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Alus

• Koalitsioonilepe (VV tegevusprogramm):
• Peatükk „Terve Eesti“ punkt.8 Tõhus võitlus ühiskonda 

hävitavate nakkushaiguste, alkoholismi, tubaka ja 
narkomaaniaga:

d. alkoholi ja tubaka tarvitamise vähendamiseks
vaatame üle riikliku alkoholi- ja tubakapoliitika ja karmistame
karistusi nende alaealistele kättesaadavaks tegemise eest. 
Arendame välja alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja 
nõustamise süsteemi, et ennetada kroonilise
alkoholisõltuvuse väljakujunemist ja tagada ravi ning 
rehabiitatsiooniteenused motiveeritud alkoholist loobujatele.



Lähtematerjalid

• VV memorandum (teadmiseks võetud 22.01.2009)
• WHO globaalne strateegia alkoholi liigtarvitamise vähendamiseks 

(2009.mai)
• WHO Euroopa tegevuskava globaalse strateegia rakendamiseks 

(2011a. september)
• Euroopa Liidu alkoholistrateegia
• WHO väljaanded „Evidence for the effectiveness and cost-

effectiveness of interventions to reduce alcohol-related harm“ ja 
„Handbook for action to reduce alcohol related harm“, 

• Uuringud Konjunktuuriinstituudilt, Tervise Arengu Instituudilt, Eesti-
Rootsi Suitsidoloogia Instituudilt, Sotsiaalministeeriumilt 
ülikoolidelt jne

• EL ja WHO egiidi all toimunud uuringud ja tellitud raportid



• Avaüritus 23.09.2012

• Kutsutud: Kodanikeühendused ja erialaseltsid 
(karskusliit, Arstide liit jt), erasektor 
(tootjad, kaupmehed, reklaamitegijad), ülikool
id ja instituudid, teised ministeeriumid ja 
riigiasutused

• Moodustati 7 töörühma



Olulisemaid ettepanekuid





Teadlikkus

• Pakkuda infot alkoholi mõjude kohta ja 
vahendeid enesehindamiseks

• Edendada ühiskonnas sotsiaalseid norme, mis 
taunivad avalikes kohtades ja avalikel üritustel 
alkoholi liigtarvitamist ja joobes olekut ning 
soosivad alkoholivabade ürituste korraldamist

• Edendada positiivset suhtumist 
alkoholitarvitamise vähendamisse ja 
karskusesse 

• Pakkuda lapsevanematele tuge ja koolitust 
noorte alkoholitarvitamise ärahoidmiseks



Ravi ja nõustamine

• Arendada alkoholi liigtarvitamise varase
avastamise ja nõustamise süsteemi
esmatasandi tervishoius

•

• Arendada alkoholsõltuvuse ravi- ja taastusabi
teenuseid

•

• Tagada teadmiste ja kompetentse personali
olemasolu teenuste arendamiseks



Kohalike omavalitsuste roll

• Seada kohaliku omavalitsuse territooriumil 
toimuvatele avalikele üritustele täiendavaid 
alkoholi müügi piiranguid

• Vähendada alkohoolseid jooke müüvate 
jaekaupluste (jt asutuste) tihedust 
omavalitsuse territooriumil  seada riiklikele 
nõuetele täiendavaid kohalikke piiranguid

• Soodustada alternatiivsete 
transpordivõimaluste kasutamist



Joobes juhtimise ennetamine

• Koolituse arendamine: juhikoolitus, kutseliste juhtide 
koolitus, õpilaste riskeeriva käitumise koolitus, joobes 
juhtimiselt tabatud juhtide erikoolitus

• Politsei- ja Piirivalveametil suurendada pisteliste 
joobekontrollide arvu, s.h piiripunktides ja 
sadamates. 

