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Mõisted
toidujäätmed – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 määratletud
toit, mis on muutunud jäätmeteks. Toidujäätmed hõlmab nii toidukadu kui ka söögiks kõlbmatuid
toidu osasid.
toit (määruse nr 178/2002 mõistes) - töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata aine või toode,
mis on mõeldud inimestele tarvitamiseks või mille puhul põhjendatult eeldatakse, et seda
tarvitavad inimesed. Mõistega „toit” hõlmatakse joogid, närimiskumm ja muud ained, kaasa
arvatud vesi, mis on tahtlikult lülitatud toidu koostisesse tootmise, valmistamise või töötlemise
ajal. 1
toidukadu - mis tahes algselt inimestele tarbimiseks mõeldud toit, mis on toidutarneahelast või
kodumajapidamistes majanduslikel või esteetilistel põhjustel või säilimistähtaja ületamise tõttu
eemaldatud. Toidukadu on kõik toidu koostisosad, mida oleks saanud varem tarvitades või
teistmoodi säilitades või käideldes veel süüa.
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Mõiste „toit” alla ei kuulu:
a) sööt;
b) elusloomad, välja arvatud juhul, kui need on ette valmistatud turuleviimiseks inimtoiduna;
c) taimed enne saagikoristust;
d) ravimid nõukogu direktiivide 65/65/EMÜ (1) ja 92/73/EMÜ tähenduses;
e) kosmeetikatooted nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ tähenduses;
f) tubakas ja tubakatooted nõukogu direktiivi 89/622/EMÜ tähenduses;
g) narkootilised ja psühhotroopsed ained määratletuna Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1961. aasta ühtses konventsioonis
narkootiliste ainete kohta ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1971. aasta konventsioonis psühhotroopsete ainete kohta;
h) jääkproduktid ja saasteained.

Kava eesmärk
Jäätmete raamdirektiiv 2008/98/EÜ 2 kohustab liikmesriike kehtestama jäätmetekke vältimise
programme. Jäätmetekke vältimise programmide raames on kohustuslik võtta vastu toidujäätmete
tekke vältimise eriprogrammid.
Eesti toidujäätmete tekke vältimise kava eesmärk on vähendada toidujäätmete ja toidukao teket
kogu toidu tarnimise ahelas ehk esmatootmises, toidu töötlemisel ja valmistamisel, toidu jae- ja
hulgimüügi ja muul viisil tarnimise käigus, samuti toitlustamisel ning kodumajapidamistes. See
tagab kokkuhoiu loodusressurssidelt, majanduslikelt ressurssidelt ja sotsiaalsüsteemi
koormamiselt.
Seeläbi aitab Eesti saavutada ka ÜRO kestliku arengu eesmärki 12.3, mille kohaselt tuleb
2030. aastaks vähendada kogu maailmas jaekaubanduses ja tarbimises ühe elaniku kohta
tekkivaid toidujäätmeid 50 % ning vähendada tootmis- ja tarneahelas tekkivat toidukadu.
Toidujäätmete tekke vähendamist tuleks alustada eelkõige toidukaost ehk välditavatest
toidujäätmetest.
Toidujäätmete tekke vältimise kava on tööriist toidujäätmete tekke ja toidukao vältimise ning
vähendamise suunas, kuid see ei ole staatiline dokument ning dokumenti vaadatakse vastavalt
arengutele üle. Vajalik on edaspidi seada uusi eesmärke ja leppida kokku uutes tegevustes,
arvestades riigisisest arengut toidujäätmete ja üldiselt jäätmetekke vältimise valdkonnas. Samuti
tuleb silmas pidada arenguid Euroopa Liidu ja globaalsel tasandil.
Oluline on, et kogu ühiskond integreeriks oma mõtteviisi ja tegevusse toidujäätmete ja
toidukao tekke vältimise eesmärgi ning kasvaks teadlikkus toidujäätmete tekke vältimisest.
Toidujäätmete tekke vältimise kava on koostatud Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel. Kava
koostamise protsessi kaasati asjaomased ministeeriumid, muud riigiasutused, erialaliidud
ettevõtted ja heategevusorganisatsioonid, kellega jätkub koostöö kava eesmärkide saavutamiseks
ja rakendamiseks.
Kava on otseselt seotud riigi jäätmekavaga 2014-2020, mida pikendati 2022. aasta lõpuni. Ühtlasi
on toidujäätmete tekke vältimise kava seotud ringmajanduse tegevuskava dokumendiga, mis
valmib 2021. aasta lõpuks. Samuti on kava seotud põllumajanduse ja kalanduse valdkonna
arengukavaga aastani 2030, mille eelnõu kohaselt: „Toidu raiskamise vältimiseks tuleb eelkõige
tegutseda lähtetasandil, vähendades toiduainete kadu ja jääke toidutarneahela (tootmine,
töötlemine, turustamine ja tarbimine) igas etapis. Söögikõlblike toiduainete ülejäägi tekkimisel on
kõige ratsionaalsem suunata need inimtoiduna ümberjaotamiseks. Toidujäätmete ja toidukao
vältimiseks ning vähendamiseks on vaja riiklikku tegevuskava, õigusakte ja programme ning luua
sidusus olemasolevate raamdokumentidega.“ 3
Strateegia „Eesti 2035“ Vabariigi Valitsuse tegevuskava eelnõu kohaselt vähendatakse
jäätmemajanduse tõhusa ja innovaatilise ümberkorraldamise raames jäätmeteket (sh toidujäätmete
teket) ning edendatakse toidu ülejääkide annetamist vaesuse ja jäätmetekke vähendamise
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008L0098-20180705
https://www.agri.ee/sites/default/files/content/arengukavad/poka-2030/poka-2030-eelnou-2020-02-21.pdf

eesmärgil. Samuti näeb tegevuskava ette inimeste keskkonnaalase ja tarbijateadlikkuse
parandamist ja tervisemõjuga riskide maandamist (sh toiduohutuse teemal) 4.
Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 näevad ette, et majanduskasv seotakse lahti esmase
tooraine kasutamise kasvust ressursitõhusa ringmajanduse edendamise kaudu, arvestades säästva
arengu eesmärke ning eelkõige säästva tootmise ja tarbimise põhimõtteid. Jäätmehierarhiast
lähtudes jätkatakse jäätmetekke vähendamist ja tõhustatakse jäätmete liigiti kogumist. Tootmises
vähendatakse esmase ja suurendatakse teisese tooraine kasutust ning rakendatakse ökodisaini ja
universaalse disaini põhimõtteid. Soodustatakse uudsete, sealhulgas ressursside taaskasutamisel,
jagamisel ja rentimisel põhinevate ärimudelite kasutuselevõttu.5
Samuti on toidujäätmete tekke vältimise kava otseselt seotud Sotsiaalministeeriumi
toidupäästmise edendamise tegevuskavaga (majasisene Sotsiaalministeeriumi töödokument),
mille eesmärk on edendada ja suurendada toidu annetamise mahtusid eesmärgiga jõuda enamate
abivajajateni ning toetada puudust kannatavaid inimesi.

