
KES ON TOITUMISNÕUSTAJA JA KES ON TOITUMISTERAPEUT 

 

Toitumisnõustaja 

Toitumisnõustaja on õppinud aitama inimestel muuta oma toitumist 
tervislikumaks ning läbi selle parandada elukvaliteeti.  

Toitumisnõustaja nõustab klienti lähtudes tõenduspõhistest toitumis-ja 
liikumissoovitustest. Ta abistab klienti toitumisteabes orienteerumisel, kliendile 
sobivate valikute tegemisel. Samuti individuaalse tasakaalustatud menüü 
koostamisel ning kehalise aktiivsuse korrigeerimisel. 

Toitumisnõustaja ei määra  haiguspuhuseid ja piirangutega dieete, kuid võib 
juhtudel, kus ei ole vastunäidustusi, anda haiguste puhul tasakaalustatud 
tervisliku toitumise soovitusi. Haiguste korral, mille puhul toitumisnõustaja võib 
anda soovitusi, lähtub ta riiklikes ravijuhistes olevatest toitumissoovitustest ja 
ETTA toitumissoovitustest toitumisnõustajale ja -terapeudile. Spetsiifilisi 
haiguspuhuseid dieete juhendab toitumisnõustaja ainult arsti, toitumisterapeudi 
või funktsionaalse toitumise terapeudi supervisiooni all. 

Toitumisnõustaja: 

● Aitab tasakaalustatud toitumise abil kaalu langetada ja tõsta; 
● Annab soovitusi toitude omavahelise kombineerimise jm seoste kohta; 
● Jagab infot tasakaalustatud toitumise kohta, sh toiduainete tervislikkus, 

toiduvalmistamise viisid ja menüü koostamine;  
● Annab toitumissoovitusi erinevates eagruppides inimestele (lapsed, eakad, 

täiskasvanud); 
● Annab toitumissoovitusi erinevate vajadustega tervetele isikutele (rasedad, 

liikumisharrastajad jt); 
● Koostab individuaalse tasakaalustatud tegevus- ja toitumisplaani; 
● Annab juhiseid elustiilifaktorite muutmiseks.  

 

Kuidas saab toitumisnõustaja vastuvõtule? 

Tuleb pöörduda otse toitumisnõustaja poole, nõustaja vastuvõtule võivad suunata 
ka toitumisterapeudid vt spetsialistid.  



Toitumisnõustajad leiab Eesti toitumisnõustajate ühenduse ETNÜ kodulehelt: 
https://www.toitumisnoustajad.ee/toitumisnoustajad/ 

 

 

 

Toitumisterapeut 

 

Toitumisterapeut on toitumisnõustaja, kes on läbinud vastava täiendkoolituse 
ning saanud toitumisterapeudi tunnistuse.  

Toitumisterapeut selgitab välja toitumuslikud probleemid, lähtudes omandatud 
teadmistest toitumise mõjust tervisele, sh haiguste tekkele ja olemasolevate 
haiguste kulule. Ta töötab kliendiga personaalselt, aidates vältida haiguste 
süvenemist ning suurendades heaolu krooniliste haigusseisundite korral. 

Toitumisterapeudid pakuvad nõustamist lisaks toitumisnõustaja tasemel märgitud 
seisunditele ka järgmiste haigusseisundite puhul, tegutsedes arstide ravijuhistes 
leiduvate toitumissoovituste ning ETTA toitumisnõustamise ja -teraapia juhiste 
alusel (vt juhised toitumisterapeudile www.toitumisterapeudid.ee ja dokument 
Toitumisteraapia sihtgrupid ja näidustused):  

● südame-veresoonkonnahaigused ja metaboolne sündroom 
● diabeet 
● aneemiad 
● neerupuudulikkus  
● osteoporoos 
● toiduallergia ja laktoositalumatus 
● vähk  
● podagra  
● reflukstõbi (GERD) 
● gaasid jt kergemad seedevaevused, tsöliaakia  
● alakaalulisus ja toitainete puudus 
● kaalulangetavate operatsioonide järgne seisund 

Toitumisterapeut võib nõustada ka loetelus mitte välja toodud seisundite korral, 
kui tal on selleks vastav pädevus (omab vastavat tunnistust). 

 

Kuidas saab toitumisterapeudi vastuvõtule? 

https://www.toitumisnoustajad.ee/toitumisnoustajad/
http://www.toitumisterapeudid.ee/


Tuleb pöörduda otse toitumisterapeudi poole, vastuvõtule võivad suunata ka 
toitumisnõustajad vt spetsialistid. 

Toitumisterapeudid leiab Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni ETTA kodulehelt: 
https://toitumisterapeudid.ee/meie-liikmed/terapeudid/ 

 

 

 

 Funktsionaalse toitumise terapeut 

Funktsionaalse toitumise terapeut on jätkukoolitusega toitumisterapeut, kes 
tegeleb keerulisemate haigusseisunditega, kasutab ka funktsionaalse/bioloogilise 
toitumisteraapia analüüse, hindamaks muutusi ainevahetuses, et neid toitumise 
ja toidulisanditega korrigeerida. Funktsionaalse toitumise terapeut omab vastavat 
jätkukoolituse tunnistust ja tegutseb ETTA juhiste alusel. 
 
Funktsionaalse toitumise terapeut toetub tõenduspõhistele toitumis- ja 
liikumissoovitustele ning funktsionaalse meditsiini teadmistele ja praktikale, 
tegeledes kõikide nende haigusseisunditega, mis on eespool loetletud 
(toitumisterapeudi kompetents), kuid lisaks aitab terviseseisundit parandada 
(mitte ravida) ka järgmiste terviseprobleemide korral (vastavalt tõenduspõhistele 
ETTA juhistele): 
 
AUTOIMMUUNHAIGUSED 
NEURODEGENERATIIVSED HAIGUSED 
PSÜÜHIKAHÄIRED 
NAHAHAIGUSED 
LIIGESEHAIGUSED 
SEEDESÜSTEEMI HAIGUSED JA HÄIRED, SH TOIDUTALUMATUS 
PEAVALUD  
jt TERVISEPROBLEEMID 
 
Funktsionaalse toitumise terapeudid leiab Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni 
ETTA kodulehelt: https://toitumisterapeudid.ee/meie-liikmed/ftt/ 
 
 

https://toitumisterapeudid.ee/meie-liikmed/terapeudid/
https://toitumisterapeudid.ee/meie-liikmed/ftt/
https://toitumisterapeudid.ee/meie-liikmed/ftt/
https://toitumisterapeudid.ee/meie-liikmed/ftt/


FUNKTSIONAALNE TOITUMINE tähendab kehafunktsioonide toetamist tegeledes  
tervisehäirete põhjustega ja korrigeerides toitumise ja toidulisandite abil 
ainevahetuslikke muutusi kehas. 

 


