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Abiks tarbijale

➢ Eestis kasutatakse toidutoodete märgis-

tamisel mitmesuguseid erinevaid kvali-

teedimärke.

➢Märkide kasutamise eesmärk on aidata

tarbijal tunda ära häid ja kvaliteetseid Eesti

tooteid.

Tarbijakaitseamet
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Kas abiks või hädaks
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Miks just mina???
➢ ERR-is rääkis Maag Grupi esindaja:

➢ Rannarootsi lihatööstus Eesti kapitalil ettevõte

➢ Rakvere ja Valga lihatööstused Soome kapitalil ettevõtted

➢ Seejärel meie lasterikas pere ostis Rannarootsi vorsti.

millel oli ”lipumärk”

➢ Sain teada, et Rannarootsi Lihatööstusel puudub

isegi tapamaja ja valdavalt kasutatakse import

toorainet

➢ Vat see oli raske löök “allapoole vööd”
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Tootjalt tarbijale
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TARBIJA

KAUBANDUS

TOIDUAINETÖÖSTUS

PÕLLUMEES

AUS KOOSTÖÖ

KÕIGI 
OSAPOOLTE 

VAHEL



Saksa liha, pakendatud
Nõos - lipumärgiga
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Lätis toodetud küpsised
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Riigi sümboolika – ei saa

olla kitsa ja isikliku

ärihuvi kandjaks

Sirje Potisepp 24. mai Ringvaate saates, ETV-s 
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Lipumärk
➢ Mida näitab? Toode on valmistatud Eesti

toiduainetööstuse ettevõttes

➢ Kriteeriumid: tooraine võib olla kohalik või

imporditud, ent tooted on valmistatud Eestis

kohalikele tarbijatele

➢ Kes annab välja? Eesti Toiduainetööstuse Liit

Maaeluministeerium
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Huvitaja saates 8.02.18

Sirje Potisepa sõnad: 

➢ Toiduliit tõi turule lipumärgi aastal 2008. 

➢ Selle üks ja ainus eesmärk on olnud esile tõsta Eesti

tootjaid ehk siis Eestis töötlemismisbaasi omavaid

ettevõtteid. , 
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Tööstusuudised.ee
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Toiduliidu ja
Maaeluministeeriumi

uuringud

➢ KAS TE TEATE‐TUNNETE ALLOLEVAID 
TOIDUMA ̈RGISEID? (lipumärk, … pildina ja kirjana)

➢ Vastajatelt küsiti, kas nad on märganud sini-must-
valge lipukleebisega toiduaineid? 

➢ Sini-must-valge lipukleebisega toiduaineid on 
märganud 62% elanikest. 

➢ Kus te olete lipukleebist märganud? 

➢ Kas Te olete märganud toidukaupluste
(toiduosakondade) hinnasiltidel sellist lipumärgikest? 
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Mida tähendab teie jaoks toidutoodetel sinimustvalge „lipumärk“ % %
Toode on täiesti eestimaine, ka pakendatud Eestimaal 183 36,6

73,6
Toode on toodetud Eestis ja ka tooraine on kodumaine 185 37

Toode on toodetud Eestis, kuid tooraine võib olla välismaine 66 13,2

Toote mingisugust seotust Eestimaaga 27 5,4

Ma ei tea „lipumärgist“ midagi 39 7,8
Kuivõrd oluline on Teile „lipumärgi“ kasutamise juures tooraine

kodumaine päritolu? % %
Väga oluline 192 38,4 77,6
Pigem oluline 196 39,2
Pigem ei ole oluline 60 12
Ei ole üldse oluline 39 7,8
Ei oska öelda (ei loeta ette) 13 2,6

Millise hinnangu annate „lipumärgi“ tänase kasutamise praktikale? % %
Täiesti korrektne 97 19,4

66,8
Pigem korrektne 237 47,4

Pigem eksitav 56 11,2

Täiesti eksitav 3 0,6

Ei oska öelda 107 21,4Kaupo Kutsar 13



Mis on reklaam???

➢ Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval

kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või

kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise

või isiku käitumise avalikes huvides suunamise

eesmärgil. 

➢ Reklaamina ei käsitata – kaubamärki

Reklaamiseadus
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Kaubamärgiseadus

➢ § 3. Kaubamärk - on tähis, millega on võimalik eristada
ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest
kaubast või teenusest.

➢ § 9. Õiguskaitset ei saa tähis: mis sisaldab lippu, 
vappi või muud sümbolit, mille registreerimine on 
vastuolus avaliku huviga

Lipumärgile kehtib nii kui nii
“IGA MEHE ÕIGUS”
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Lipu kujutist ei saa
registreerida

➢ Kaubamärke, mis võivad oma olemuse to ̃ttu üldsust

eksitada, näiteks geograafilise päritolu osas

registreerimisest keeldutakse.