4

https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/Eesti2035/riigi_pikaajaline_arengustrateegia_eesti_
2035_eelnou_tegevuskava_ja_moodikud.pdf
5 https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/kliimapoliitika-pohialused-aastani-2050-0

Taust ja hetkeolukord
Toidujäätmete ja toidukaoga seotud keskkonna-, majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud on üha
suurema tähelepanu all nii globaalselt, Euroopa Liidu tasandil kui ka Eestis. ÜRO Toidu- ja
Põllumajandusorganisatsiooni hinnangul läheb igal aastal maailmas üks kolmandik kogu
inimestele tarvitamiseks toodetud toidust raisku. Globaalsel tasandil peetakse toidujäätmete ja
toidukao iga-aastaseks kasvuhoonegaaside emissiooniks hinnanguliselt 4,4 gigatonni CO2ekvivalenti ehk umbes 8% inimtekkelisest kasvuhoonegaaside heitest. 6 Toiduraiskamisega
kaasneb lisaks kasvuhoonegaaside heitele ka tarbetu vee ja põllumajandusmaa kasutamine ning
bioloogilise mitmekesisuse vähenemine. 7 Lisaks süvendab toiduraiskamine toiduga
kindlustamatust ja alatoitumust. Hinnanguliselt oli 2018. aastal maailmas näljas 821 miljonit
inimest8, samal ajal on rahvaarv üha kasvamas. ÜRO on andnud hinnangu, et 2050. aastaks kasvab
maailma rahvaarv 9,1 miljardini9. See tähendab, et kasvama peab ka toidutootmine. Vältides ja
vähendades toiduraiskamist on võimalik vähendada toodetava toidu, kasutatava energia, vee,
väetiste ja põllumajandusmaa hulka. Kaasneb kokkuhoid mitte ainult nimetatud ressurssidelt, aga
ka toidu ja jäätmete transpordilt ning jäätmekäitluselt.
2015. aasta septembris lepiti globaalselt kokku kestliku arengu eesmärgid järgmiseks 15 aastaks
ehk kuni 2030. ÜRO liikmesriikidelt, ka Eestilt, oodatakse poliitika kujundamisel nendest
eesmärkidest lähtumist. 10 Kestliku arengu eesmärk 12.3 käsitleb toiduraiskamist: „Vähendada
2030. aastaks jaekaubanduse ja tarbijate tekitatud toidujäätmeid poole võrra elaniku kohta.
Vähendada toidu kadu tootmis- ja tarneahelas, kaasa arvatud saagikoristusjärgsed kaod.“11
Kuigi Eesti toidutarneahela erinevates etappides tekkivate toidujäätmete koguste võrdlus Euroopa
majanduslikult enam arenenud riikide sarnaste andmetega näitab, et Eesti tarbijad ja ka
toidutarneahela ettevõtted tekitavad suhteliselt vähem toidujäätmeid12, on ka Eestil roll globaalses
toiduraiskamises ja vajalik on võtta meetmeid toidujäätmete tekke vähendamiseks.
Toidujäätmete tekke vältimise ja vähendamise eesmärkide seadmiseks on oluline teada
toidujäätmete tekkekoguseid. Toidujäätmete tekkimist ja toidukadu on varasemalt 2015. aastal
Keskkonnaministeeriumi tellimisel uuritud kodumajapidamistes, toitlustusasutustes ning
kaubandus- ja toiduainetööstusettevõtetes. Samuti on käsil Maaeluministeeriumi tellitud projekt
„Toidujäätmete ja toidukadude teke Eesti põllumajanduses ja kalanduses (2016-2020)“. Lisaks on
Keskkonnaministeerium tellinud kogu toidutarneahelat hõlmava tervikanalüüsi „Uuring kogu
Eesti toidutarneahelas 2020. aastal tekkivate toidujäätmete ja toidukadude kohta (alates 2020)“.
Nimetatud uuring annab ka sisendi toidujäätmete tekke kohta esitatavasse aruandesse Euroopa
Komisjonile. Nimelt on Euroopa Komisjon välja töötanud metoodika13, et tagada Euroopa Liidu
liikmesriikides toidujäätmete tekkekoguste mõõtmine kogu toidutarneahelas ühtsetel alustel.
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http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf
http://www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf
8 https://www.un.org/en/sections/issues-depth/food/index.html
9 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf
10 https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/
11 https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/tarbimine/
12 https://www.envir.ee/sites/default/files/toidujaatmed_ii.pdf
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.248.01.0077.01.ENG
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Nende andmete põhjal esitavad liikmesriigid alates 2020. aastast Euroopa Komisjonile aruandeid
toidujäätmete tekkimise kohta. Andmete põhjal teeb Euroopa Komisjon 2023. aastal analüüsi ja
ettepaneku Euroopa Liidus kehtestada toidujäätmete siduv vähendamise eesmärk, mis aitab
olulisel määral kaasa ÜRO kestliku arengu 12.3 eesmärgi saavutamisele ja Euroopa Liidu
liidrirollile kestliku arengu edendamisel maailmas.

Toidujäätmete tekkekogused
Seniste uuringute andmetel tekib kõige suurem osa Eesti toidujäätmetest (üle 70% kogu tekkivast
toidujäätmete kogusest) kodumajapidamistes (vt joonis 1). Kodumajapidamistele järgnevad
toidujäätmete tekkes toitlustusasutused ja –ettevõtted ning kaubandusettevõtted. Siiski tuleb
arvestada, et nii kaubandusettevõtetes kui toidutööstuses tekib ka loomseid kõrvalsaaduseid, mis
ei ole üldjuhul käsitletavad kui jäätmed ja seetõttu jäätmearvestuses ei kajastu. 14 Loomsed
kõrvalsaadused antakse käitlemiseks üle ettevõtetele, millel on vastav tunnustus. Esmatootmises
tekkinud toidujäätmete kogused ei ole samuti selles arvestuses kajastatud, kuna senised
toidujäätmete tekke uuringud ei ole seda sektorit kajastanud. Andmed esmatootmises tekkivatest
toidujäätmetest on võimalik saada alates 2021 avaldatavatest aruannetest.

