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• Koolitoitlustamise põhimõtted Eestis• Koolitoitlustamise põhimõtted Eestis
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• Koolitoit tasuta

Koolitoitlustamise põhimõtted Eestis

• Koolitoit tasuta

• Sotsiaalministri määrus “Tervisekaitsenõuded toitlustamisele 
koolieelses lasteasutuses ja koolis”
• 30-35% päevasest energia ja toitainete vajadusest

• Koolipiimaprogramm

• Kooli puuviljakava



• Ajavahemik  märts 2010-märts 2012

• monitooring.ee

• Kokku 24 artiklit

Meedia ülevaade

• Kokku 24 artiklit

• Kajastatud artiklitest:
• 2/3 negatiivsed



Probleemkohad õpilaste toitumisel HBSC 
uuringute alusel – suurenev ülekaalulisus

Kambek, L., Eha, M., Gluškova, N. Pitsi T.

Dietary habits of adolescents in Estonia: equity and social determinants.



Probleemkohad õpilaste toitumisel HBSC 
uuringute alusel – toitumisharjumused 2002-2010

• Hommikusöök

• Igapäevaste sööjate arv ↓• Igapäevaste sööjate arv ↓

• Koolipäeviti mittesööjate arv ↑

• Puu- ja köögiviljad

• Vähemalt kord päevas – ↑ 2002-2006, ↓ 2010

• Maiustused ja karastusjoogid

• Igapäevaste tarbijate hulk – ↑ 2002-2006, ↓ 2010

• Kala, piim, leib

• >50% õpilastest ei tarbi kala ja piima vastavalt soovitustele• >50% õpilastest ei tarbi kala ja piima vastavalt soovitustele

• ligi 50% õpilastest ei söö piisavalt leiba 

Kambek, L., Eha, M., Gluškova, N. Pitsi T.

Dietary habits of adolescents in Estonia: equity and social determinants.



Kooli puuviljakava (KPK) hindamine

• Uuring Põllumajandusministeeriumi tellimusel

• Eesmärkideks oli selgitada välja:
• KPK märgatavus• KPK märgatavus

• laste eelistused viljade ja marjade söömisel

• koolide osalemine KPK-s ja sellega seonduvad probleemid

• KPK vajalikkus ja efektiivsus

• KPK rakendatavus ja vajadused

• Uuringu läbiviija GFK Custom Research Baltic

• Ajavahemik: 7.12.2011 – 21.12.2011

• Uuringus osales:• Uuringus osales:
• 27 kooli üle Eesti NUTS, millest

• 546 4.klassi õpilast

• 105 1.-4.klasside klassijuhatajat

• 53 KPK vahendajat ((koolide direktorid, toitlustajad, varustajad, KOV)



Kooli puuviljakava hindamine - taustaks 

Koolide ja õpilaste kaasatus (%) KPK-s perioodide kaupa



Kooli puuviljakava hindamine - taustaks 

• Koguseliselt kõige enam pakutud puu- ja köögiviljad (% kogu 
pakutud kogusest) on järgmised

PuuviljadPuuviljad

• õun 34,9%

• pirn 20,5%

• ploom 2,2%

Köögiviljad

• porgand 18,4%

• kurk 6,0%• kurk 6,0%

• kapsas 5,8%



KPK uuring – märgatavus ja pakkumine
(õpilased ja õpetajad)

• KPK-st teab ja arvab, et see toimub tema koolis vastavalt:
• õpilastest 98% ja 64%• õpilastest 98% ja 64%

• õpetajatest 100% ja 73%

• KPK-s osalevate koolide õpetajatest on märganud 
• 78% - viljade ja marjade pakkumine on koolis sagenenud ja

• 47% - sortiment on laienenud

• Peamiselt ei ole õpilased-õpetaja rahul pakutavate viljade (eriti 
marjade) valikuga – sortiment võiks olla suurem

• Et puuvilju pakutakse väikest valikut või üldse mitte:• Et puuvilju pakutakse väikest valikut või üldse mitte:
• 27% KPK-ga liitunud kooli õpilaste arvates