Kaubamärgidirektiiv
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§ 16. Eksitav
kauplemisvõte

➢ Kauplemisvõtet peetakse eksitavaks, kui sellega
esitatud teave on ebaõige või kui faktiliselt õige
teabe esitusviis petab või tõenäoliselt petab
keskmist tarbijat ja kummalgi juhul teeb või
tõenäoliselt teeb keskmine tarbija selle mõjul
tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei oleks teinud. 

➢ Eksitavaks peetakse kauplemisvõtet ka siis, kui selle
mõjul teeb või tõenäoliselt teeb keskmine tarbija
tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei oleks teinud, ja
kui sellega on varjatud olulist teavet või esitatud
teavet ebaselgelt, arusaamatult, 
mitmetähenduslikult

Tarbijakaitseseadus
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Ka tänane kasutamine
vastuolus seadustega

• Reklaamiseadusega

• Tarbijakaitseseadusega

• Kaubamärgiseadusega

• Konkurentsiseadusega

• Mitmete Euroopa Liidu määrusega
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Toiduliidu kaubamärk
“Toodetud Eestis”

➢ “Toodetud Eestis“  (kas on sama?)  „Lipumärk“ 

➢ Päritoluriigiks peetakse riiki, kus toit on toodetud või 

valmistatud.

➢ Töötlemata toidu (värske liha, kala, seened, marjad, 

köögiviljad jne) puhul on päritoluriigiks riik, kus toit on 

toodetud

➢ teiste toitude puhul on päritoluriigiks riik, kus toit on 

valmistatud. 

Toidu märgistusel antav teave päritoluriigi kohta
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Mis on tootmine

➢ Tootmine kui mõiste on põllumajandustootmine ehk 

tooraine tootmine (looma kasvatamine) ja tööstuses 

tootmine (vorsti valmistamine) 

➢ Importpõhitoorainest toidutoodetel, peaks olema 

lipumärgi ümber kiri „VALMISTATUD EESTIS“
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Põllumajandusministeeriumi
juhendmaterjal

➢ Toidu märgistamise, sh päritoluriigi esitamise üldine 

põhimõte on, et märgistus ei tohi tarbijat eksitada.

➢ Eksitamisvõimaluse hindamisel tuleb arvestada 

tervikut: kogu pakendi märgistust, kaubamärke, 

logosid ja pilte ning ka toote turustamise aega.

➢ Kui toidu pakendil olevast ettevõtja nimest, logost 

või muust märkest võib saada eksitava ettekujutuse 

toote päritolu kohta, tuleb õige päritoluriik või 

lähtekoht esitada nii selgelt, et ei tekiks segaduse 

ohtu. 
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Euroopa Liidust Eestisse
liha toomisel

➢ Alates 06.02.2017 ei ole sihtkoha vastuvo ̃tjal enam

kohustust teavitada Veterinaar- ja toiduametit

kaubasaadetiste saamisest

➢ Varem oli kohustus iga partii saabumisest teavitada

VTA-d, loomsel toidul vähemalt 24 h ette

➢ Käesoleval hetkel on kogu usaldus

lihakäitlemisettevõttel

➢ VTA statistika ei kajasta kaubanduskettide sisse

toodud värske liha koguseid
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Euroopa Komisjoni
rakendusmäärus (EL) 2018/775 

➢ Kui toidu päritoluriik või lähtekoht on märgitud ning

see ei ole sama mis põhilise koostisosa oma, 

märgitakse põhilise koostisosa päritoluriik või

lähtekoht.  

➢ Samasse vaatevälja nagu toidu päritoluriigi või

lähtekoha märge. 

➢ Tähemärgisuuruse kõrgus on vähemalt 75 %.

➢ Kui toidu päritoluriik või lähtekoht on märgitud muul

viisil kui sõnadega

➢ peab lipumärgi juures olema info 

tähemärgi kõrgusega 1,2 mm või suurem.

Seda kohaldatakse alates 1. aprillist 2020 
Kaupo Kutsar 24



“Hyvää Suomesta”
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“Hyvää Suomesta”

➢ “Hyvää Suomesta” – märgiga varustatud toiduaine

on valmistatud Soome toorainest.

➢ Kogu liha, kala, munad ja piim on kõikides toodetes

100% Soome päritolu.

➢ Nii öelda ühe koostisosa tooted on täielikult

soomemaised.

➢ Mitme koostisosaga toodetes peab Soome päritolu

toorainet olema 75-100%. 

➢ Kaubamärk on tootepõhine.
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“Hyvää Suomesta”

➢ Kaubamärk on hästi tuntud ja sellega märgistatud

toidutooteid peetakse ohutuks ja kvaliteetseks.

➢ Toidualase teabe 2015. aasta uuringu kohaselt

tuntakse märki 100%, mis tähendab, et kõik

täiskasvanud teavad kaubamärki.

➢ “Hüvää Suomesta” kaubamärgi kujutis toob esile

eelkõige soomemaisust, usaldusväärsust, mõju

Soome tööhõivele ja turvalisust.
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Tänan kuulamast!
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Mina usun, et tarbija tahab selgust