3 384; 4%

Toidujäätmete teke t/a*

6 235; 7%

Kodumajapidamised

13 000; 14%
70 000; 75%

Toitlustusasutused ja -ettevõtted
Kaubandusettevõtted
Toidutööstuse ettevõtted

*Erinevates toiduahela etappides tekkivate toidujäätmete alla liigituvate jäätmete hinnangulise koguse (sh üldkoguse) arvutamisel lähtuti eelkõige
jäätmearuandluse infosüsteemi andmetest. Kodumajapidamiste ning toitlustusasutuste ja -ettevõtete toidujäätmete tekkekoguse arvutamisel lähtuti
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse poolt 2014. aastal läbi viidud uuringu tulemustest.

Joonis 1. Kokkuvõte toidujäätmete tekkest toidutarneahela erinevates etappides 2015. aastal
avaldatud uuringu andmetel. 14

14

https://www.envir.ee/sites/default/files/toidujaatmed_ii.pdf

Täpsemalt on võimalik tutvuda Eesti toidujäätmete ja toidukao tekkega eelpool nimetatud
uuringute aruannetes 14, 15 ja 16 ning koostamisel oleva, kuid 2021. aasta kevadel
Keskkonnaministeeriumi kodulehel avaldatavas toidujäätmete ja toidukao uuringu aruandes. 17

Toidujäätmete tekke vähendamise tegevused
Toidujäätmetega seotud poliitikakujundamisel ja meetmete võtmisel tuleks lähtuda toidujäätmete
hierarhiast, mis põhineb jäätmehierarhial (joonis 2).

Joonis 2. Toidujäätmete hierarhia
Toidujäätmete tekke vähendamiseks on Eestis seni oluliseks peetud pikemaajaliste eelkõige
kodumajapidamistele suunatud kampaaniate tegemist toidu raiskamise vältimiseks ja
vähendamiseks.
Üks laiemalt kõlapinda leidnud teavituskampaania on olnud Eesti Toidupanga ja Stockholmi
Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse koostöös 2016. aastal korraldatud kampaania „Tarbi toitu
targalt.“ 18 Samuti on tähelepanu pööratud toidujäätmete tekke vähendamisele näiteks Eesti
Korteriühistute Liidu kampaanias „Väärtustades toitu“ 19 ning keskendutud koolitoitlustamisele
Keskkonnaministeeriumi tellitud ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse läbiviidud
kampaanias „Kokkame koos!“20. Õpilaste teadlikkuse tõstmisele pühendatud tegevusi viiakse läbi
ka koolitoitlustajate poolt.

15

https://www.envir.ee/sites/default/files/150908a_toidukao_uuring_seit_2015_1506c.pdf

16

https://dhsavalik.agri.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=23779860&tid=11179690&u=20200526121710&desktop=10016&r_url
=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D11179690%26u%3D20200526121710
17 https://www.envir.ee/et/jaatmevaldkonna-uuringud
18 https://www.tarbitoitutargalt.ee
19 https://ekyl.ee/projektid/vaartustadestoitu
20 https://www.sei.org/featured/kokkamekoos/

Üha rohkem pööratakse toidujäätmete ja toidukadude tekke vältimisele tähelepanu
toidutarneahelas tegutsevate ettevõtete endi poolt, näiteks on Rimi Eesti Food AS teemat
käsitlenud kampaanias „Tarbime targalt“ 2018. aastal 21 . 2020. aastal korraldas
Keskkonnaministeerium kodumajapidamistele suunatud kampaania „Austa toitu jäägitult!“, selle
kampaania raames tõsteti esile ka 29. septembril 2020 esmakordselt toimunud toidujäätmete ja
toidukao alase teadlikkuse päeva 22 . Samal päeval toimus ka rahvusvaheline konverents, mille
eesmärgiks oli tõsta teadlikkust toidu ümberjaotamise võimalustest jäätmetekke vähendamiseks23.
Toidujäätmete tekke vältimise teemal teabe jagamisega oma kanalites on tegelenud ka
Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum. Lisaks teadlikkuse tõstmisele otsivad ettevõtted muidki
võimalusi toiduraiskamise vähendamiseks. Näiteks müüb Funky Farmbox ebastandardse
välimusega köögi- ja puuvilju, mida kauplustes müüa ei ole võimalik.
Toidujäätmete tekke vältimise ja vähendamise tegevused on liikunud üha rohkem
kogukonnapõhiseks. Tartusse on loodud mitmed toidujagamispunktid 24 , samuti tegutsevad
sotsiaalmeedias toidujagamise grupid, näiteks on selline loodud Tallinnas toidu jagamiseks. On ka
nii-öelda prügisukeldumise harrastajaid äravisatud toidu päästmiseks, kuid tagamaks toiduohutus,
inimeste tervise kaitsmine ja ka vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetele, tuleb seada
eesmärgiks, et toit ei muutuks jäätmeteks ning see veel enne jaotada abivajajatele ümber.
Toidu ohutu ümberjaotamise tegevustes on aktiivseim organisatsioon Eesti Toidupank. Eesti
Toidupank asutati 2010. aastal ning sellele järgnes Tallinna Toidupanga ja teiste regionaalsete
toidupankade asutamine. 25 Hetkel toimetab Toidupank 15 Eesti linnas koos enam kui 200
partneriga. Toidupank on sõlminud hea tahte lepingud püsiannetamiseks paljude toidu
käitlemisega tegeleva ettevõttega. Ettevõttes tekkivad ohutud toidu ülejäägid suunatakse
abivajajatele. Toidupanga käsutuses on külmikautod ja nõuetele vastavad toidulaod. Toidupank
on Sotsiaalministeeriumi partnerorganisatsioon Euroopa Liidu toiduabi 2015-2020 jagamisel ning
toidu annetuste kogumisel ja jagamisel kuni aastani 2022. Lisaks on Toidupank
Sotsiaalministeeriumi strateegiline partner aastatel 2020-2023, et vähendada annetatud toidu
jagamisega enim puudust kannatavate inimeste toidupuudust ning toetada nende toimetulekut.
Laiem partnerluse eesmärk on toidu annetamise abil vähendada toidu raiskamist Eestis.
Lisaks Toidupangale on mitmeid teisi heategevusorganisatsioone, kes samuti tegelevad annetuste
kogumisega ja nende jaotamisega puudust kannatavatele inimestele. Koostöös kohalike
omavalitsustega on organisatsioonide poolt kaardistatud abivajajad ning tuvastatakse uusi
raskustesse sattunud inimesi.
Toidujäätmete tekke vältimisega seotud tegevusi on toetatud SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse kaudu ringmajanduse programmist26 ja keskkonnateadlikkuse programmist27. Lisaks on
toidutööstuse ettevõtted saanud tootmise ressursitõhusamaks muutmiseks (sh tooraine
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https://www.rimi.ee/projektid/tarbimetargalt
https://www.envir.ee/toidujäätmed
23 https://www.eiraiska.ee
24 https://tartu.ee/en/node/11855 ja https://www.facebook.com/foodsharingtartu
25 https://www.toidupank.ee/toidupank-tallinnas/
26 https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/ringmajanduse-programm
27 https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/keskkonnateadlikkuse-programm-0
22