• 48% KPK-ga mitteliitunud õpilaste arvates

• Õpetajate sõnul:
• toimub viljade pakkumine koolides valdavalt söögivahetunnil (89%)

• pakutavad viljad ja marjad süüakse enamasti ära (90%)



KPK uuring – pakkumine (vahendajad)

• KPK vahendajate sõnul toimub viljade pakkumine koolides valdavalt:• KPK vahendajate sõnul toimub viljade pakkumine koolides valdavalt:
• puuviljad - 1-2 korda nädalas (74%)

• köögiviljad - 1-2 korda nädalas (68%)

• marjad - paar korda kuus või harvem (65%)

• KPK raames pakutavate viljade päritolu
• 23% KPK-s osalejatest kasutab vaid eestimaise päritoluga vilju, peamiselt

porgand, kaalikas, kapsas, kõrvits, kurk, peetporgand, kaalikas, kapsas, kõrvits, kurk, peet

• 77% kasutab ka imporditud vilju , peamiselt

pirn, tomat, õun, ploom



KPK uuring – viljade tarbimine igapäevaselt



KPK uuring – KPK vajalikkus               
õpetajate ja vahendajate arvates

• KPK vajalikkuses on veendunud nii koolide õpetajad kui KPK 
vahendajad, kuna 
• nii saavad õpilased rohkem puu- ja köögivilju (82% ja 87%)

• on õpilasi, kelle kodune olukord ei võimalda piisavat puu- ja köögiviljade 
söömist (76% ja 74%)

• rõhutakse puu- ja köögiviljade söömise harjumuse kujundamise tähtsust

• Vastuargumendid KPK-le (4% õpetajatest):
• pakutav valik on ühekülgne ega anna lisaväärtust 

• valik ei ole õpilastele meelepärane• valik ei ole õpilastele meelepärane

• Õpetajad ja vahendajad toovad välja, et KPK raames:
• pakutav viljade valik peaks olema suurem (45% ja 61%)

• viljade pakkumine peaks olema sagedasem (27% ja 19%)

• pakutavad kogused peaksid olema suuremad (6% ja 3%)



Kaardistamine uuringuks

• Eesmärk - koolitoitlustamise kaardistamine koolitoidu uuringu tarbeks 

• 2011. aasta kevad

• Küsitlus koosnes neljast osast:
• taustandmed kooli kohta

• koolilõuna maksumus, puhvet

• toitlustamise põhimõtted• toitlustamise põhimõtted

• Kokku vastas küsitlusele 215 kooli (39% koolidest)



Koolitoidu (KT) uuring
• Uuringuga sooviti välja selgitada:

• koolitoidu pakkumine ja söömine, sh:

• koolitoidu pakkumise viis

• sööjate osakaal

• portsjonite suurused • portsjonite suurused 

• kulutused toorainele jne

• õpilaste rahulolu koolitoiduga ning rahulolematuse põhjused

• koolitoiduga rahulolu mõjutavad tegurid

• õpilaste kodused toitumisharjumused

• Jaanuaris 2012; ankeedid: TAI, küsitlus: Eesti Uuringute Keskus (EUK)• Jaanuaris 2012; ankeedid: TAI, küsitlus: Eesti Uuringute Keskus (EUK)

• Kokku osales 49 kooli, küsitleti 
• kokku ligi 1300 õpilast (3., 6., 9. ja 12. klassist)

• 49 kooli juhtkonna esindajat

• 49 toitlustaja esindajat 

• Lisaks teostati uuritud koolide kahe nädala menüüde analüüs



Kaardistamine ja KT uuring -
toitlustamise korraldus

Kaardistamine (n=215)        Koolitoidu uuring (n=49)Kaardistamine (n=215)        Koolitoidu uuring (n=49)

• Kaardistamise järgi toitlustamist korraldavad:
• 65% koolides - kooli poolt palgatud kokad

• 29% koolides – toitlustusfirma

• 2% koolides - FIE 

• 4% muu (nt vallavalitsus, sihtasutus, lasteaed)



Kaardistamine ja KT uuring -
toitude serveerimine

KT uuringu järgi on 90% õpilastest ja toitlustajatest koolis oleva serveerimisviisiga 
väga rahul või enam-vähem rahul 



