkonna kirjeldus 

Õpe toimub Tallinnas Rahvatervise Akadeemia koolitusruumides või veebikeskkonnas Zoom. Õppeklassid 
on varustatud täiskasvanute õppimist toetavate ja tänapäevaste koolitusvahendite (pabertahvel, projektor, 
ekraan) ning vajaliku mööbliga. Lisaks on olemas kööginurk kohvipauside tegemiseks. Koolitusel on 
võimalus kasutada toimivat internetiühendust.  
 

Lõpetamise tingimused 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorsel õppetööl vähemalt 75% ja vastavalt 
hindamiskriteeriumitele sooritatud test ning iseseisev töö. 
 

Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 
1. Kohustusliku õppematerjali 
põhjal grupiarutelus osalemine  

1.1. Arutleb toidutoksikoloogia-alaseid mõisteid kasutades, milline on 
üldine olukord pestitsiidijääkide, saasteainete ja mükotoksiinide 
leidumisel toidus; 
1.2. Nimetab erinevaid mürkainete gruppe ja toiduainetesse sattumise 
viise; 
1.3. Nimetab olulisemad saasteained Läänemere kalades;  
1.4. Põhjendab teaduskirjandusele tuginedes oma soovitusi 
elanikkonnale kalade tarbimiseks, lähtudes mürkainetega kokkupuute 
vältimise ja vähendamise põhimõtetest. 

 

 

Väljastatavad dokumendid 

Lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tõend.  
  

 

 

 

 



Koolitaja kvalifikatsioon 

Koolitaja omab kõrgharidust ja töökogemust õpetataval erialal, toitumisterapeudi ja täiskasvanute koolitaja 
kutsetunnistusi. Koolitaja kvalifikatsiooniga on võimalik lähemalt tutvuda http://rahvatervis.ee/koolitajad/. 

 

Kinnitatud 21. märts 2022 
Rahvatervise Akadeemia OÜ juhatuse otsusega 


