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Protsess

• Alkoholi kättesaadavuse ja tarvitamise teemaline uuring 2014
• üldelanikkonna postiküsitlus

• ankeetküsitlus 9. ja 11.klasside õpilased

• testostlemine fookusega dokumendi küsimisel

• fookusgrupid ja individuaalsed intervjuud kohalike võtmeisikutega

* Koolitus KOV projektimeeskondadele

* Tegevuste planeerimine ja elluviimine

* Järeluuring 2017



Miks on alaealiste alkoholi tarvitamine üldse 
kohalikule omavalitsusele aktuaalne teema?



5 õpilast 32-st



Esmakordne vanus alkoholi tarvitamisel 
(vähemalt mitu lonksu)
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13-a poiss 13-a tüdruk



Viimase aasta jooksul on vähemalt 3 korda alkoholi tarvitanud 9. klassi 
õpilastest keskmiselt 60%

19 õpilast 
32-st



Kust alkoholi saadakse? Alaealine ostab alkoholi

Omavanustelt tuttavatelt  61%

Täisealistelt tuttavatelt 52%

Ema vms 32%

Isa vms 26%    

Ostsin ise 20%

Kodust salaja võtsin 8%

Täiskasvanu ostab alaealisele alkoholi 
Täiskasvanud sõber/tuttav 81% 

Kellegi õde/vend 53%

Kellegi ema 29%

Võõras 24%

Kellegi isa 17%

Alkoholi on edukalt ostnud 28% õpilastest:
Toidupoest 63%  
Meelelahutuskohast  56%
Avalikult ürituselt  64%

Kus alkoholi tarvitatakse?

Kellegi teise kodu  77%
Enda kodu 54%
Avalik üritus           32%  
Tänav, park       25% Põlvas oluliselt harvemini



Alkoholiga seotud kahjud ja hoiakud

45% õpilastel tarvitab keegi perekonnas liiga palju alkoholi

41% nõustub, et nädalavahetuse õhtutel on näha tänavatel palju purjus inimesi

72% nõustub, et avalikel üritustel on näha palju purjus inimesi
<< Põlvas oluliselt sagedamini (81%)

74% nõustub, et alaealisele sobib pere ringis alkoholi juua, kui tähistatakse sünnipäeva

36% täiskasvanutest nõustub, et 16-aastasel sobib pere ringis pudel õlut-siidrit või klaas 
veini juua, kui tähistatakse sünnipäeva vms

81% nõustub, et lapsevanem saab olulisel määral mõjutada oma lapse otsust alkoholi 
tarvitada



Testostud

KOV Müügikohad 
kokku

Müügikohad 
uuringus

Ostu ei saanud 
teostada

Testostlemise
läbinud 
müügikohtade
arv kokku

Müügikohtade 
arv, kus küsiti 
testostlejalt
dokumenti

Kuressaare 58 37 8 29 10

Põlva 27 20 4 16 2

Põltsamaa 13 8 2 6 3



Elanike toetus erinevatele kohaliku alkoholipoliitika meetmetele

KOV peaks suurendama kontrolli: 

- alkoholi müügi üle, et ei müüdaks alkoholi alaealistele ja joobes isikutele (toetus 89%)

- tänavatel, et vältida joobes isikute avaliku korra rikkumisi   (toetus 88%)

- liikluses, et vältida joobes isikute sõidukite juhtimist    (toetus 84%)

KOV peaks keelama: 

- teatud üritustel alkoholi müügi (nt spordi- või pereüritused)   (toetus 83%)

- alkoholi müügi laste- ja haridusasutuste läheduses    (toetus 84%)

- kange alkoholi müügi avalikel üritustel     (toetus 77%)

KOV peaks piirama: 

- alkoholi reklaamimise võimalusi tänavatel     (toetus 75%)

- avalikel üritustel alkoholi müügi ala vanusepiiranguga      (toetus 77%)

KOV peaks kutsuma üles:

- vanemaid mitte lubama oma alaealistel lastel alkoholi tarvitada     (toetus  92%)

- täiskasvanuid alaealistele alkoholi mitte pakkuma või ostma     (toetus  91%)



Peamised uuringu järeldused
• Alkoholi tarvitamist alustatakse 13. eluaastal

• Põhikooli lõpuks on suur osa õpilastest regulaarsed alkoholi tarvitajad

• Oluline osa õpilastest kogeb erinevaid alkoholi tarvitamisega seotud kahjusid

• Noori ümbritsev keskkond on alkoholi tarvitamise suhtes väga lubav ja tolerantne

• Alkoholi kättesaadavus on alaealistele väga kõrge – seda nii müügikohtades kui ka sõprade-tuttavate ja 
perekonna kaudu

