
Tere hommikust kõigile siin Olümpia hotelli konverentsisaalis, kontorites ja 

kodukontorites! 

Minu nimi on Sirje Potisepp, olen Toiduliidu juhataja ja siin täna teie ees juba 14. korda 

aastakonverentsi modereerides.  

Viimane aasta on olnud muutusterohke, nõudnud meilt kõigilt rohkelt 

paindlikkust. Kui meie aastakonverents on alati toimunud kevadel, siis lähtuvalt 

eriolukorrast tuli see meil sügisesse lükata. Ja veel paar nädalat tagasi 

lootsime, et saame teid kõiki nagu tavaliselt siin saalis kohata, sest 

aastakonverentsi üks oluline eesmärk on ju ka see, et aastas kord kokku saada 

ja omavahel näost näkku suhelda. Kuid viimased viiruse leviku numbrid ja 

ranged piirangud ettevõtetes ning Terviseameti soovitused panid meid siiski 

viimasel hetkel otsustama virtuaalse lahenduse kasuks. Toidusektor on 

strateegiliselt oluline valdkond elanikkonna toiduga varustamise seisukohalt 

ning me ei saa riske võtta, mis võiks viia tootmise katkemiseni.  

Kuigi, pean tunnistama, pooltühjale saalile esinemine on pisut ebamugavust 

tekitav…  

Aga ma usun, et aastakonverents tuleb vähemalt sama sisukas ja huvitav nagu 

varasematel aastatel, ja hea meel on teada, et teid on seal ekraanide taga meid 

jälgimas pea 200.  

Aga nüüd tänavuse konverentsi teema juurde – regulatsioonide tuules. 

Ilmselt nii mõnigi teist mõtleb, et miks me ei räägi selle aasta peateemast – 

COVID-19 ja sektori toimetulek sellega. Tõepoolest – käesolev aasta on väga 

ilmekalt välja toonud toidutööstuste riiklikult olulise rolli. Hoolimata esialgsest 

lühikesest shokist, mil tarbijad rabasid lettidelt tooteid kiiremini, kui neid jõuti 

toota ja tarnida, mil tuli kiiresti välja töötada ettevõttesisesed kriisiplaanid ning 

tagada tootmise varustatus nii tooraine kui pakkematerjalidega, on suutnud 

toidutööstused oma rolli täita suurepäraselt. Olen uhke, et meie sektori 

ettevõtetes töötavad inimesed, kes tajuvad oma vastutust ja jätkasid 

igapäevast tööd hoolimata hirmust enda ja oma pere pärast, hoolimata 

ebakindlusest, hoolimata teadmatusest ja olid paindlikud, mõistvad ja 

koostöövalmis. Aitäh teile selle eest!  

Ka tänavu korraldame Eesti toidutööstuste Südamega Tegija valimist, mille 

võitja kuulutatakse välja üleilmsel toidu päeval - 16. oktoobril, kuid võin öelda, 

et tegelikult on kõik toidutööstustes töötavad inimesed selle tiitli väärilised. 
Meenutuseks – eelmise aasta Südamega Tegija oli Gustavi peakondiiter Õie Pritson. 



Peame arvestama, et tarbijatele läheb üha enam korda, kus ja kuidas 

konkreetne toiduaine või jook valmib. Avatus on muutunud väga oluliseks 

märgusõnaks. Seetõttu oleme korraldamas juba neljandat aastat koostöös 

Maaeluministeeriumi ja Põllumajanduskojaga Avatud Toidutööstuse Nädalat. 

Seekord on seegi virtuaalse tuurina tootmistest. Tõsi, osalejad pea 20, aga 

võiks olla rohkem, kohe palju rohkem! Seetõttu sai uuendatud ka lipumärk, 

mis kinnitab, et konkreetne toode on Eesti ettevõttes toodetud.  

Head saalisviibijad! 

Toidutööstustel tuleb seista silmitsi juba praegu ning lähitulevikus mitmete 

uute väljakutsetega ja hoomamatute kohustustega, mis kaasnevad nn 

kaksikpöördega – rohe- ja digipöördega, lisaks eeldab see kõik 

innovatsioonipööret. Ühelt poolt tegelevad ettevõtted nende teemadega 

igapäevaselt niikuinii vastavalt igaühe võimalustele. Selle kinnituseks on äsja 

avalikkusele tutvustatud Toidutööstuste kestliku tootmise eneseregulatsioon, 

mis hõlmab laia spektrit põhimõtetest alates toodete reformuleerimisest kuni 

keskkonnaressursside säästliku kasutamiseni ja pakendite vähendamiseni. See 

koostati ettevõtetega koos, mis on märk sellest, et jätkusuutlikkus on tööstuste 

jaoks väga oluline teema ja seda ilma igasuguste regulatsioonideta.  

Tuleb tõdeda, et meil ei ole veel täna täit teadmist, mida tegelikult toob 

endaga kaasa Green Deal, plastimaks või näiteks uus Jäätmeseadus? Meile on 

küll kinnitatud, et uusi makse lähiajal Eestis ei lisandu, kuid ka uute kohustuste 

täitmine nõuab täiendavaid ressursse, mis lõppkokkuvõttes väljenduvad 

toodete lõpphinnas tarbijatele ning mõjutavad meie konkurentsivõimet. Ja me 

kõik teame, mida hinnatõusud kaasa toovad.  

Mul on hea meel, et meie tänasest konverentsist on osa võtmas ka mitmed 

riigiesindajad, kes loodetavasti suudavad natuke selgust tuua sellesse, mis 

meid ees ootab.  

Usun, et tänane päev pakub palju uusi teadmisi lisaks põnevatele ettevõtete 

kogemuslugudele. 

Lisaks - juba neljandat aastat on vabariigi president Kersti Kaljulaid võtnud 

vastu meie kutse ja leidnud aega ning tahet osaleda konkursi Eesti Parim 

Toiduaine auhinnatseremoonial. See on kogu meie sektorile väga suur au ja 

tunnustus.  

Huvitavat päeva meile kõigile ja head vaatamist/kuulamist! 


