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Pilootprojekti eesmärgid ja sisu

• Eesmärk KOVidele: vähendada KOV territooriumil alkoholi 
kättesaadavust alaealistele

• Eesmärgid TAI-le: 
• Testida Eestis ennetustöö mudelit alkoholikahjude vähendamiseks 

omavalitsuses

• Analüüsida, milliseid reaalseid muutusi on võimalik saavutada

• Eeskujuks oli PAKKA-projekt Soomes, mis koosnes erinevatest 
kohaliku tasandi alkoholipoliitika sekkumistest ning mille eesmärgiks 
oli vähendada alkoholi müüki alaealistele ja joobes isikutele ning 
vähendada paikkonnas alkoholiga seotud vägivalla ja vigastuste hulka.



Osales kokku 6 omavalitsust, neist 3 
sekkumis- ja 3 kontrollgrupis

• Tüüp 1: KOV, kus on keskmisest rohkem meelelahutusasutusi –
Kuressaare linn

• Tüüp 2: KOV, mis asub Lõuna-Eestis – Põlva vald

• Tüüp 3: KOV, mis on suhteliselt väike – Põltsamaa linn

• Kõigile neile KOVidele otsiti sama tüüpi KOVid kontrollgruppi. 



Protsessi kulg
• Baasuuring (2014)

• Üldelanikkonna postiküsitlus
• Kooliõpilaste ankeetküsitlus (kõik 9. ja 11. klasside õpilased)
• Alkoholi testostlemine
• Fookusgrupid ja intervjuud võtmeisikutega (KOV juhid, politsei, perearstid, koolijuhid jne)

• Koolitus sekkumisgrupi omavalitsuste 4-5-liikmelistele meeskondadele

• Tegevuste planeerimine (tegevuskavad)
• alaealistele alkoholi müügi ja tarvitamise järelevalve korraldamine, sh testostlemine, 

teenindajate koolitamine
• kaasamine ja teavitustöö, sh kohtumised sihtrühmadega (KOV juhid, noored, ettevõtjad, eakad), 

temaatiline meediakajastus
• süsteemne uimastiennetustöö koolides, sh ennetustöö analüüs
• laste ja noorte huviharidus, sh ümarlauad, olemasoleva süsteemi analüüs

• Tegevuste elluviimine, mille jooksul toimus kolm vahehindamist (elluviidud tegevuste 
analüüs) sekkumisgrupi (iga KOViga 3 vahehindamist) toetamiseks

• Järeluuring (2017) 



Omavalitsuste ühisosa (intervjuude põhjal)

• Alkoholi peetakse kogukondades suureks probleemiks 

• Kurdeti ressursside piiratuse üle ja tajuti, et riigipoolne abi on vähene. 

• 2014. aastal keskenduti peamiselt sõltlaste ning nende perekondade 
toetamisele hoolekandeteenuste abil. Täiendavaid alkoholimüügi 
piiranguid rakendatakse üldiselt vähe. 

• Tunti puudust pikaajalistest strateegiatest alkoholiprobleemidega 
tegelemisel ja kõiki olulisi osapooli kaasavatest võrgustikest. 

• Omavalitsuste arvates on noored sihtgrupp, kellele tuleb keskenduda, 
kui tahetakse praegusi probleeme lahendada ning tuleviku probleeme 
ennetada. 



Tegevused järelevalve valdkonnas (näited)

• Alaealistele alkoholi müügi ja tarvitamise järelevalve korraldamine: 

• koostöös politseiga testostlemiste läbiviimine – kas 18-aastaselt 
küsitakse alkoholi ostmisel dokumenti;

• koostöö kauplustega, kes ei küsi dokumenti ning nende 
motiveerimine edaspidi küsima;

• teenindajate koolitamine

• koostöö politsei ja koolidega, et piirata alkoholi tarvitamist noorte 
avalikes kogunemiskohtades, kooli lõpupidudel jms.



Tegevused erinevate sihtrühmade suunal

• Kaasamine ja teavitustöö: 

• kohtumised sihtrühmadega (KOV juhid, noored, ettevõtjad, eakad),

• temaatiline meediakajastus

• läbi kohaliku meedia ja elanikele suunatud teavitustöö (sh 
rahvakoosolekud, seminarid, lastevanemate koosolekud jms)

• juurutada kohalike seas käitumismalli, et ükski täiskasvanu ei müü, 
ei osta ega anna alaealisele alkoholi.



