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Kohaliku alkoholipoliitika arengusuunad Eestis

1. Toetada riiklike mehhanismide abil selliste KOV-de arvukust:

o kus tegutsevad aktiivsed rahvatervise meeskonnad

o kes viivad ellu läbimõeldud kohalikku alkoholipoliitikat

2. Kaardistada ja analüüsida Eesti kohaliku tasandi alkoholipoliitika 
praktikaid

3. Luua omavalitsustele võimalusi teadmiste ja kogemuste
vahetuseks

4. Töötada välja kohaliku alkoholipoliitika kujundamise:

o juhendmaterjal

o koolitus- ja nõustamisprogramm



Projekt “Rahvatervise alase pädevuse suurendamine 
Eesti paikkondades”

Projektitaotlus esitatud Norra finantsmehhanismi 2009-2014 
programmi “Rahvatervis” avatud taotlusvooru.

Projekti üks eesmärkidest on töötada välja Eesti kohaliku 
alkoholipoliitika raamistik.

Peamised tegevused:

- viiakse ellu kohaliku alkoholipoliitika pilootprogramm kolmes 
kohalikus omavalitsuses

- töötatakse välja kohaliku alkoholipoliitika juhend 

Tegevusperiood: august 2014 – detsember 2015

Elluviijad: TAI, Terve Eesti Sihtasutus ja Eesti Tervislike Linnade 
Võrgustik



Kohaliku alkoholipoliitika pilootprogramm 
kolmes kohalikus omavalitsuses

Pilootprogrammi aluseks on aastatel 2004-2007 Soome Tervise- ja 
heaoluameti (THL) elluviidud PAKKA projekt. 

PAKKA mudeli komponendid:

• Järelvalve tugevdamine alkoholi müügikohtade üle ja sagedasem 
karistamine

• Koolitusprogramm teenindajatele, et vähendada alkoholi müüki 
joobes isikutele ja alaealistele

• Alkoholi müügikohtades vastutustundliku alkoholi serveerimise 
praktikate propageerimine

• Kogukonnas teadlikkuse tõstmine kohalikest alkoholiga seotud 
probleemidest

• Eri osapooltest koosneva töögrupi loomine (politsei, sotsiaaltöö, 
koolijuhid, KOV juhid, MTÜd, ettevõtjad, kohalik meedia jt).



Kohaliku alkoholipoliitika pilootprogramm 
kolmes kohalikus omavalitsuses

Eesti pilootprogrammi metoodika töötatakse välja koostöös Soome 
PAKKA projekti meeskonnaga, kes jagavad oma kogemusi ja soovitusi. 

Esmalt toimuvad fookusgrupid, kus kaardistatakse KOV juhtide hoiakud 
alkoholipoliitika rakendamise osas. Kogutud info võetakse aluseks 
pilootprogrammi väljatöötamisel ja juhendmaterjali koostamisel. 

Pilootprogramm viiakse ellu teadusliku sekkumisuuringuna, kuhu on 
kaasatud kokku 6 KOV-i (kolmes tegevused toimuvad ja kolmes ei 
toimu).  

Sellise metoodika eesmärgiks on võrrelda omavalitsuste olukorda enne 
ja pärast programmi elluviimist ning seeläbi luua reaalsed näited 
Eesti omavalitsustest, kus on suudetud olukorda parandada.



Aga ...

... kõik loetletud tegevused toimuvad juhul, kui 
projekt saab positiivse rahastusotsuse.

Kui projekt jääb rahastuseta, jätkame uute 
finantseerimisvõimaluste otsinguid, 
sest teame et planeeritud tegevustega on võimalik 
olukorda Eestis parandada. 
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