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Eesti toidutööstus

➢ Müügitulu oli 2021. aastal 2,3 mld eurot ja see moodustas 15% kogu töötleva 

tööstuse müügitulust. 

➢ Hõivatud ligikaudu 15 000 töötajat

➢ Sektoris kokku 800 ettevõtet. Mikroettevõtteid (kuni 10 töötajat) 75%, annavad ca 

5% müügikäibest.

➢ Müügitulust 70% tuleb üle 100 töötajaga ettevõtetest.

➢ Toiduainetööstuse ettevõtted investeerisid 2021. aastal materiaalsesse 

põhivarasse 94,3 mln eurot, mis oli 24% rohkem kui eelmisel aastal. 

➢ Eestis toodetud või töödeldud põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport 

2021. aastal küündis hinnanguliselt 1,1 mld euroni, kasv eelmise aastaga 3,5%.



Eesti Toiduainetööstuse Liit

➢ Asutatud 1993

➢ 64 liiget – 62 ettevõtet ja 2 erialaliitu

➢ Tegevused: Eesti Parim Toiduaine, aastakonverents, Eesti toidu kuu, avatud 

tööstuste nädal, tasakaalustatud toitumise konverents, eksporti toetavad üritused, 

toiduohutuse programm, „Soeta eestimaist, toeta eestimaist“ kampaaniate sari jne

➢ Töö seadusloome ja tööstuspoliitika kujundamisega

➢ Rohepööre ja energia varustuskindlus

➢ Koostöö valitsusasutuste ja avaliku sektoriga ( kõik ministeeriumid, EAS, ETAG, 

teadusasutused ja ülikoolid – teavitusüritused, arendusseminar - RUP, AIRE, EVS, 

EPKK, Taluliit, ETKL, TAI, EKTK, Olustvere TMK, Kaupmeeste Liit, Kutsekoda)

➢ Riigikantselei Innotiim

➢ Koostöö teiste erialaliitudega

➢ Rahvusvaheline koostöö

➢ Kutseõpe ja haridus



Toiduliidu TA üritused

➢ Seminar „Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni võimalused toidusektori 

töötlevas valdkonnas ettevõtete konkurentsivõime kasvatamisel“ EPPK, ETAg, 

EAS, RTK, PRIA, Adapter, ResTa partnerid 09.04.2021 

➢ RUP meetme tutvustus koostöös EAS-iga 01.06.2021

➢ Tagasiside tutvustus Toiduliidu juhtkogule 30.06.2021

➢ Koostöö võimaluste tutvustus ühistöös TFTAK-iga Toidumessi raames 30.09.2021

➢ Arendusseminar 06.12.2022 (AIRE, IMECC)

➢ Pakendikonverents 12.05.2022

➢ Arendusseminar 16.09.2022 (RUP 3. programm, EAS Innovatsiooniprogramm)

➢ Pidev suhtlus Toiduliidu liikmetega

➢ Koostöö ministeeriumitega - teekaartid ja seadusloome



TA asutused ja ettevõtlus 2022

➢ Seitse positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutust: Tallinna Tehnikaülikool, 

Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, 

BioCC OÜ, TFTAK AS 

➢ 18 uurimisrühma: teadus- ja arendusteenuseid, funktsionaalsete toitude arendust, 

uudsete bakteritüvede rakendamist toidutööstuses, toidu lisandväärtuse 

suurendamist, piima- ja lihatoodete taimsete alternatiivide arendust, toidutööstuse 

kõrvalsaaduste väärindamist, biomajanduse lahenduste integreerimist tootmisesse

➢ Kolm kompetentsikeskust: Polli Aiandusuuringute Keskus; Teadmispõhiste tervise-

ja loodustoodete kompetentsikeskus (PlantValor); Biomajanduse arenduskeskus 

(BioMAK)

➢ 45 teadusprojekti 

➢ Klastrid ja erialaliidud (Piimaklaster; Eesti Põllukultuuride Innovatsiooniklaster; 

Liivimaa Lihaveis innovatsiooniklaster; Maheklaster; Aiandusklaster; Taimsete 

Valkude Innovatsiooniklaster; Põllukultuuride klaster; Eesti Bioringluse Liit; Eesti 

Kalaliit; Eesti Leivaliit; Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda; Toiduliit; Eesti 

Aiandusliit, Organic Estonia jt) 

➢ 36 start-up ettevõtet  põllumajandustehnoloogia (AgTech) ja toidutehnoloogia 

(FoodTech) kategooriates 



Trendid toidutööstuses

➢ Globaalne nõudluse kasv

➢ Toiduohutuse ja kvaliteedi paranemine

➢ Päritolu tõendatavus ja jälgitavus

➢ Jätkusuutlik tootmine 

➢ Uuendtoit

➢ Tervislik ja funktsionaalne toit

➢ Toidu kaasamüügi kasv

➢ Kodukokkamise suurenemine

➢ Uued maitsed

➢ Näksimise ehk vahetoitude kasv

➢ Funktsionaalne pakendamine

➢ Toiduraiskamise vähendamine, kõrvalsaaduste väärindamine

➢ Pakendite keskkonnamõju vähendamine



Ülevaade TA vajaduste kaardistusest

➢ Läbi viidi erialaliidu TA tegevuste ja vajaduset kaardistamine nii intervjuude kui 

veebiküsitluse vormis. Intervjuu vormis vastasid 11 ettevõtet ja veebiküsitlusele 

veel kaks ettevõtet.