väärindamiseks) toetust EL meetmest „Ettevõtete ressursitõhusus“ 28 . Samuti on Eesti
Teadusagentuur toetanud ressursside väärindamise teadus- ja arendustegevust ResTA programmi
raames, fookusteemade hulka kuulusid ka toidutoorme komponentideks lahutamise ja
väärindamise alased teadusuuringud29. Lisaks on Euroopa abifondi toiduabi vahendite juures ka
annetatud toidu kogumise ja jagamise suund, mis keskendub päästetud toidule ehk toidujäätmete
tekke vältimisele.
Jäätmetekke vältimise valdkonnas on atraktiivseks lahenduseks erinevad digilahendused, kuna
operatiivne info aitab jäätmeteket vältida. Toidupäästmise rakendus ResQ Club lahkus küll Eesti
turult 2017. aastal, kuid 2020. aastal alustas tegevust Eestis arendatud toidupäästmise platvorm
Fudler. Samuti keskendub toidupäästmisele Food Angels Estonia rakendus.
Toidujäätmete tekke vältimiseks rahvusvahelistest kogemustest õppimiseks ja parimate praktikate
Eestisse toomiseks on Keskkonnaministeerium ja Maaeluministeerium 2016. aastal loodud ELi
toidukao ja toidujäätmete platvormi liikmed.
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Tegevusvaldkonnad ja tegevused
Toidujäätmete tekke vältimise kavas on seatud kuus tegevusvaldkonda toidujäätmete tekke
vältimiseks, vähendamiseks ja sotsiaalse vastutuse tõstmiseks kogu toidutarneahelas
esmatootmisest lõpptarbijani.
Tegevusvaldkondade alla kuuluvad konkreetsemad Keskkonnaministeeriumi vedamisel või
panustamisel elluviidavad tegevused alates 2021 koos teiste tegevuste elluviimisel kaasatud
osapoolte ja tähtaegadega. Osapoolte loetelu ei pruugi olla ammendav, tegu on sihtrühmadega,
kelle poole pöörduda sisendi saamiseks ja koostööks, kuid välistatud ei ole koostöö täiendavate
sihtrühmadega. Tegevustega saavutatakse toidujäätmete tekke vältimise kava eesmärke.

Tegevusvaldkonnad
1)
2)
3)
4)

Andmekorje ja toidujäätmete tekkekoguste kaardistamine;
Seadusandlik raamistik ja regulatiivsete eesmärkide kokkuleppimine;
Tõhusa koostöö rakendamine eesmärkide elluviimiseks;
Innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevuse rakendamine eesmärkide
elluviimiseks;
5) Toidu ümberjaotamise edendamine eesmärkide elluviimiseks;
6) Järjepidev teadlikkuse tõstmine, teavitamine ja koolitus eesmärkide elluviimiseks.

Tegevused
Andmekorje ja toidujäätmete tekkekoguste kaardistamine
1. Regulaarne toidujäätmete ja toidukao tekke seire ja hindamine (uuringud, igaaastased arvutused).
Sisu: Lähtuvalt Euroopa Komisjoni delegeeritud otsusest 2019/1597 iga-aastaselt mõõta
toidujäätmete ja toidukao teket kogu toidutarneahelas, sealhulgas viies läbi vähemalt iga
nelja aasta järel põhjalik uuring 30 . Kaasata teisi riigiasutusi, riiklikke ettevõtteid ja
kohalikke omavalitsusi, kellel on olemas andmebaasid asjakohase infoga. Leida võimalusi,
kuidas nii avaliku kui erasektori osaliste poolt kogu toidutarneahelas suurendada andmete
kättesaadavust, järjepidevust ja läbipaistvust, et saada usaldusväärseid andmeid
toidujäätmete tekke kohta liigse halduskoormuseta. Näiteks on Itaalia loonud riikliku
vaatluskeskuse, et uurida ja hinnata toiduainete ülejääki, taaskasutamist ja toidujäätmete
teket ning seda, kuidas tarneahel tegeleb ülejääkide ja jäätmetega ning nende tekkimise
põhjustega.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium
Osapooled: Keskkonnaagentuur, Statistikaamet
Aeg: Alates 2021
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2. Juhiste koostamine ettevõtetes ära visatava toidu koguste mõõtmiseks ja ettevõtte
siseselt analüüsimiseks.
Sisu: Suunata ettevõtteid rohkem eneseregulatsiooni raames vabatahtlikult mõõtma
toidujäätmete ja toidukao teket ning leidma võimalusi tekke vähendamiseks. Näiteks
suunata toitlustusasutusi ise enam jälgima oma toidujäätmete teket analüüsides äravisatud
tooteid, ära viskamise põhjust ja seda, kuidas on võimalik konkreetse toidu ära viskamist
tulevikus vähendada (ettevõtte n-ö toidujäätmete auditid).
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium
Osapooled: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Toiduliit, Eesti Hotellide ja Restoranide
Liit, Kaupmeeste Liit, Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon
Aeg: Alates 2022
3. Toidujäätmete tekke vältimise kava eesmärkide ja tegevuste elluviimise hindamine ja
vahekokkuvõtete tegemine.
Sisu: Hinnata toidujäätmete tekke vältimise kava eesmärgi täitmist (toidujäätmete ja
toidukao tekke vähenemine kogu toidu tarnimise ahelas ja kestliku arengu eesmärki 12.3
panustamine) ja kavas seatud tegevuste elluviimist. Selleks jälgida toidujäätmete
tekkekoguste ja päästetud/annetatud toidu koguste muutust. Vahekokkuvõtete pinnalt
uuendada toidujäätmete tekke vältimise kava, sealhulgas tegevusi ja osapoolte rollide
jaotust. Arvestada võimalikku toiduraiskamise vähendamise eesmärgi seadmist (vt kava
tegevus nr 4).
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium
Osapooled: Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium
Aeg: Hiljemalt alates 2023