• Kehtestada transporditeenust osutavatele firmadele 
kohustus tagada juhtide joobekontroll enne töö 
alustamist

• Luua ohtlikult käituvast liiklejast teatamiseks üle-
eestiline politsei teavituskanal lisaks politsei 
lühinumbrile



Alkoholi kättesaadavuse piiramine
• Lubada alkoholi müüki jaekauplustes vaid eraldi 

müügipinnal või müüjaga teenindusletist 
• Töötada välja meetmed internetis alkoholimüügi 

järelevalve tõhustamiseks
• Karmistada karistusi alaealistele alkoholi 

kättesaadavaks tegemise eest
• Töötada välja alkoholi tarvitamiselt tabatud 

alaealistele täiendavaid mõjutusvahendeid
• Viia läbi lapsevanemate, müüjate, ürituste 

korraldajate ja üldsuse teadlikkust tõstvaid tegevusi, 
et suurendada ühiskonna toetust alaealisele alkoholi 
kättesaadavuse tõkestamiseks

• Arendada koostööd erasektoriga alaealisele 
alkoholimüügi tõkestamisel





Turunduse piiramine

• Muuta reklaamiseadust selliselt, et 
alkoholireklaamides on lubatud esitada üksnes 
neutraalset teavet toote põhiliste omaduste 
kohta (sealhulgas välistades inimeste 
näitamist, atmosfääri kirjeldamist ja lugude 
jutustamist).

• Keelustada välireklaam

• Kehtestada alkoholi reklaamimisele televisioonis 
ja raadios täiendav ajaline piirang:  
alkoholireklaam on keelatud  kella  7-st 22-ni

• Internet ja sotsiaalvõrgustikud!





Hinna- ja maksupoliitika

• Sotsiaalministeeriumil ja rahandusministeeriumil töötada välja 
alkoholi maksustamise pikaajaline raamistiku, mis sisaldab 
maksutaseme iga-aastast ülevaatamist, protsessis osalejate 
loetelu, protsessikirjeldust ning maksutaseme hindamise ja 
muutmise aluseks olevate indikaatorite loetelu ning tagab, et;
– Alkohol ei tohi võrrelduna sissetulekutega odavamaks muutuda ning 

pikemas perspektiivis peaks alkohol kallinema
– Alkoholiaktsiisi tõus (ja teiste instrumentide mõju) peaks olema järk-

järguline ja mõistliku aja raames etteprognoositav, et vältida salaturu 
hüppelist kasvu

– Alkohoolsete jookide maksustamisel tuleks arvestada mõju 
tervisele, mõju salaturule, elanike sissetulekute 
muutust, naaberriikide hinnataset.

• Kaaluda võimalust kehtestada alkoholi miinimumhind või 
rakendada teise meetmeid, mis ennetavad alkoholi müüki alla 
omahinna. 



Kahjude vähendamine

• Tervise Arengu Instituut, Päästeamet ja Politsei- ja 
Piirivalveamet viivad läbi avalikke kampaaniad 
sallimatu suhtumise kujundamiseks joobes olekusse, 
joobes ujuma minekusse

• Tervise Arengu Instituut koostöös partneritega 
arendab välja teenindajatele suunatud 
koolitusprogrammi, mis aitab teenindajal klientide 
joobesse jäämist ennetama, joovet ära tundma ja 
joobes kliendiga suhtlemisel konfliktiolukordi vältima 
või neid ära tundma ning kaaluda sellise koolituse 
kohustuslikuks muutmist, suurendab teenindajate 
teadlikkust joobes kliendile müümise keelust



Salaalkoholi leviku tõkestamine

• Karmistada kontrollimeetmeid korduvalt 
salakaubaga vahele jäänute suhtes

• Tõhustada võitlust Eesti-Vene piirilähedastel 
aladel salaalkoholiga seotud kuritegevusega

• Arendada piiriülest koostööd Venemaaga 
salaalkoholiga seotud organiseeritud 
kuritegevuse tõkestamiseks

• Mõjutada tarbijat salaalkoholist loobuma



Seire

• Analüüsida iga-aastaselt alkoholitarbimise ja 
liigtarvitamisega seotud kahjude näitajaid ning 
koondada ja avaldada need Alkoholi 
aastaraamatuna 

• Läbi viia regulaarseid turu, tarbimise ja 
tervisemõjude uuringuid, tagades uuringute 
tellimisel uuringumetoodika järjepidevus.

• Kutsuda iga-aastaselt kokku töörühm, kus on 
esindatud alkoholipoliitika osapooled poliitika 
toimimise hindamiseks


