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Ülevaade noorte uimastitega 
seotud riskikäitumisest ja TAI 

ennetustegevustest

Tiia Pertel

Tervise edendamise osakond

Tervise Arengu Instituut

Üle 70% kooliõpilastest on vähemalt korra elus 
proovinud suitsetamist
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52% poistest ja 38% tüdrukutest on proovinud suitsetamist 
12-aastaselt ja nooremalt

Allikas: ESPAD 1995-2011
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Poiste seas on aastatega vähenenud regulaarne 
suitsetamine, tüdrukute hulgas on suitsetamine hakanud 

levima
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Poisid  tarvitavad enam õlut (50%) ja kanget alkoholi (41%), 
tüdrukud siidrit (50%), veini (44%) ja kanget alkoholi (42%)
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Üle poole (55%) 15−16 aastastest kooliõpilastest on 
olnud purjus vähemalt korra elus

88

59

45

11

36

43

1

4

9

1

3

0 20 40 60 80 100

Viimase 30 päeva 
jooksul

Viimase 12 kuu jooksul

Elu jooksul

%

Pole olnud

1-5 korda

6-19 korda

20 ja enam korda

Purjus olemise sagedused (%)Allikas: ESPAD 2011

Narkootikumide tarvitamine 15-16 aastaste koolinoorte 
seas on küll tõusnud, kuid stabiliseerumas 
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Kõige levinum illegaalne aine on 
õpilaste seas endiselt kanep
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• Viimase 12 kuu jooksul oli 2011. aastal kanepit tarvitanud 17%  ja viimase 30 
päeva jooksul 6% õpilastest

• Kanepit proovinutest pooled on seda tarvitanud enam kui kahel 
korral, sealjuures viiendik kümnel või enamal korral

Suitsetamine, alkoholi ja kanepi 
tarvitamine on seotud

Allikas: ESPAD 2011

15−16-aastastest kooliõpilastest, kes vastas, et on elu 
jooksul kanepit tarvitanud:

• 97%  oli elu jooksul suitsetanud

• 99,8%  oli elu jooksul alkoholi tarvitanud

• 96% oli olnud purjus
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Sotsiaalsed oskused ennustavad 15−16-a õpilaste 
tõenäolisemat uimastitarvitamist ja teisi 

antisotsiaalseid käitumisviise

Madalate sotsiaalsete oskustega õpilased:

•Alustavad nooremana suitsetamist

•On suurema tõenäosusega igapäevased suitsetajad

•On olnud nooremalt esimest korda purjus

•On sagedamini rahulolematud suhetes sõpradega ja 
vanematega

• Sagedamini tõsiseid lahkhelisid ja riide vanematega 
ning sõpradega

Olukorras, kus nooruk ei saa positiivset tagasisidet, võib 
õpilase muuta uimastite tarvitamise suhtes 
haavatavamaks

Allikas: ESPAD 2011

KÜSIMUS: Kas Te olete kunagi elus 
tarvitanud huuletubakat (%)? 
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Allikas: Energiajookide uuring. TAI 2013
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Eestlastest noorte seas on huuletubakat proovinuid 
enam, kui mitte-eestlaste seas
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Koolis kehvemini hakkamasaavad noored 
proovivad huuletubakat oluliselt nooremana 
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Testostlemise tulemused 
2012

Kõigis alkoholi müügikohtades küsitakse 
keskmiselt dokumenti 24% juhtudest (±5,2%) 

•Kaupluste üldkogumis kitsamalt on tulemus kõrgem - 36% (±7,6%). 
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Kõige harvemini küsitakse dokumenti 
toitlustusasutustes

• Väikeste ja suurte poodide dokumendi küsimise vahe statistiliselt oluline.

• Kange alkoholi ostu korral küsitakse noorelt 
isikut tõendavata dokumenti 40,3% ostude korral. 

• Lahjat alkoholi ostes on näitajad madalamad –
vastavalt 16,0% õlu ostmisel ning 28,0% siidri 
ostmisel. 

• Keskmiselt küsitakse alkoholi müügikohtades 
ostjalt vanust 4,4% juhtudest. 
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TAI ennetustegevustest

Konkurss "Suitsuprii klass“ … 

… suitsetamisvastane 
ennetusprogramm 4.-12. klasside 
õpilastele

• Eesmärgid:

• ennetada või edasi lükata 
suitsetamise ja suitsuvabade 
tubakatoodete tarbimise 
alustamist laste ja noorte 
seas;

• motiveerida tubakat tarbivaid 
õpilasi sellest loobuma;

• toetada tubakavabadust kui 
eluviisi;

• aidata vähendada noorte 
suitsetamist ja suitsuvabade 
tubakatoodete tarbimist
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Riikliku õppekava rakendamise toetamiseks

Õpetajaraamatu 
“Sotsiaalsete 
toimetulekuoskuste 
õpetus” uuendamine

TAI tegevused noorsootöö toetamiseks

• Juhendmaterjal  “Räägime 
tervisest!” sisaldab 
uimastiennetuse peatükki 

• teoreetiline taustamaterjal 
+ aktiivtööd

• Viime läbi 3-päevased 
juhendit tutvustavaid 
koolitusi, millest ½ päeva 
pühendatud 
uimastiennetusele
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TAI tegevused kooliprogrammi ja noorsootöö 
toetamiseks

Õppefilmi “Mõtteaine” ja 
sellega kaasnevate 
juhend- ning 
infomaterjalide 
levitamine

Veebid - www.terviseinfo.ee
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Veebid - www.alkoinfo.ee

