
Haridusasutuste toitlustushanked: 

kuhu edasi? 
Veebiseminar 25. novembril 2021
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Seminari kava: 

Haridusasutuste toitlustushanked, 25.11.2021

Sissejuhatus: StratKITi projekti tulemuste ülevaade ja edasised sammud – Evelin 
Piirsalu, SEI Tallinn

I osa Jätkusuutlike toitlustushangete olukord ja väljakutsed 

• Kohaliku omavalitsuse vaade Tallinna näitel – Andres Pajula, Rainer Rannala, Tallinna 
Haridusamet

• Kooli vaade Tallinna Reaalkooli näitel – Ene Saar, Tallinna Reaalkool
• Koolitoitlustaja vaade – Aaro Lode, Baltic Restaurants Estonia
• Arutelu

II osa Mahetoit koolides – väljakutsed jätkusuutlike kriteeriumite lisamisel 
hangetesse 

• Mahetoidu trendidest meil ja mujal – Merit Mikk, Mahepõllumajanduse Koostöökogu
• Eesti valmisolek kohalikku mahetoitu pakkuda – Krista Kulderknup, Organic Estonia
• Mis on riigi plaan mahetoidu pakkumise suurendamisel? – Sigmar Suu, 

Maaeluministeerium
• Arutelu



StratKIT – Innovatiivsed
strateegiad avaliku sektori
toitlustuses

Projekti tulemused
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Projekti eesmärk
Eesmärk: edendada jätkusuutlike avaliku sektori 
toitlustusteenuse mudelite kasutuselevõttu Läänemere 
piirkonna riikides.

1. Pakkuda lahendusi väljakutsetele
2. Arendada ja testida regionaalseid strateegiaid
3. Inspireerida ja motiveerida hankijaid ja 

toitlustajaid kasutama võimalusi jätkusuutlikkuse 
saavutamiseks

• Projekti kestus 2019-2021

Koostöö ja kogemuste jagamine Läänemere piirkonna riikide 
vahel
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Partnerid

Projekti olid kaasatud erinevad 
toitlustusteenusega seotud osapooled



6

Projekti tegevused
• Olemasoleva olukorra ja parimate praktikate kaardistamine
• Erinevate arenguvõimaluste ning hanke- ja 

toitlustusmudelite analüüs – rahvusvahelised ümarlauad
• Juhendikogu toitlustusteenuse hankijatele, toitlustajatele

ja muudele valdkonna spetsialistidele, et aidata 
jätkusuutlikku toitlustust, sh toitlustushankeid paremini 
korraldada.

• Juhend Eesti hankijatele, mis annab juhiseid, milliseid 
jätkusuutlikkuse kriteeriume ja kuidas toitlustushangetes 
kasutada.

Eesti fookus: koolide ja 
lasteaedade toitlustamise

hanked
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Säästva toitlustuse juhendikogu
Säästva avaliku sektori toitlustuse juhendikogu

→ Enam kui 50 juhendit

→ Kasutajad

→ www.sustainable-public-meal.eu
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Lihtne veebipõhine juhendikogu
Säästva avaliku sektori toitlustuse juhendikogu

www.sustainable-public-meal.eu/et
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Temaatilised väravad
Säästva avaliku sektori toitlustuse juhendikogu
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Juhendid
Säästva avaliku sektori toitlustuse juhendikogu

→ Juhendi lühikokkuvõte

→ Vajalikud sammud, 
mida teha

→ Mida veel arvesse 
võtta

→ Lingid, pildid, videod, 
dokumendid

→ Juhendi 
taustainformatsioon
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Lisafunktsioonid
Säästva avaliku sektori toitlustuse juhendikogu

→ Loo endale vajalik 
juhendikogu ning lae 
valitud juhendite 
pdfid alla

→ Otsi juhendeid 
võtmesõnade, 
teemaväravate, 
kasutajagruppide ja 
riikide järgi
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SchoolFood4Change projekt
Koolitoidu ja koolide toitlustamise paradigma uuendamine rahvatervise 
parandamiseks ning toidusüsteemi piirkondliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase 
vastupidavuse suurendamiseks

Eesmärk: 
• Tõsta koolitoit uuele tasemele, mille fookuses on rahvatervis, 

jätkusuutlikkus ning toidusüsteemi vastupidavus.
• Anda märkimisväärne panus uuenduslikule ja süsteemsele toidusüsteemi 

muutusele läbi
• jätkusuutliku ja tervisliku koolitoidu loomise ja mõõtmise,

• „Kogu kooli toidukultuuri“ programmi kaudu rakendatavate innovaatiliste lahenduste,

• koolitoitlustajate ja -kokkade oskuste ja teadmiste suurendamise.

“Kogu kooli toidukultuuri ” programm tähendab seda, et koolitoitu ei peeta 
ainult toiduteenuseks, vaid seda käsitletakse terviklikult (sh toidukvaliteeti, 
kooli õppekavasse integreerimist, õpilaste, õpetajate, lapsevanemate 
kaasamist). 



SF4C projekti tegevused
1. Jätkusuutliku ja tervisliku koolitoidu määratlemine ja selle tervise- ja 

keskkonnamõju hindamise metoodika väljatöötamine ning hindamine.

2. Jätkusuutliku ja tervisliku koolitoidu hangete juhendmaterjali väljatöötamine 

ja katsetamine: alates algsetest hankekriteeriumidest kuni uuenduslike 

lähenemisviisideni, mis käsitlevad  konkreetseid meetmeid ja lahendusi 

omavalitsustes ja koolides jätkusuutliku ja tervisliku toidukultuuri arendamiseks.

3. Innovaatilise "Kogu kooli toidukultuuri" programmi Euroopa raamistiku 

väljatöötamine ja rakendamine

4. Koolides pakutava toidu täiustamine ja söömisharjumuste kujundamine: 

söökla-/köögikokkade koolitamine tunnustatud kokkade poolt ning uuenduslike 

tervislike ja jätkusuutlike, sh kliimasõbralike toitude retseptide loomine, 

kasutades toiduaineid, mis on seotud kohaliku identiteediga.



SchoolFood4Change projekt

• Projekti kestus 4 aastat (2022-2025)

• Juhtpartner: ICLEI (Local Governments for Sustainability –

kohalike omavalitsuste võrgustik)

• 33 partnerit 12 Euroopa riigist, sh Eestist SEI Tallinn, 

Tallinna linn ja Viimsi vald

• EL Horisont programmi rohelise kokkuleppe voorus 

heakskiidu saanud projekt


