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„Toiduohutus on nagu puzzle, mis 
toimib hästi siis, kui kõik tükid 
õigesti kokku asetada“



EL toiduohutuse ja toitumise 
visioon 2050



Märksõnad
• Asjakohane õigusraamistik

• Tõhusam toitumispoliitika

• Riskide hindamise poliitika, mis arvestab nii „Health benefits“ kui ka 

sotsiaalmajanduslike mõjudega

• Toiduohutuse eesmärgid ja mõõdikud vajavad ajakohastamist

• Uute riskidega seonduvad ennetavad tegevused

• Vajaduspõhine järelevalve

• Elanikkonna toiduohutuse ja toitumise alase teadlikkuse tõstmine



Eesti toiduohutuse 
tulevikuperspektiiv

Toiduohutus Eestis 

2030

Tarbija

Toidutootja

Loomapidaja

Järelevalve

Teadus

Taimekasvataja

Importijad/

eksportijad

Õigusraamistik

Turustaja



Õigusraamistik

• Uute riskidega kaasnevad ka uued 

regulatsioonid

• Senisest veelgi suurem EL ülene 

harmoneeritus

• Jätkuvalt teaduspõhine toiduohutuspoliitika



Tootja, töötleja

• Ühiskonna teadlikkuse kasvuga keskkonnahoiu osas kaasnevad 

ootused ka keskkonnasõbralikumale toidutootmisele

• Uued toorained –uued riskid (uuendtoit, putukad jms)

• Tihedam konkurents sunnib ka rohkem panustama 

toiduohutusse/Müügiargument

• Tarneahela läbipaistvus, suurem rõhk päritolul

• Uued toiduohutust toetavad vabatahtlikud

märgisüsteemid (Smiley)



Müüja, turustaja

• Suur e-kaubanduse osakaal, seeläbi uued 

väljakutsed toiduohutuse tagamisel

• Suurem toiduvalik; toidu märgistusel, kui 

müügiargumendil suurem osakaal

• Palju vabatahtlikke tervist toetavaid algatusi 

(valgusfoor, lukuauk)



Tarbija

• Suund toidu eelistusel tervist toetava toidu poole

• Tarbija käitumist suunavate allikate sh liba-allikate 

rohkus; sotsiaalmeedia osatähtsus



Riigi roll, riiklik järelevalve

• Mitmeaastane vaade

• Tark/nutikas järelevalve

• Riskipõhisus

• Proportsionaalsus

• Sektori eesmärke toetav järelevalve (uued turud)



Teadus

• Teaduspõhine toiduohutus jääb???

• EL toiduseaduse muutumine (nn EFSA ellujäämise eelnõu)

Märksõnad: EFSA tegevuse suurem läbipaistvus; 

teadushinnangutes kasutatavate andmete suurem läbipaistvus; seni 

vähem panustanud liikmesriikide teadlaste suurem kaasatus jne

• Eesti teadlaste suurem kaasatus rahvusvahelisse 

teaduskoostöösse

• Eesti oma riskihindamisasutus??



Uued väljakutsed/võimalused

• Toiduohutus kui turundusargument

• Mõistus ja tunded (EFSA vs Facebook) 

• Infotehnoloogilised väljakutsed



“Vegetables are a must on a diet. I suggest carrot cake, 

zucchini bread and pumpkin pie.” 

Jim Davis, tuntud multiplikaator (Garfield)

„First we eat, then we do everything else.” 

M.F.K. Fisher, USA tuntud toidukriitik