Seadusandlik raamistik ja regulatiivsete eesmärkide kokkuleppimine
4. Toiduraiskamise vähendamise eesmärgis ja vaheetappides kokku leppimine
liikumaks kestliku arengu eesmärgi 12.3 saavutamise suunas.
Sisu: Eesmärk ja vaheetapid peaksid sisaldama mõjuanalüüsi, baasaasta andmeid, rollide
ja kohustuste jaotust ning mõõdikuid, et hinnata, kuidas edeneb toiduraiskamise
vähendamise eesmärgi saavutamine. Võtta arvesse EL tasandi tegevusi ja toidujäätmete
tekke vähendamise siduva sihtarvu kehtestamise läbirääkimisi alates 2023 ning kaasata
ettevõtteid. Kogu protsessis pidada silmas toidujäätmete tekke vältimise kava elluviimise
hindamise tulemusi, toidujäätmete tekkekoguste andmeid ja pakendimaterjalide
vähendamisega seotud algatusi.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium
Osapooled: Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium
Aeg: Hiljemalt alates 2023, tähtaeg 2024
5. Stiimulite loomine ettevõtetele toidujäätmete tekke vältimiseks.
Sisu: Analüüsida ja leida koostöös teiste riigiasutuste ja ettevõtetega stiimuleid, mis
motiveeriksid ettevõtteid võtma meetmeid toidujäätmete tekke vältimiseks ja
vähendamiseks. ELi toidukao ja toidujäätmete platvormi soovitustes toidujäätmete tekke

vältimisega seotud meetmete kohta on leitud, et riigiasutused peaksid kaaluma, kuidas
oleks kõige parem tagada, et toidujäätmete tekke vältimine oleks majanduslikult tasuvam
kui tekkinud jäätmete käitlemine. Lisaks toidujäätmete vältimist toetavale ärimudelile
võivad sihipäraselt ja õigeaegselt kasutatud majanduslikud stiimulid soodustada äritavade
muutumist kooskõlas jäätmetekke vältimise hierarhiaga. Platvormi soovituste kohaselt
tuleks toidujäätmete tekke vältimine integreerida riigihangete tingimustesse. Kaaluda
võiks ka võimalust lisada jäätmetekke vältimisega seotud eesmärgid lepingutingimustesse
(nt koolide või haiglate toitlustusteenuse lepingud), mis võib samuti olla tõhus viis
toidujäätmete tekke vältimise meetmete edendamiseks.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium
Osapooled: Sotsiaalministeerium koos toidu ümberjaotamise valdkonna partneritega (nt
Toidupank), Tervise Arengu Instituut, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Toiduliit,
Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, Kaupmeeste Liit, Vastutustundliku Ettevõtluse
Foorum, Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon jt ettevõtete esindusorganisatsioonid.
Aeg: Alates 2021
6. Toidujäätmete tekke vältimise fondi loomise või muude rahastusmeetmete
laialdasema kasutamise võimaluse analüüsimine toidujäätmete tekke vältimiseks ja
vähendamiseks.
Sisu: ELi toidukao ja toidujäätmete platvormi soovitused toidujäätmete tekke vältimisega
seotud meetmete kohta on teinud liikmesriikidele soovituse luua riiklik toidujäätmete tekke
vältimise fond, et pakkuda riiklikele algatustele, projektidele ja organisatsioonidele
toidujäätmete tekke vältimise tegevustes pidevat rahalist tuge. Alternatiiviks on pöörata
Euroopa Liidu struktuurivahendite järgmise perioodil alates 2028 suuremat tähelepanu
toidujäätmete tekke vältimisele. Jäätmetekke vältimise tegevused kajastuvad juba ka EL
struktuurivahendite perioodis 2021-2027.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium
Osapooled: Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium, Maaeluministeerium
Aeg: Alates 2023

Tõhusa koostöö rakendamine eesmärkide elluviimiseks
7. Toidujäätmete tekke vältimise teema erinevatesse asjakohastesse arengukavadesse,
arengudokumentidesse ja juhenditesse integreerimine.
Sisu: Kaardistada erinevad arengudokumendid, juhendid jm, mis on seotud toiduga ja
millel võib olla mõju toidujäätmete ja toidukao tekkele. Jälgida ja olla teadlik ettevõtete
esindusorganisatsioonide välja töötatud strateegilistes dokumentides teemakajastusega.
Järjepidevalt panustada sellesse, et erinevate valdkondade asjakohased arengukavad,
arengudokumendid ja juhendid käsitleksid ka toidujäätmete tekke vältimise teemasid.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium
Osapooled: Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium
Aeg: Alates 2021

8. Avaliku ja erasektori partnerluse arendamine, et vähendada toidujäätmete teket
toidutarneahela erinevates etappides.
Sisu: Pidada arutelusid kava tegevuses nr 23 nimetatud koostöövormi raames ja
asjakohasel juhul sõlmida vaba tahte lepinguid või muus vormis kokkuleppeid eesmärgiga
viia ellu kohustust vähendada toidujäätmete teket. Edendada arutelusid ja arvamuste
vahetust teadlaste ning toidukäitlejate vahel, et viimased saaksid selgitada, milliste
probleemide ja raskustega neil on tarvis toime tulla.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium
Osapooled: Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium
Aeg: Alates 2021
9. Toitumisharjumuste muutmisesse ja toidujäätmete tekke vältimise teemadesse EL
koolikava programmi rakendamise kaudu panustamine.
Sisu: Maaeluministeerium rakendab EL koolikava programmi, mis katab ligi 90%
õpilastest. Koolikava hõlmab koolipuuvilja ja -köögivilja pakkumise toetust; koolipiima
pakkumise toetust; kaasnevate haridusmeetmete toetust. Leida koostöös
Maaeluministeeriumiga võimalused kava kaudu enam panustada toitumisharjumuste ja
toidujäätmete tekke vältimise alase teadlikkuse tõstmisesse.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium koostöös
Maaeluministeeriumiga
Osapooled: Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu
Instituut
Aeg: Alates 2021
10. Osalemine avaliku sektori IV innovatsiooniprogrammis ja seejärel väljatöötatavate
lahenduste elluviimine.
Sisu: Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium, Saaremaa vald
ja Eesti Korteriühistute Liit osalevad ühise meeskonnana avaliku sektori IV
innovatsiooniprogrammis. Eesmärk on leida innovatsiooniprogrammi toel lahendusi,
kuidas kujundada selline käitumist ja otsustamist reguleeriv keskkond, kus toidusüsteemi
tarneahela erinevatel sihtrühmadel (tootjatest tarbijateni) oleks igapäevaselt kasulik
toidukadusid vähendada.
Osapooled: Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium,
Saaremaa vald ja Eesti Korteriühistute Liit
Aeg: Innovatsiooniprogrammis osalemine 2021, ideede elluviimine alates 2021.

Innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevuse rakendamine eesmärkide
elluviimiseks
11. Toidujäätmete tekke vältimise tehnoloogilise abivahendi/IT platvormi loomise
analüüs ja võimalik arendus.
Sisu: Analüüsida olemasolevaid kohalikke ja rahvusvahelisi IT platvormide näiteid, mille
eesmärk on panustada toidujäätmete tekke vältimisse ja toidu annetamise edendamisse.
Edendada teadlikkust olemasolevatest võimalustest. Analüüsida koostöös ettevõtetega

Eestis IT platvormide kasutuselevõtu vajalikkust ja kasulikkust, sõnastada platvormile
eesmärk ja ootused ning viia asjakohasel juhul läbi analüüs platvormi loomise maksumuse,
rollide jaotuse, haldaja ja arendaja leidmise osas. Võimalusel tegevust lahendada
Accelerate Estonia programmi raames või lähtuda Accelerate Estonia materjalivoogude
projekti eeskujust.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium koostöös
Sotsiaalministeeriumiga
Osapooled: Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
Kaupmeeste Liit, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit jt ettevõtete esindusorganisatsioonid,
Sotsiaalministeeriumi partnerid toidu ümberjaotamise valdkonnas (nt Toidupank).
Aeg: Alates 2021
12. Tuvastada, milliseid uusi oskusi Eesti vajab tõhusaks toidujäätmete tekke vältimiseks
ja toiduga seotud bioressursi väärindamiseks.
Sisu: Kaardistada, milliseid uusi oskuseid, töökohti või teenuseid vajab Eesti seoses
ringmajandusele üleminekuga toidujäätmete tekke vältimiseks ja tõhusamaks bioressursi
kasutamiseks või kuidas olemasolevaid oskuseid selleks kasutada. Kaaluda ettevõtetele
vabatahtlike toidujäätmete auditite loomise võimalust ja teenuseks vajaminevate oskuste
kaardistamist.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium
Osapooled: Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium
Aeg: Alates 2022
13. Esmatootmises jääkidest uute lisaväärtusega toodete valmistamise ning
ressursitõhususe edendamine.
Sisu: Koostöös Maaeluministeeriumiga jätkuvalt edendada esmatootmises ülejääkidest ja
kõrvalsaadustest
uute
lisaväärtusega
toodete
valmistamist.
Kaardistada
turustamisvõimalused ebastandardsetele toiduainetele. Leida võimalusi suurendada
ettevõtete ressursitõhusust ja vähendada toidukadu põllumajanduses, edendades
juurdepääsu innovatsioonile. Toetada lühikesi ja kestlikke toidutarneahelaid, et väheneks
toidukadu ja toidujäätmed.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium koostöös
Maaeluministeeriumiga
Aeg: Alates 2021
14. Edendada asjakohase teadustöö, innovatsiooni ja rahastamisvahendite rakendamist
ja teadlikkust neist selleks, et toetada uuenduste väljatöötamist ja rakendamist
eesmärgiga vähendada toidujäätmete teket.
Sisu: Lähtudes ELi toidukao ja toidujäätmete platvormi soovitustest, tuleks kasutada ära
kogu asjakohane teadustöö ja innovatsioon ning rahastamisvahendid, et toetada uuenduste
väljatöötamist ja rakendamist toidutarneahelas eesmärgiga vältida toidukadu ja jäätmeid
(nt programm „Euroopa horisont“, algatus „FOOD 2030“, ühtse turu programm, Euroopa
põllumajanduse innovatsioonipartnerlus (EIP-AGRI), EIT Food, programm „Digitaalne
Euroopa“ jne). Platvorm soovitab ka edendada suuremate rahaliste vahendite (nii era- kui

ka avaliku sektori vahendite) eraldamist teadustegevuseks ja innovatsiooniks, et töötada
välja kõrvalsaadustest loodavad uued tooted.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium
Osapooled: Maaeluministeerium
Aeg: Alates 2021

Toidu ümberjaotamise edendamine eesmärkide elluviimiseks
15. Toidu annetamist käsitlevate ELi suuniste 31 järgimise edendamine ning riigisisese
annetamise juhendi koostamine ja seejärel levitamine tõstmaks ettevõtete teadlikkust
toidu ümberjaotamise võimalustest.
Sisu: Tutvustada ettevõtetele ELi suuniseid toidu annetamise kohta. Koostada riigisisene
toidu annetamise juhend ettevõtetele ning seda levitada, et muuta ettevõtteid teadlikumaks
toidu ümberjaotamise/annetamise võimalustest ja kohalduvate õigusaktide nõuetest.
Juhend sisaldab potentsiaalse annetaja jaoks kogu vajaminevat informatsiooni
õigusaktidest, annetamiseks vajalikest protsessidest jne. Sotsiaalministeeriumi juhendis on
ka viide Põllumajandus- ja Toiduameti (kuni 31. detsember 2020 Veterinaar- ja
Toiduamet) juhendile „Toiduohutus annetamisel“ 32 . Teemakohast infot jagavad lisaks
Sotsiaalministeeriumile ka teised asutused, sealhulgas Keskkonnaministeerium ja
Maaeluministeerium oma kommunikatsioonis, üritustel, koolitustel, kodulehel jm. Viia
teave annetamise võimalustest ka kindlustusseltsideni, et edendada kindlustuslepingutes
toidujäätmete tekke vältimise teemadega arvestamist.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Sotsiaalministeerium, sisaldub
Sotsiaalministeeriumi tegevuskavas.
Osapooled: Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeeriumi
partnerid toidu ümberjaotamise valdkonnas (nt Toidupank), Maksu- ja Tolliamet.
Aeg: Alates 2021
16. Toidu ümberjaotamist reguleerivate õigusaktide muutmise vajaduse analüüsimine ja
arutelud.
Sisu: Vastavalt toidujäätmete tekke vältimise kava ja Sotsiaalministeeriumi koostatud
toidupäästmise tegevuskava elluviimise tulemuste hindamisele ning toidujäätmete tekke ja
annetatud toidu koguste muutustele analüüsida koostöös teiste ministeeriumidega vajadust
kehtestada või muuta toidu ümberjaotamist reguleerivaid õigusakte, et võtta täiendavaid
meetmeid toidu annetamise edendamiseks. Asjakohasel juhul viia muudatused
õigusaktidesse sisse.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Sotsiaalministeerium, sisaldub
Sotsiaalministeeriumi tegevuskavas.
Osapooled: Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium,
Sotsiaalministeeriumi partnerid toidu ümberjaotamise valdkonnas (nt Toidupank).
Aeg: Alates 2023
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17. Tugevdada
toidu
ümberjaotamise
ja
päästmisega
tegelevate
heategevusorganisatsioonide võrgustikku, võrgustiku töö edendamiseks uurida
rahulolu.
Sisu:
Tugevdada
toidu
ümberjaotamise
ja
päästmisega
tegelevate
heategevusorganisatsioonide võrgustikku. Aitab teemat teadvustada, partnerite nimekiri
suureneb, kaasamine kasvab. Iga kolme aasta järel uurida näiteks küsimustiku kaudu
rahulolu võrgustiku tööga ja seotud muutusi abivajajate hakkamasaamisel, selgitada välja
parendamise kohti.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Sotsiaalministeerium, sisaldub
Sotsiaalministeeriumi tegevuskavas.
Osapooled: Keskkonnaministeerium ja Maaeluministeerium, Sotsiaalministeeriumi
partnerid toidu ümberjaotamise valdkonnas, Kaupmeeste Liit.
Aeg: Alates 2021
18. Motivatsiooni- ja tunnustussüsteemidest teadlikkuse edendamine.
Sisu: Tõsta ettevõtete, heategevusorganisatsioonide ja kohalike omavalitsuste teadlikkust
tunnustusskeemidest ja suurendada olemasolevate tunnustussüsteemide kasutamist, et
motiveerida ettevõtteid ja omavalitsusi toidu annetamise teemadel aktiivselt panustama.
Keskkonnaministeeriumi
korraldatavatel
keskkonnasõbraliku
ettevõtte
ja
keskkonnasõbraliku kohaliku omavalitsuse konkurssidel on võimalus osaleda kõigil
ettevõtetel, asutustel ja omavalitsustel ning see on võimalus tunnustada neid, kes
vähendavad negatiivset mõju keskkonnale ning motiveerida ka teisi. Pöörata tähelepanu
toidujäätmete tekke vältimise ja seejuures toidu annetamise teemade kajastamisele ka
muudes motivatsiooni- ja tunnustussüsteemides (näiteks vastutustundliku ettevõtluse
indeks jm).
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium koostöös
Sotsiaalministeeriumiga
Osapooled: Maaeluministeerium, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Sotsiaalministeeriumi
partnerid toidu ümberjaotamise valdkonnas.
Aeg: Alates 2021
19. Maha kantava ohutu toidu külmutamise võimaluste tutvustamine kauplustele ja
toitlustusettevõtjatele.
Sisu: Tutvustada laiemalt ettevõtetele Põllumajandus- ja Toiduameti koostatud juhendit
„Toiduohutus annetamisel“ ning edendada seeläbi ka ettevõtete seas maha kantava ohutu
toidu külmutamist. Seeläbi on võimalik pikendada toidu annetusteks üleandmise aega ja
anda paindlikkust juurde heategevusorganisatsioonidele toidu vastuvõtmiseks. Seotud
otseselt tegevusega nr 15.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium koostöös
Maaeluministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga
Osapooled: Põllumajandus- ja Toiduamet, Kaupmeeste Liit, Eesti Hotellide ja Restoranide
Liit, Sotsiaalministeeriumi partnerid toidu ümberjaotamise valdkonnas.
Aeg: Alates 2021

