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Miks on oluline tagada, et alaealistele ei 
ole alkohol kättesaadav?

➢ Uuringutega on leidnud kinnitust, et mida nooremas eas

leiab aset alkoholi liig- või kuritarvitamine, seda rohkem

suurendab see sõltuvusainete kuritarvitamise jätkumist

ka hilisemas eas. Alustades alkoholitarvitamist varem

kui 14-aastasena, on tõenäosus alkoholist sõltuvusse

sattuda ligi 50 % suurem kui neil, kes alustavad

täisealisena.

➢ Alkoholitarvitamine mõjutab just seda aju osa, mis aitab

säilitada kontrolli oma käitumise ja emotsioonide üle,

sihipäraselt tegutseda ja eesmärke seada.

➢ Kontrolltehing on üks meetod, kuidas vähendada

alaealistele alkoholi kättesaadavust ja aidata tagada

lastele tervem ning turvalisem elu!
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Miks selline meede?

2018 aasta alguses loodud meede võimaldab teostada

reaalset järelevalvet alaealistele alkoholi üle ning

kaotab ära vaidlusi tekitavad asjaolud müügitehingu

osas.

Kontrolltehing on politsei võimalus kontrollida, kuidas

on alaealistele alkohol kättesaadav.

Enne kontrolltehingu meetme loomist oli politseil

keeruline teha kindlaks, kas kaupluses või baaris

müüakse alaealistele alkoholi – eeldas, et kas

politseiametnik või mõni tunnistaja nägi alkoholi

müügifakti või siis oli videosalvestus.
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Kontrolltehingu läbiviimine

Eeldused ja tingimused:

➢ politsei põhjendatud otsus (tohib rakendada vaid

kindla ohukahtluse korral);

➢ vähemalt 16-aastane isik;

➢ alaealise ja vanemate nõusolek;

➢ toimub politseiametniku järelevalve all;

➢ müüja vahetu teavitamine pärast tehingut.
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Ülevaade

➢ Kontrolltehinguid on 10 kuuga on läbiviidud 11 korral;

➢ Neist 10 Põhja prefektuuris 

➢ Kesklinna politseijaoskonna poolt 8.
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Kuidas laekub info politseile?

➢ Kaebus kogukonnast alaealistele alkoholi

müümise kohta;

➢ Varasemalt on kaupluses toimunud ja politsei

poolt fikseeritud alaealisele alkoholi müümine;

➢ Alaealistelt on saadud informatsiooni kaupluste

kohta, kus alkoholi müüakse.
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Kontrolltehingud kesklinna 
politseijaoskonnas

➢ Esimesel korral kontrolliti kolme kauplust ning neist

kahes müüdi alaealisele alkoholi.

➢ Kaupluste vahel liigub info – kolmandasse

kauplusesse jõudes, oli sinna liikunud info, et

politsei teostab kontrolli, kuid müüja müüs ikkagi

alaealisele alkoholi.

➢ Teisel korral kontrolliti kahte kauplust ning tulem oli

positiivne, st alaealisele alkoholi ei müüdud.

➢ Kolmandal kontrollkäigul kontrolliti 3 kauplust, sh

kahte varasemalt kontrollitud kauplust, kus oli

esimesel korral müüdud alaealisele – tulemus

positiivne st ei müüdud.
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Politsei tegevus peale kontrolltehingut

➢ Tuleb teavitada müügiettevõtet, tehes seda suuliselt või

kirjalikult

➢ Kui ühe konkreetse müügikoha kohta on teada mitu

nõuete rikkumist saab teha ettevõttele ettekirjutuse,

andes omapoolseid soovitusi

➢ teha koolitusi

➢ tõhustada järelevalvet

➢ …………
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Politsei tegevus peale kontrolltehingut

➢ Praktika - kaupluse omanik/esindaja kutsutakse välja

piirkonnapolitseiniku poolt:

➢ tutvustatakse kontrolltehingu tulemust

➢ antakse soovitusi, mida tuleks teha ennetamaks

tulevikus alaealistele alkoholi müümist

➢ selgitatakse, et ka edaspidi võib politsei tulla

kontrolltehingut läbi viima

➢ Kui kontrolltehingu käigus selgus, et müüja müüs

alaealisele kas alkoholi, siis see tegu ei ole

süütemenetluslikult karistatav.
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Ootused kogukonnale

➢ Politsei (eelkõige piirkonna- ja

noorsoopolitseinikud) ootab, et kõik

kogukonnaliikmed julgeksid anda infot võimalikest

alaealistele alkoholi müügikohtadest.

➢ Turvalisus algab igast ühest meist endast, st olles

ka tavakodanikuna poes, on asjakohane sekkuda,

kui märkame, et müüja võiks võimalikule

alaealisele alkoholi müüa.
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Täname kuulamast

Küsimused?