➢ EPKK arendusnõunik intervjueeris mõned suuremad Toiduliidu ettevõtted.

Vastavalt Toiduliidu ja EPKK kokkuleppele hoidume halduskoormuse 

vähendamiseks ettevõtete topeltküsitlustest ja jagame omavahel saadud tulemusi.

➢ Mitmed ettevõtted loobusid intervjuus osalemast, kuna näiteks kontserni TA 

tegevus toimub Eestist väljaspool või oli ka ettevõtteid kes sellega arvestatavalt ei 

tegele.

➢ Esines ka intervjuust keeldumist huvi puudusel. 

➢ Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik Toiduliidu liikmesettevõtet said kutsed osaleda ja 

vähegi huvi ja valmisolekut üles näidanud ettevõtted said teemaga tutvuda ja oma 

seisukohti tutvustada. 

➢ Mõnevõrra sekkus plaanidesse Covid-19 kriis, mis välistas ettevõtetega silmast 

silma kohtumise võimalused. Ettevõtete võtmetöötajad olid hõlmatud kriisi

tekitatud probleemide likvideerimisega.



TA küsimustik - arengusuunad

Küsimus Levinuim vastus Osakaal Muud vastused Osakaal

Kas plaanitakse laieneda? Jah 92%

Kuhu plaanitakse laieneda? Eesti+lähiturud 100% +kaugturud 27%

Kas riigi poolne tugi oleks laienemiseks vajalik? Jah 54%

Kuidas leitakse uusi kliente? Messid 64% Grupi koostöö, otsekontaktid

Kas ollakse valmis teiste ettevõtetega koostööd tegema? Jah 69%

Vaba tootmisvõimsuse olemasolu Jah 64%

Tootmise arendamise suunad Digitaliseerimine, 

automatiseerimine, 

töövoo optimeerimine

54% Rohepööre, taastuvenergia, 

pakendamise tehnoloogia

Tootearenduse suunad Toodete 

väärindamine, 

pakendite 

keskkonnamõju 

vähendamine

Tervislikkuse parandamine, 

säilivusaja pikendamine, uued 

tootegrupid

Toodete väärindamise tase võrreldes konkurentidega Keskmine/kõrgem 55% Keskmine 27%



TA küsimustik - takistused



TA küsimustik - tööjõud

Küsimus Levinuim vastus Osakaal Muud vastused Osakaal

Lisatööjõu vajadus 3 aasta jooksul Ei 82%

Võõrtööjõu kasutus Jah 73%

Uute töötajate koolitus Ettevõttes 64%

Praktikabaas Jah 18%

Tööjõu probleemid Kutseõppe tase ei 

vasta ettevõtte 

vajadustele



TA küsimustik - koostööpartnerid

Küsimus Levinuim vastus Osakaal Muud vastused Osakaal

TA koostööpartnerid TFTAK 55% BioCC, Taltech, Tartu Ülikool, 

välismaine TA asutus

Rahulolu TA koostööpartneriga Jah

Kontserni TA koostöö Jah 55%

SEKMO meetme vajadus Jah, sobivuse korral 55%

Toetusmeetmete kasutamine Jah 38%

Kui ei kasuta siis miks? Ei kvalifitseeru 46% Meetmete sobimatus 38%

Bürokraatia 23%

Toiduohutuse ja vastavusnõuete koolituse vajadus Ei 100%

Covid-19 pandeemia mõju Jah 100%

Tagasiside TL poolt tehtud tegevusele Positiivne 100%



Järeldused ja poliitikasoovitused

➢ Toetamist vajaksid suurema ekspordipotentsiaaliga projektid ja ettevõtted. 

Praegused meetmed on suures osas VKE-de suunalised.

➢ Toetused digitaliseerimise, robotiseerimise ja automatiseerimise ning IT-e 

põhisele protsessijuhtimisele.

➢ TA tegevustele maksusoodustusi, sarnaselt muule maailmale

➢ TAK mudeli põhise koostöö tõhustamine ja laiendamine

➢ Meetmed võiks toetada tootearendusese protsessi kiiremaid tulemusi.

➢ Selge ning stabiilne seadusandlus, alates tootmise korraldusest kuni 

pakendamise ja tootjavastutuseni.

➢ Taotluste ja aruandluse bürokraatia võiks lihtsustuda.

➢ Ülikoolide ja kutseharisduskeskuste õppekavad praktilisema suunaga.

➢ Toetamist vajaks jätkusuutlikult kasvatatud tooraine ja keskkonnahoidliku 

pakendi välja arendamine ja kasutusele võtmine. Kodumaisest 

mahetoorainest suur puudus tööstustele

➢ Tootmiskatsetele toetusmeetmed

➢ Sertifitseerimistele toetusmeetmed