20. Kodanikuühenduste ja ettevõtete algatatud toidupäästmise projektide ülesleidmine
ja esile tõstmine.
Sisu: Ülevaade kodanikuühenduste ja ettevõtete poolt algatatud toidupäästmise
projektidest ja tõsta neid esile turuosaliste vahel parimaid praktikaid jagades. Toetada teabe
ja võimalusel vahenditega selliste projektide algatamist ja elluviimist, näiteks edendada
toidu jagamissahvrite teadlikkust toiduohutusest, kaaluda võimalust koostöös erasektoriga
töötada välja riiklik isikustatud toidujagamiskappide võrgustik.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium koostöös
Sotsiaalministeeriumiga
Osapooled: Maaeluministeerium, Põllumajandus- ja Toiduamet, toidujagamisvõrgustikud,
Sotsiaalministeeriumi partnerid toidu ümberjaotamise valdkonnas, Kaupmeeste Liit, Eesti
Hotellide ja Restoranide Liit.
Aeg: Alates 2021

Järjepidev teadlikkuse tõstmine, teavitamine ja koolitus eesmärkide
elluviimiseks
21. Sihtrühmade kaupa toidujäätmete tekke vältimisest teadlikkuse tõstmiseks plaani
väljatöötamine arvestades käesoleva kava tegevusi ja muid jäätmevaldkonna
teavitustegevusi. Plaani rakendamine.
Sisu: Koostada sihtrühmade kaupa tegevused, mida on vajalik järjepidevalt või
perioodiliselt teha teadlikkuse tõstmiseks toidujäätmete tekke vältimisest. Tegevused
jaotada mitme aasta peale. Kavandada eri asutuste ühiseid teavitustegevusi ja arvestada
teadlikkuse tõstmise plaani koostamisel toidujäätmete teket eri toidutarneahela sektorites,
eelkõige kodumajapidamistes, muid jäätmevaldkonna teavitustegevusi ja –plaani,
toidujäätmete tekke vältimise kavas kirjeldatud tegevusi ning erialaliitude,
heategevusorganisatsioonide ja kohalike omavalitsuste teavitustegevusi. Tähelepanu
pöörata muukeelsele, eelkõige venekeelsele teavitusele.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium
Osapooled: Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium ja Sotsiaalministeeriumi partnerid
toidu ümberjaotamise valdkonnas.
Aeg: Alates 2021
22. Sõnumite ja eesmärkide integreerimine teiste valdkondade teavitusse (toiduohutus,
toitumine, kliimamuutused jm). Järjepidev säilimisaegade „parim enne“ ja „kõlblik
kuni“ teavitus. „Austa toitu jäägitult“ kampaaniaga jätkamine. Rahvusvahelise
toidujäätmete ja toidukao alase teadlikkuse tõstmise päeva tähistamine.
Sisu: Siduda toidujäätmete tekke vältimise vajalikkust ja lahendusi teiste asjakohaste
valdkondade teavitusse (näiteks kampaaniad toiduohutuse, toitumise, kliimamuutuste jm
teemal). Koostöös teiste ministeeriumide, erialaliitude ja Keskkonnaameti
keskkonnahariduse inimestega viia sõnumit eri sihtrühmadeni. Eri kampaaniates
järjepidevalt tutvustada nii eesti kui muukeelsele elanikkonnale „parim enne“ ja „kõlblik
kuni“ tähtajamärgistuste erinevust. Jätkata iga-aastaselt Keskkonnaministeeriumi
kampaaniaga „Austa toitu jäägitult!“ jõudmaks eri sihtrühmadeni eri vaatenurkade kaudu.
Teavitamistegevuste käigus tähistada ka 29. septembril toimuvat iga-aastast rahvusvahelist