• Enamik elanikest peab alkoholi kättesaadavust alaealistele suureks probleemiks ning sooviks suuremat kontrolli 
müügikohtade üle

• Lapsevanemal on oluline roll alkoholi tutvustajana ja pakkujana, kuid enamasti ei teadvustata, et seeläbi 
panustab vanem alaealiste alkoholi kättesaadavusse

• Enamik elanikest toetavad erinevate alkoholi kahjusid vähendavate poliitikameetmete rakendamist kohalikus 
omavalitsuses





Tegevuskava

• alaealistele alkoholimüügi ja tarvitamise järelevalve korraldamine sh 
testostlemine

• teenindajate koolitamine  

• kaasamine ja teavitustöö  sh kohtumised sihtrühmadega

• temaatiline meediakajastus 

• süsteemne uimastiennetustöö koolides 

• laste ja noorte huviharidus 



Testostlemine

Aeg Testostlemise
läbinud 
müügikohtade arv 
kokku

Müügikohtade arv, 
kus küsiti testostlejalt
dokumenti

Reid 
ööklubisse

Koolitused

Enne projekti 16 2 0 ?

Detsember 2014 –
Juuli 2015

10 0 2 7

August 2015 –
Märts 2016

14 12 0 Müüjad
2/46





Meedia
• Marta FM info testostlemistest 16.04.2015

• Üleriigilistes uudistes info noorte alkoholitarvitamisest seoses projektiga

• Põlva Teataja september 2015 – „Vanemad mõjutavad noorte alkoholitarbimist“, autor abivallavanem Janika Usin. Artikkel kirjeldab
projekti tegevusi ning tuletab meelde, et Põlvas täiskasvanud inimesed ei müü, ei osta ega paku alaealistele alkoholi.

• Põlva Teataja oktoober 2015 – „Strateegiapäevad alkoholimüüjatele“, kohaliku alkoholipoliitika töörühma info testostlemistest ning 
strateegiapäevade toimumisest.

• 10.10.2015 oli alkoholipoliitika projekti tutvustav raadiosaade „Uudis luubis“  raadios Marta FM

• Põlva Teataja november 2015 – projekti töögrupi koostatud artikkel „Toimusid strateegiapäevad alkoholimüüjatele“. Artiklis on info 
strateegiapäevade toimumisest ning lisalugemist internetileheküljelt noored.alkoinfo.ee „Kuidas alkohol mõjub aju arengule“ ja 
„Alkoholitarvitaja aju“.

• Põlva Teataja detsember 2015 – „Esimene aasta teadlikku alkoholipoliitikat Põlva vallas“, autor abivallavanem Janika Usin –
ülevaade aasta jooksul projekti raames läbi viidud tegevustest

• LõunaLeht 03.12.2015 – artikkel „Alkoholipoliitika programm pani müüjad noortelt dokumenti küsima“Põlva Teataja august 2015 –
„Alaealiste alkoholitarbimine tekitab muret“, autor piirkonnapolitseinik Maarika Morel. Artikkel annab ülevaate 2015.a 
suveüritustel läbi viidud politseireididest ning nende tulemustest

• 2015 10 kajastust kodulehel, lisaks sotsiaalmeedias

• Põlva Teataja detsember 2016 ,,Jätkub kohaliku alkoholipoliitika programm“

• Põlva Valla Teataja 2018 november ,,Alkoholipoliitika on vastuoluline teema, mis tuleb pidevas fookuses hoida“

………………….
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Järeldused

• Piirangud on vajalikud 

• Rohkem ressurssi universaalsesse ennetustöösse (näiteks vanemlike 
oskuste ja laste sotsiaalsete toimetulekuoskuste on oluline arendamisesse)

• Alkoholipoliitika on vastuoluline teema, mis tuleb pidevas fookuses hoida

• Süsteemse testostlemise ja toetavate tegevuste (meediakajastus, 
teenindajate koolitused, aktiivne suhtlus ettevõtjatega) elluviimisel on 
võimalik vähendada alkoholi kättesaadavust alaealistele

• Testostlemine on üks vähestest tegevustest valdkonnas, millega on võimalik 
lühikese ajaga saavutada positiivseid tulemusi

• Omavalitsusjuhtide toetus alkoholipoliitika arendamisele on kriitilise 
tähtsusega tegur eesmärgi saavutamiseks



http://www.polva.ee/uudised-ja-teated/-
/asset_publisher/VfMAbpC4hpx1/content/id/24051741

http://www.polva.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/VfMAbpC4hpx1/content/id/24051741


Aitäh kuulamast!


