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Millest räägime?

• Toit e-kaubanduses

• Turuosa

• Nõuded

• Järelevalve



Toit e-kaubanduses

E-kaubandus on kauplemisviis (jaekaubandus), kus 

käitleja pakub kaupu elektroonilises keskkonnas 

füüsiliselt kliendiga üheaegselt samas kohas viibimata.

Näiteks:

• Veebipoed (käitlejale kuuluv veebipood)

• Ostu-müügi portaalid (osta.ee, hansabay.ee...)

• Sotsiaalmeedia (sh Facebook, Instagram) 



Mida peab teadma enne alustamist?

Mis toodete 
müügiga sa e-
poes tegeled?

• Kas tegemist on eritemperatuuri 
vajava või mittevajava tootega

• Toidulisandid

Kas müüdavate toodete 
märgistamisele 

kohanduvad 
erinõuded?

• Näiteks: toidulisandid, eritoidud, ...-
vaba märgistus, reguleeritud 
nimetusega ja/või koostisega 
tooteid

Kus toimub 
toodete 

ladustamine ja 
komplekteerimine

?

• Kas selleks on loodud eraldi 
ruumid või kasutatakse teavitatud 
või tunnustatud toidukäitlejat

Kas 
enesekontrolliplaa
n on koostatud?

Kas veebilehel on 
esitatud kogu 
kohustuslik 

toidualane teave?

JAH
Esitada 

majandustegevustea

tis ja alustada 

tegevusega



Põllumajandus- ja Toiduameti 
teavitamine
Põllumajandusministri määrus nr 63 lisa 1 kohaselt

Jaekaubanduses: 

• Toidu e-kaubandus või kaugmüük

Omades füüsilist tegevuskohta tuleb teavitada ka ruumidest, kus 

veebipoes müüdavaid tooteid ladustatakse ja komplekteeritakse. 

Sellisel juhul valida käitlemiskohaks e-poe ladu. Ruumide 

puudumisel määratakse käitlemiskohaks veebikeskkond.

Hulgikaubanduses:

• Toidu vahendamine eesmärgiga turustada toit teisele käitlejale, sh 

e-kaubandus või postikaubandus, v.a vabasse ringlusse 

lubamine, eksport



Turuosa

• Toidu e-kaubanduse valdkonnas tegelevaid ettevõtteid 

jaekaubanduses ja hulgikaubanduses 1800 (seisuga 22.02.2021)

• Kasv 15,6% (võrreldes eelneva aastaga)
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Joonis 1. Toidu e-kaubandusega tegelevad 

ettevõtted



Nõuded

E-pood peab tagama minimaalselt: 

• Toidu jälgitavuse – jaekaubanduses üks samm tagasi, 

hulgikaubanduses üks samm edasi ja üks samm tagasi (kellelt 

ostsid, kellele müüsid)

• Nõuetekohase toidu ladustamise – kas enda ruumid või 

kasutatakse mõne teise ettevõtte ruume

• Nõuetekohase toidu turustamise – tuleb tagada, et toidu kohta 

esitatav kogu kohustuslik toidualane teave on olemas nii pakendil 

kui veebikeskkonnas ja toitumis- ja/või tervisealaste väidete 

kasutamisel on neid esitatud vastavalt nõuetele

• Nõuetekohase toidu transpordi tarbijani – tuleb tagada, et toidu 

transpordil on tagatud toidu hügieeniline käitlemine ja et toidu 

transpordil on tagatud külmaahela katkematus



E-poe veebileht või reklaamikanal

• E-poele kohaldub üldine toidu toidualase teabe nõue, 

mille kohaselt peab see olema tõene ja ei tohi tarbijat 

eksitada.

• Samuti ei tohi esitada toitumis- ja tervisealaseid 

väiteid, kui need ei ole lubatud või on vastuolus 

nõuetega.



Toidualane teave

Toidualane teave peab andma tarbijale võimaluse teha 

vajaliku valiku toidu osas enne ostu sooritamist.

Toote hindamisel jälgitakse:

• Eestis müüdava toidu teave peab olema eesti keeles;

• Toidualane teave peab olema tõene, selge, tarbijale arusaadav ja 

ei tohi tarbijat eksitada;

• Kasutada võib ainult lubatud toitumis- ja tervisealaseid väiteid;

• Toidule (sh toidulisanditele) ei tohi omistada inimeste haigusi 

ennetavaid, ravivaid või leevendavaid omadusi.

Abimaterjalid:

• Komisjoni talituse koostatud töödokument. 

• Toidualase teabe esitamine kaugmüügi korral

https://pta.agri.ee/media/2066/download
https://pta.agri.ee/media/2066/download


Müügipakendis toit

Esitada tuleb kogu kohustuslik teave, v.a. 

minimaalne „parim enne“ või „kõlblik kuni“ enne 

ostu sooritamist.



Müügipakendisse pakendamata toit

Põllumajandusministri määrus nr 24 müügipakendisse 

pakendamata toidu toidualase teabe esitamise nõuded. 