toidujäätmete ja toidukao alase teadlikkuse tõstmise päeva. Avaldada temaatilisi artikleid
ja arvamuslugusid, hoida toidujäätmete tekke vältimise teemat tähelepanu all avalikes
debattides.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium
Osapooled:
Maaeluministeerium,
Sotsiaalministeerium,
Keskkonnaamet,
Sotsiaalministeeriumi partnerid toidu ümberjaotamise valdkonnas.
Aeg: Alates 2021
23. Toidujäätmete tekke vältimise ümarlaudade jätkamine parimate praktikate
jagamiseks.
Sisu: Koguda, levitada ja tunnustada häid algatusi, mis on suunatud toidujäätmete ja
toidukao tekke vältimisele ja vähendamisele. Selleks jätkata toidujäätmete tekke vältimise
ümarlaua raames osapoolte kokkukutsumist ringmajanduse töörühmas, moodustades Eesti
toidujäätmete ja toidukao platvormi.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium
Osapooled: Sotsiaalministeerium, Maaeluministeerium
Aeg: Alates 2021
24. Koostöös ettevõtetega tarbijate käitumise muutmine kasutades nügimise võtteid.
Sisu: Koostöös toidu käitlemisega tegelevate ettevõtetega jõuda kokkuleppele, milliseid
tegevusi oleks võimalik katsetada ja rakendada, et muuta tarbijate käitumist ja tõsta nende
teadlikkust. Tegevuste elluviimisel kasvab ka kaupluste teadlikkus. Tegevused võivad
hõlmata näiteks: selgeid juhiseid ja materjale toidu säilivuse, sh säilimisaja märgistuse ja
säilitamistingimuste kohta; toodete kohta retseptide jagamine toidu leidlikuks
kasutamiseks; kokkuleppeid toitlustusasutustega, et leiba ei tooda vaikimisi tasuta lauale,
vaid pakutakse kliendile soovitud koguses ning kliendi poolt alles jäetav toit pakitakse
kaasa (klient peab andma teada, kui ei soovi); kokkuleppeid ülejääva toidu soodsamalt
pakkumiseks infoga, et seda ostes välditakse toidujäätmete tekkimist, hoitakse keskkonda
jm; kokkuleppeid kauplustega läheneva realiseerimisajaga kauba eraldi presenteerimiseks
„tarbi kohe“ riiulis või hulgiallahindluste vähendamiseks jm. Koostöös ettevõtetega
kaaluda teavituskampaania korraldamist, et muuta tarbijate ootuseid kodust väljas
söömisel ja kauplustes (näiteks ootus kaubavaliku osas hilisõhtul).
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium
Osapooled: Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium, Eesti PõllumajandusKaubanduskoda, Toiduliit, Kaupmeeste Liit, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, Eesti
Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon
Aeg: Alates 2021
25. Toitlustusasutuste seas teadlikkuse tõstmine toidujäätmete tekke vältimisest.
Sisu: Koostada teabematerjale, kasutades Keskkonnaministeeriumi tellitud uuringutes
esitatud olemasolevaid toidujäätmete tekke vältimise soovitusi toidu tellimise, säilitamise,
valmistamise, serveerimise ja jäätmekäitluse teemal, ning levitada neid materjale.
Koostöös tippkokkadega ja arvestades seejuures toiduohutusega töötada välja säästliku
toitlustamise koolitused/juhendmaterjalid eri tüüpi toitlustusasutuste kokkadele. Innustada

ettevõtteid jagama teavet oma toidujäätmete tekke vältimise meetmete kohta toote
märgistusel või veebis. Jagada ettevõtetele infot toidu annetamise võimalikkusest levitades
Sotsiaalministeeriumi koostatavat annetamise juhendit. Jagades ettevõtetele parimaid
praktikaid, teavitada ka turustusvõimalustest (nt ebastandardsetele puu- ja köögiviljadele
muude kasutusvõimaluste leidmine jne).
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium
Osapooled: Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
Aeg: Alates 2021
26. Haridusasutuste teadlikkuse ja haridusasutuste kaudu teadlikkuse tõstmine
toidujäätmete tekke vältimisest.
Sisu: Haridusasutustele ja haridusasutuste toitlustajatele levitada Stockholmi
Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse koostatud juhendit 33 . Koostöös Haridus- ja
Teadusministeeriumiga leida viisid, kuidas koolides, sealhulgas kutsekoolides rohkem
teemat avada ja õppetöösse integreerida, töötada välja materjalid koolidele, sealhulgas
kutsekoolidele ja lasteaedadele. Innustada õpilasi läbi konkursside ja kampaaniate kaasa
mõtlema ja oma ettepanekuid esitama.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium
Osapooled: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Linnade ja Valdade Liit, kohalikud
omavalitsused, eraharidusasutuste pidajad, ülikoolid.
Aeg: Alates 2021
27. Toidu anonüümsuse vähendamisele suunatud teavitus.
Sisu: Töötada välja projekt, mille eesmärk on vähendada noorte jaoks toidu anonüümsust
ja seeläbi tõsta austust toidu vastu ning vähendada toidujäätmete teket. „Austa toitu
jäägitult!“ kampaania raames laiemalt avalikkusele suunatud toidu anonüümsuse
vähendamine. Toidu anonüümsuse vähendamise all on mõeldud toidu tootmisega seotud
tegevuste tutvustamist, et teadvustada toidu tootmisega seotud kulusid (tööjõud,
loodusressursid jm) ning seeläbi edendada toidu väärtustamist.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium
Osapooled: Maaeluministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti PõllumajandusKaubanduskoda, Toiduliit, Eesti Korteriühistute Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit
Aeg: Alates 2022
28. Tarbijate teadlikkuse tõstmine jäätmete liigiti kogumisest ja seeläbi tähelepanu
pööramine jäätmetekke vältimise vajadusele.
Sisu: Järjepidevalt jätkata liigiti kogumise edendamisega seotud teavitustegevust. Jäätmete
liigiti kogumine aitab jäätmevaldajal mõista tekkivate jäätmete koguseid ning vajadust
jäätmeteket, sealhulgas toidujäätmete teket vähendada. Jäätmetekke vältimisele pöörata
tähelepanu üle-euroopalise jäätmetekke vähendamise nädala raames.
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium
Osapooled: Keskkonnaamet, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Korteriühistute Liit
33

https://www.sei.org/wp-content/uploads/2020/10/9.10-toidu-raiskamine-9-okt.pdf

Aeg: Alates 2021
29. Avalikus sektoris ringmajanduslike lahenduste edendamine, sealhulgas
toidujäätmete tekke vältimisest teadlikkuse tõstmine.
Sisu: Ringmajanduse valdkonna edendamisega seotud koolituste raames avaliku sektori
töötajate (sh kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialistide ja sotsiaaltöötajate)
koolitamine ja teavitamine toidujäätmete tekke vältimise teemadel. Keskkonnahoidlike
riigihangete alane koolitamine ja vastavate juhendmaterjalide levitamine (nt haridus- ja
hoolekandeasutuste hangetega seoses).
Tegevuse algatamise/elluviimise eest vastutaja: Keskkonnaministeerium
Osapooled: Sotsiaalministeerium
Aeg: Alates 2021