Kaardistamine - söögivahetund

Tundide algus- ja lõpuajad ning söögivahetundide ajad koolides kaardistamise 
alusel (n=215)

• Söögivahetunni kestus varieerus 15-45 minuti vahel

• Enamjaolt (65% kaardistamisel, 76% uuringus) oli see 20 minutit 



KT uuring – koolilõuna portsjonid

Koolitoidu portsjonite erinevused kooliastmeti (%), n=49



KT uuring – koolilõuna ärasöömine 
õpilaste endi hinnangul 

Koolilõuna portsjonist vähemalt poole ärasöömise sagedus kooliastmeti (%)
3. klass n=335, 6. klass n=322, 9. klass n=323, 12. klass n=211



KT uuring – koolitoidu kõhutäitvus 
õpilaste hinnangul 

Õpilaste hinnang sellele, kui tihti on neil peale lõuna söömist ja koolipäeva 
lõpuks kõht tühi (%)
3. klass n=335, 6. klass n=322, 9. klass n=323, 12. klass n=211



KT uuring – koolilõuna toiduvalik –
mitu % õpilastest sööb selle toidu alati ära 

• Morrs, mahlajoogid (93%)

• Jogurt, kohuke, poe kohupiimakreem (89%)

• Makaronid (nt pastad, lasanje) / pitsa (89%)

• Saiakesed ja koogid / muud magustoidud (88%)

• Kartul / hamburger (87%)• Kartul / hamburger (87%)

• Võileivad / viineri-, vorstitoidud / kalapulgad (84%)

• Liha-ja hakklihatoidud (82%)

• Linnulihatoidud (nt kana või kalkun) / munatooted (79%)

• Road köögiviljadest (76%)

• Leib / Riisitoidud (nt pilaff, risoto jne) (75%)

• Värsked puuviljad (74%)

• Piim (72%)

• Kissellid (71%)

• Sai / kohupiimatoidud / kastmed (69%)• Sai / kohupiimatoidud / kastmed (69%)

• Pudrud (67%)

• Tatar / toorsalatid (köögiviljadest) (65%)

• Värsked köögiviljad (nt terve porgand) (58%)

• Verivorst (53%)

• Supid (50%)

• Kalatoidud (42%)

• Keefir (36%)

• Toidud maksast (35%)



KT uuring – häirivad tegurid koolitoidu 
juures õpilaste hinnangul

Häirivad tegurid koolitoidu juures kooliastmeti (%); 
3. klass n=335, 6. klass n=322, 9. klass n=323, 12. klass n=211



KT uuring – õpilaste rahulolu 
koolitoiduga seonduvaga 

Õpilaste rahulolu koolisöökla ja koolitoiduga üldiselt, 3.-12. klass (%), n= 1191



KT uuring – kohaliku tooraine 
kasutamine koolitoidus 

Kohalike talunike, väiketootjate või –tööstuste toodete kasutamise sagedus 
koolitoitude valmistamisel (%), n=49

• Takistused nende kasutuselevõtmiseks:• Takistused nende kasutuselevõtmiseks:
• vastavad tooted on kallimad (71%)

• ei tagata ühtlast kvaliteeti (42%) 

• valik on ebapiisav (mõlemad 42%)

• puudub info selliste tootjate kohta (26%)

• ei tagata piisavaid koguseid (23%)

• logistilised probleemid (ei tooda tooteid kohale) (16%)

• õigusaktide nõuded ei luba selliseid tooteid kasutada (6%) 



Kaardistamine - probleemid toitlustamisel 
direktorite hinnangul



Kaardistamine - riigipoolse koolilõuna toetuse 
olulisus direktorite hinnangul 10 palli skaalal

• Koolilõunaks toorainetele kuluv keskmine summa varieerus vastavalt 
kooliastmele 0,76-0,82 eurot õpilase kohta ning

• riigipoolsest toetusest tooraine kulude katteks piisas 2/3 koolidest



KT uuring – koolilõuna saamine ja 
selle eest tasumine 

Koolilõuna söömine ja selle eest tasumine kooliastmeti (%);
6. klass n=330, 9. klass n=324, 12. klass n=309