Toitlustusettevõtted

• Toidu nimetus

• Allergiat või talumatust 

põhjustavad ained

Jaekaubandusettevõtted

• Toidu nimetus

• Teave toidu füüsikalise oleku või 

eritöötluse kohta, kui sellise info 

puudumine võiks ostjat eksitada

• Märge, et toode on „sulatatud“

• Teave koostisosade kohta, mis 

võivad põhjustada allergiat või 

talumatust  

• Käitleja nimi, kelle all toitu 

turustatakse

• Päritoluriik



Toidualase teabe esitamise 
võimalused
• Teave tuleb teha tarbijale kättesaadavaks enne lõpliku 

ostu sooritamist

• Peab olema esitatud toidukäitleja veebipoes, 

sotsiaalmeedias vms, millelt toitu müüakse

• Kui see ei ole võimalik, siis kohustuslikku toidualast 

teavet võib esitada ka teiste vahendite kaudu, peaasi, 

et: 

o tarbijale on selgelt arusaadav, kuidas kohustuslikku toidualast 

teavet leida

o teabe kättesaamine ei tohi tarbijale valmistada lisakulusid (nt kui 

teavet pakutakse infotelefoni teel, peab olema tarbijale helistamine 

tasuta)



Mahe tooted 

Kui veebilehel on müügil mahe, öko, orgaaniline vm 

viitega tooted sh müügipakendis tooted, siis see veebileht 

(ehk tegevuskoht kuhu on toidu e-kaubandus lisatud) 

peab olema mahetunnustatud. 



Toidu transport

Kauba eest vastutab toidu müüja seni kuni 

tarbija toote kätte saab.



Toidu transport tarbijani peab olema 
nõuetekohane

Eriti tähelepanelik tuleb olla eritemperatuuri vajava toidu 

transpordil. Eritemperatuuri vajavate toitude alla 

kuuluvad:

• kiiresti riknevad toidud ehk toidud, mida tuleb hoida külmkapis; 

• soojad toidud, mille sisetemperatuur peab olema vähemalt +63 ℃; 

• sügavkülmutatud tooted, mida tuleb hoida -18 ℃ või madalamal 

temperatuuril. 

Toit võib muutuda ohtlikuks, kui kiiresti riknevat toitu 

pole hoitud ohutul temperatuuril ladustamise, transpordi 

või tarbijale kättetoimetamise etapis.



Järelevalve 2020. aastal

 Kontrolliti 117 e-poodi

o 58% puudused seoses veebilehel esitatud märgistusega 

o 42% puuduseid ei tuvastatud

 Sh teostati kontrollost 21 korral. 

o 19 korral lauamagusainete kontrolliga seoses

o 2 korral toote märgistuse kontrolliks

 Ametile edastati seoses e-kaubandusega 48 vihjet

o 45% seoses tunnustamata või tegevusloata tegevuse kohta

o 20% seoses märgistuse/tarbija eksitamisega



Tähelepanekuid kontrollidest (1)

Toote kohta esitatud 

toidualane teave on 

esitatud inglise keeles



Tähelepanekuid kontrollidest (2)

Toote kohta on esitatud ainult toidu 

nimetus, puudub kogu kohustuslik 

toidualane teave



Tähelepanekuid kontrollidest (3)

Allergeenid on esitatud 

eraldiseisva teabena, mis ei ole 

lubatud. Antud lisateabena 

esitatud teave erineb 

koostisosade loetelus trükikirjas 

eristuvatest allergiat või 

talumatust põhjustavatest 

ainetest.  



Tähelepanekuid kontrollidest (4)

1. Koostisosade loetelus ei ole esitatud allergeene ja 

talumatust põhjustavaid aineid trükikirjas eristuvalt

2. Allergeenid on esitatud eraldiseisva teabena 



Tähelepanekuid kontrollidest (5)
Esinevad erinevad probleemid: 

• Soovitakse saata eritemperatuuri vajavaid tooteid pakiautomaadi kaudu

• Puudub teave toote päritolu, valmistaja ja müüja kohta

• Kasutatakse väljamõeldud valenime



Toitumis- ja tervisealased väited

Toitumisalane väide on sõnum või esitus, mis annab 

mõista, et toidul on teatavad kasulikud toitainelised 

omadused toitainete või muude ainete või 

energiasisalduse (kalorsuse) tõttu. 

Tervisealane väide on sõnum või esitus, mis viitab toidu

ja tervise vahelisele seosele. 



Toitumisalased väited

Toitumisalasteks väideteks on näiteks: suhkruvaba, 

vähem kaloreid, sisaldab kiudaineid... 

• Lubatud toitumisalased väited ja nende esitamise 

tingimused on loetletud määruse (EÜ) nr 1924/2006 

lisas

Väite esitamise 

tingimused on 

täidetud. Valk annab 

vähemalt 20% toote 

energiasisaldusest

Mis vitamiini on 

tootes rikkalikult?



Tervisealased väited

• Lubatud tervisealased väited (v.a haigestumise riski 

vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited) 

on toodud Komisjoni määruses (EL) nr 432/2012.

• Kasutada võib ka teatud tingimustel ootel olevad väiteid.

Toode vastab 

väite esitamise 

tingimustele ja 

tegemist on 

lubatud väidetega

Väited ei ole 

lubatud väidete 

nimistus ja 

viitavad 

kaalulangetamise

le.



Pea meeles!

1. Käitleja vastutab kuni kauba jõudmiseni tarbijale

2. Samad nõuded kehtivad nii kaupluses kui e-poes

3. Usaldust on raske võita, aga kerge kaotada



Aitäh!
kairi.ramjalg@pta.agri.ee