Veebid - www.narko.ee
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Noorte alkoholi tarvitamise vähendamine läbi 
vanemate teadlikkuse tõstmise

• Alkoholiennetuse programm „Effekt“ 2012-2015

• EESMÄRGID: 

• läbi lastevanemate harimise vähendada noorte alkoholi tarvitamist, 

• edasi lükata alkoholi tarvitamise alustamise vanust ning 

• säilitada üle aja lastevanemate range suhtumine laste alkoholi 
tarvitamisesse

• SIHTGRUPP:

• 5. klassi õpilaste vanemad (20 sekkumis- ja 20 kontrollkooli üle Eesti)

• SEKKUMINE:

• 3 aasta jooksul lastevanematele 6 30-minutilist koosolekut + kirjalikud 
kokkuvõtted ja regulaarne info vanematele

• Eelhindamine ja järelhindamine

Riskirühmadele suunatud ennetus

• Lastega töötavate spetsialistide koolitamine järgmistel 
teemadel: 

•käitumisprobleemidega laps ja noor,
•kuidas rääkida noortega uimastitest,
• võrgustikutöö

• Noorte ja lastevanemate nõustamine: individuaalne 
psühholoogiline nõustamine, pereteraapia, grupitööd 
(Tallinn, Jõhvi)

• Noorukite  rehabilitatsioon ja ravi (Tallinn, Jõhvi)
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Soovitused 
uimastiennetuseks koolis

Juhendi projekti tutvustus

•Turvaline ja toetav koolikeskkond – positiivne 
ja toetav õhkkond on uimastiennetuse alus
• iga keskkond saab panustada laste igakülgsele 

arendamisele, sotsiaalsete oskuste õpetamisele 
ning tervis toetavate väärtuste kujundamisele

•Oluline on varajane märkamine ja sekkumine
•probleeme nähes ja koheselt tegutsedes on 

võimalik ennetada probleemide süvenemist, 
toetada ja abistada last ja tema perekonda

•Uimastiennetus koolis on järjepidev protsess
•sellega tuleb pidevalt tegeleda vastavalt õpilaste 

vajadustele, hetkeolukorrale ning töötajate 
arenguvajadustele
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Mida materjal sisaldab 1?

1. Sissejuhatus uimastiennetusse
1.1. Mõisted

1.2. Ennetustöö tasandid

1.3. Sõltuvus ja selle väljakujunemine

1.4. Riski- ja kaitsetegurid

2.Lähtekohad uimastiennetuseks koolis
2.1. Miks on koolis vaja ellu viia uimastiennetust?

2.2. Üldised põhimõtted ja väärtused

Uimasti jm probleemidega 
lapsed

Varane märkamine ja sekkumine
Probleemide kompleksne  
lahendamine

Haavatavad lapsed
Varane märkamine ja sekkumine
Toetus ja abi haavatavuse 
vähendamiseks

Kogu koolipere
Turvaline ja toetav koolikeskkond
Uimastivaba koolikeskkond
Ennetustöö

Suunatud

Valikuline

Universaalne

1.2. Ennetustöö tasandid
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Mida materjal sisaldab 2?

3.Võimalusi uimastiennetuse elluviimiseks koolis
3.1. Toetava ja turvalise õhkkonna loomine koolis ja 

klassiruumis
3.2. Uimastitega seotud reeglite määratlemine
3.3. Vanemate a hooldajate kaasamine
3.4 . Partnerlussuhete loomine ja hoidmine kohalike 

asutustega

4.Uimastiennetuse korraldamine koolis
4.1. Uimastiennetuse planeerimine ja elluviimine
4.2. Koolisisese uimastiennetuse eesmärgid
4.2.1. Lühiajalised eesmärgid
4.2.2. Kooli uimastiennetustöö tulemused

Uimastiennetusprotsessi 
etapid

1. Juhtkonna 
heakskiit ja 

töögrupi 
moodusta-mine 

2. Kaardista-mine ja 
eesmärkide 
seadmine 

3. Arutelud kooli 
sees ja kooli väliste 

partneritega

4. Heakskiit-mine 
ja tutvustamine

5. Rakendamine

6. Hindamine
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Mida materjal sisaldab 3?

Antud materjal ei käsitle uimastihariduse läbiviimist 
õppekava raames (kuid on sellega seotud). 

5. Uimastitega seotud 
olukorrad ja nende 
lahendamine

5.1. Uimastitega seotud 
olukorrad

5.2. Uimastitega seotud 
juhtumi lahendamise 
üldpõhimõtted

5.3. Uimastitega seotud 
juhtumi lahendamine

5.4. Uimastitega seotud 
juhtumite ülesmärkimine

6. Lisad
1. Tõenduspõhised näited

2. Soovitused tegevuskavale

3. Hetkeolukorra 
hindamisjuhend

4. Kaasamise grupitöö

5. Partnerite kaardistamine

6. Tegevusjuhise näidis

7. Juhtumite ülesmärkimine

8. Seadusandluse tutvustus

9. Käitumisjuhised erinevateks 
olukordadeks

10. Esmaabi

Kellele suunatud?

•Põhikool ja gümnaasium, kõrgkool, riiklik- ning 
erakool, erikool, huvikool

•Koolide juhtkondadele ja tervisenõukogudele ning 
kõigile teistele koolide töötajatele ja õpilastele

•Materjalist on abi ka kooliga koostööd tegevatel 
organisatsioonidel, noorteorganisatsioonidel, 
noortekeskustel, vanematel/hooldajatel, 
noorsoopolitseil
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Tänan!

Külastage järgmisi veebilehti

www.terviseinfo.ee

www.narko.ee

www.alkoinfo.ee