• Toorainele kulutatav raha kõikidest allikatest 0,83-0,85 eurot

• Summa toorainetele peaks toitlustajate sõnul olema 1,14-1,23 eurot



Koolilõuna hind

• Põhikooli õpilase soovituslik päevane kulu toorainele 
• 2008 novembris – 0,8 eurot

• 2012 jaanuaris - 1,4 eurot

• Riigipoolne toetus toorainele õpilase kohta 0,78 eurot päevas• Riigipoolne toetus toorainele õpilase kohta 0,78 eurot päevas

• KT uuring - mida toitlustaja muudaks, kui ta saaks kulutada 
koolitoidule rohkem raha?
• 20% menüüga rahul, ei muudaks midagi

• 25% pakuks rohkem puu- ja köögivilju

• 21% mitmekesistaks toitude valikut

• 17% rohkem lihatoite (mitte külmutatud tooteid)• 17% rohkem lihatoite (mitte külmutatud tooteid)

• 13% kasutaks kallimat toorainet (sh pakuks rohkem mahlu)

• 8% parandaks söökla sisustust ja väljanägemist

• vaid 6% suurendaks portsjone

• lisaks suurendataks kalatoodete, kohupiimatoodete pakkumist ja 
muudetaks magustoidu valik paremaks – á 4% 



Kaardistamine - puhveti olemasolu (%) 
vastanud koolides (n=215) maakondade kaupa

• puhvet oli olemas 30% koolides

• rohkem puhvetiga koole oli suuremates maakondades

• 51% puhvetiga koolidest oli puhvetis sooja toidu saamise võimalus

• puhveti sortimendi valikul järgis soovitusi 86% koolidest



KT uuring - puhvetitoit 

• Uuringus osalenud koolidest puhvet olemas 43% koolides

• Koolitoidu asemel ei osta sealt korralikku lõunasööki 75-89% õpilastest 

• Koolitoidule lisaks ei osta korralikku lõunasööki 87-94% õpilastest• Koolitoidule lisaks ei osta korralikku lõunasööki 87-94% õpilastest

• Puhvet on eelkõige näksimiste ostmise koht - neid käib seal kuus 
vähemalt korra ostmas 71-79% õpilastest

• Lisanäksimiste ostmise põhjused:
• kõht läheb enne söögivahetundi või pärast koolilõuna söömist tühjaks

• puhvetis müüdavad tooted on maitsvad

• Valik on ligi ¾ õpilaste arvates piisav, enim soovitakse juurde:
• 17% kiirtoitu (hamburger, pitsa, friikartulid)• 17% kiirtoitu (hamburger, pitsa, friikartulid)

• 16% saiakesi ja pirukaid

• 14% krõpse jm snäkke (maitsestatud pähkleid, viinereid, kananagitsaid, 
närimiskummi) 



KT uuring – kodused toitumisharjumused 

• Hommikusöök kodus - iga päev 61-76% õpilastest

• Soe toit õhtusöögiks - iga päev 70-83% õpilastest• Soe toit õhtusöögiks - iga päev 70-83% õpilastest

• Sooja toidu söömine koolist kojutulemise ja õhtusöögi vahel -
iga päev 38-43% õpilastest, paar korda nädalas 37-42%

• 6.-12. klassi õpilastel põhitoidukordi päevas 2-3 (78%) ja näksimisi 2-3

• Iga päev põhitoidukordadel pakutakse tugevamatest toitudest:

• friikartuleid (29%)

• roogasid köögiviljadest (28%)

• toorsalateid (25%)• toorsalateid (25%)

Kõige harvem kala-(va kalapulgad) ja maksatoite, verivorste, hot dogi ja pitsat 

• Igapäevased näksimised 

võileivad, morss/mahlajook, värsked puuviljad ja marjad ja mahl/nektar



KT uuring –
õpilaste üldised toitumisharjumused 

• Õpilased hindavad oma toitumisharjumusi 
• pigem tervislikeks - 64-67%• pigem tervislikeks - 64-67%