Tegevused koolide suunal

• Süsteemne uimastiennetustöö koolides:

• koostöös koolidega analüüsimine, kuivõrd koolides rakendatakse 
riiklike soovitusi süsteemse uimastiennetustöö elluviimisel;

• koostöö koolidega süsteemse uimastiennetustöö puudujääkide 
leevendamisel.



Tegevused huvihariduse valdkonnas

• Laste ja noorte huvihariduse kättesaadavuse parandamine:

• analüüs huviharidusega kaetuse kohta omavalitsuses – kui suur 
osa eri vanuses lastest-noortest on KOV-is huviharidusega kaetud 

• võimaluste otsimine huviharidusega kaetuse suurendamiseks;

• analüüsi tulemustest tulenevalt vajaduste kaardistamine
huvitegevuse arendamiseks KOV-is 

• huvihariduse arendustegevuste integreerimine KOV-i üldisesse 
tegevuskavva; 

• ümarlauad. 



Tulemused

Projekti tulemusena suurenes dokumendi 
küsimine sekkumisgrupis kolmest omavalitsuses 
kahes. 

* Põltsamaa tulemuste tõlgendamisel tuleb arvestada väga väikest 
valimit (2014. a 6 ostu, 2017. a 10 ostu).
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Testostlemised KOVides: dokumendi küsimine

Joonis 1. Noorte osatähtsus, kellelt küsiti alkoholi ostes dokumenti erinevates KOVides



Dokumendi küsimine kõigis uuritud KOVides
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Joonis 2. Noorte osatähtsus, kellelt küsiti alkoholi ostes dokumenti



Dokumendi küsimise sagenemist kinnitavad
sekkumisgrupi õpilased
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Joonis 3. Õpilaste osatähtsus, kes on tunnetanud muutust alkoholi kättesaadavuses (2017). 



Tulemused

Sarnaselt nii sekkumis- kui ka kontrollgrupis:

Kasvas negatiivne suhtumine alaealiste alkoholi 
tarvitamisesse nii õpilaste kui täiskasvanute 
hulgas.



Taunivad hoiakud alkoholi kättesaadavuse
suhtes
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Joonis 4. Õpilaste osatähtsus, kelle hoiakud taunisid alkoholi kättesaadavust alaealistele



Tulemused

Sarnaselt nii sekkumis- kui ka kontrollgrupis:

Vähenes alaealiste hulk, kellele täiskasvanu on 
alkoholi ostnud, kuid see näitaja on endiselt väga 
kõrge (keskmine 2014. a 77%, 2017. a 68%).



Rohkem kui pooltele 9. ja 11. kl õpilastele on 
täiskasvanu alkoholi ostnud
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Joonis 5. Õpilaste osatähtsus, kellele täiskasvanu on alkoholi ostnud



Üle 80% õpilastest hindab alkoholi
kättesaadavust kergeks või väga kergeks
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Joonis 6. Õpilaste osatähtsus, kes hindasid alkoholi kättesaadavust endale/alaealistele “küllalt kergeks” või “väga 
kergeks”



Järeldused ja õppetunnid

• Regulaarse testostlemise ja toetavate tegevuste abil on võimalik 
vähendada alkoholi kättesaadavust alaealistele müügikohtades. 

• Sekkumine on edukalt rakendatav hoolimata omavalitsuse tüübist. 

• Kriitiliseks edu saavutamise teguriks on omavalitsuse juhtkonna 
toetus ning meeskonna koosseisu püsivus. 



Järeldused ja õppetunnid

• Alkoholipoliitika süsteemseks arenguks on oluline suunata ressursse 
universaalsesse ennetustöösse – vanemlikud oskused, laste 
sotsiaalsed toimetulekuoskused jne.

• Tuleb arvestada riigi tasandil ning naaberkogukondades toimuvate 
arengutega, mis võivad seatud eesmärkide saavutamisele kaasa 
aidata või takistada.

• Laiema kõlapinna saavutamiseks on oluline teha pidevat koostööd 
meediaga.



Järeldused ja õppetunnid

• Alkoholipoliitika on vastuoluline teema, mille pidevalt fookuses 
hoidmine on omavalitsustele väljakutse. 

• Abistav on tervikliku tegevuskava väljatöötamine, omavaheliste 
kogemuste jagamine ning väljapoolne lisatugi (nt TAI). 

• Paikkonnapõhise lähenemisega on võimalik muutusi saavutada, kuid 
selleks on vaja pikemat perioodi. 



Aitäh!

• Detailsed tulemused avaldatakse põhjalikus raportis (varsti leitav
terviseinfo.ee lehelt)

• Kontakt: maali.kabin@tai.ee

• Tänud: 


