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Taust

• Toidujäätmete teke.

• Kaasnevad keskkonna-, majanduslikud ja
sotsiaalsed mõjud.

• EL õigusaktidest tulenevad kohustused,
riigisisene vajadus.



Kava eesmärk – vähendada 
toidujäätmete ja toidukao teket!

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 hierarhia



Kava koostamine

• Kava koostamiseks kohtumised ja ideekorjed
2020. aastal.

• Osalesid ministeeriumid, teised riigiasutused,
ettevõtete esindusorganisatsioonid, ettevõtted,
KOVid, heategevusorganisatsioonid jt.

• Tulevikus jäätmekava osa.

Foto alllikas: sm.ee



Tegevusvaldkonnad
Andmekorje ja 
toidujäätmete 
tekkekoguste 
kaardistamine

Seadusandlik raamistik 
ja regulatiivsed 

eesmärgid

Tõhusa koostöö 
rakendamine

Innovatsioon ja teadus-
ja arendustegevus

Toidu 
ümberjaotamise 

edendamine

Teadlikkus ja 
kommunikatsioon



Tegevused

1) Andmekorje ja 
tekkekoguste 

kaardistamine:

Toidujäätmete tekke 
mõõtmine

Juhised ettevõtetele 
toidujäätmete tekke 

mõõtmiseks

Eesmärkide ja 
tegevuste elluviimise 

hindamine, 
vahekokkuvõtted



Tegevused

2) Seadusandlik 
raamistik ja 
regulatiivsed 
eesmärgid:

Raiskamise 
vähendamise 

mõõdetav eesmärk

Stiimulite loomine 
ettevõtetele

Rahastusmeetmete
analüüs



Tegevused

3) Tõhusa koostöö 
rakendamine:

Arengukavadesse,           
-dokumentidesse ja 
juhenditesse teema 

integreerimine

Avaliku ja erasektori 
jätkuv koostöö

EL koolikava programmi 
rakendamise kaudu 
teema käsitlemine

Avaliku sektori IV 
innovatsiooniprogramm



Tegevused

4) Innovatsiooni ning teadus-
ja arendustegevuse 

rakendamine:

Tehnoloogiline abivahend/IT-
platvorm

Oskuste/töökohtade/teenuste 
kaardistamine

Esmatootmises jääkidest uued 
lisaväärtusega tooted ja 

ressursitõhusus

Teadustöö, innovatsiooni ja 
rahastamisvahendite 
rakendamise ja neist 

teadlikkuse edendamine



Tegevused

5) Toidu 
ümberjaotamise 

edendamine:

EL suuniste järgimine, 
Eesti juhend(id) 
annetamiseks

Õigusaktide muutmise 
analüüs

Toidupäästmise 
projektide ülesleidmine 

ja esiletõstmine

Heategevusorgani-
satsioonide võrgustiku 

tugevdamine

Motivatsiooni- ja 
tunnustussüstee-

midest teadlikkuse 
edendamine

Sotsiaalministeeriumil on lisaks toidupäästmise tegevuskava, kus sisalduvad näiteks:
• Uue perioodi toiduabi ostu ja annetamise hanked
• Andmed ja statistika
• Teadlikkuse tõstmine, annetajate ringi suurendamine
• Regulatsioonid



Tegevused

6) Järjepidev 
teadlikkuse 
tõstmine:

Teadlikkuse tõstmise 
plaani koostamine. 

Sõnumite integreerimine. 
Kampaaniad. Juhised.

- Tarbijad

- Ettevõtted, nt 
toitlustusasutused

- Haridusasutused

- Avalik sektor

Ümarlauad



Aitäh!
Kristel Kibin
kristel.kibin@envir.ee