• tervislikeks - 9-21%

• Õpilaste sõnul mõjutavad nende toitumisharjumusi enim:
• kodune toiduvalik - 43%

• ajapuudus - 40%

• vanemate toiduvalmistamise oskused - 33% • vanemate toiduvalmistamise oskused - 33% 



KT uuring –
menüüde analüüs

• Jaanuarist kahe nädala (10 päeva) menüüd (+ tehnoloogilised kaardid)• Jaanuarist kahe nädala (10 päeva) menüüd (+ tehnoloogilised kaardid)

• Koguti kokku EUK küsitlejate poolt, analüüsi teostasid TTÜ tudengid

• Soovitused  - III kooliastme (vanus 13-15-aastat) nõudmised

• Analüüs programmiga NutriData

• Analüüsiti menüüde:
• energiasisaldust

• põhitoitainete osatähtsust toiduenergiast• põhitoitainete osatähtsust toiduenergiast

• kiudainete, kolesterooli, küllastunud rasvhapete sisaldus

• vitamiinide ja mineraalainete sisaldust



KT uuringu menüüde analüüs –
energia sisaldus

• Koolide keskmiselt annab koolilõuna 710 kcal

• 56% menüüdest oli energiasisaldus alla soovitusliku alampiiri



KT uuringu menüüde analüüs –
toitainete sisaldus menüüdes

• Kõikide koolide keskmiselt toiduenergiast:
• valgud 15,3%, rasvad 30,1%, süsivesikud 54,5%• valgud 15,3%, rasvad 30,1%, süsivesikud 54,5%

• Soovitus määruse järgi:
• valgud 10-15%, rasvad 27,5-32,5, süsivesikud 55-60%

• Põhitoitainete osatähtsustelt oli täiesti tasakaalustatud menüüsid 21 % 

• Kiudainete sisaldus peab soovituste põhjal olema minimaalselt 5,9 g  
(PK III) koolilõuna kohta – kõikides koolides korras

• Koolide menüüde keskmine kolesterooli sisaldus 73 g • Koolide menüüde keskmine kolesterooli sisaldus 73 g 

• Koolide keskmine küllastunud rasvhapete osatähtsus 11,4% energiast

• Vitamiinid – suurimad puudjäägid vitamiinide D, B1, B2, B6, C ja 
folaatide sisalduses

• Mineraalained – kaltsium?, naatriumi liiga palju



• Hommikusöögivõimalus (kodu, kool)

• Söögivahetunnid (aeg, pikkus)

• Koolilõuna toetus (gümnaasium, selle kasutamine), investeeringud 

Mõtteid aruteluks –
kas ja mida muuta, kuidas muuta, kes muudab?

• Koolilõuna toetus (gümnaasium, selle kasutamine), investeeringud 

• Puu- ja köögiviljade pakkumine (koolilõuna, KPK – valik, kogused, sagedus)

• Menüüde energia- ja toitainete sisaldus , nende ja tehnoloogiliste kaartide 
korrektsus

• Toitumisalane teadlikkus (õpilased, õpetajad)

• Puhvetid

• Kokad (koolitused, motiveerimine)

• Koostöö • Koostöö 
• riik (sh SoM, PõM, HTM, TAI)

• KOV

• haridusasutused (sh juhtkond, õpetajad, õpilased)

• toitlustajad (sh kokad) jt

• Veel?



• Koolitoidu pealt ei tohiks kokku hoida ning see ei tohiks 
olla kasumi teenimise vahend, vaid selle kvaliteet  on  olla kasumi teenimise vahend, vaid selle kvaliteet  on  
MEIE KÕIGI ÜHINE MURE

• Koolitoit peab olema:
• mitmekesine,

• vastama määrusele ja

• valmistatud maitsvalt

• Kõige olulisem on, et

ÕPILASED TAHAKSID SEDA JA SÖÖKSID SELLE KA ÄRA



Uuringute raportid

• TAI kodulehel uuringute andmebaasis
http://www.tai.ee/et/terviseandmed/uuringud

• Terviseinfos www.terviseinfo.ee

Valdkonnad → Toitumine → Toitlustamine lasteasutustes
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