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Allikas: Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2019, TAI, EKI

Alkoholi kogutarbimise vähenemises on seisak
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100%-lise alkoholi tarbimine liitrites

  Absoluutalkoholi tarbimine ühe täiskasvanud elaniku kohta (vanus 15+)

  Absoluutalkoholi tarbimine ühe elaniku kohta

  WHO soovituslik maksimaalne absoluutalkoholi tarbimise tase ühe elaniku kohta



Eestlaste alkoholitarvitamist iseloomustab sage purjutamine
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Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2018, TAI



Allikas: Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) 2018, TAI

• 25% 13-15-aastastest lastest kasvab üles
alkoholiprobleemidega perekonnas* 

• 36% 13-15-aastastest on soovinud, et vanem 
lõpetaks alkoholi tarvitamise

*Meetod: Children of alcoholics screening test (3/6 “jah” vastust viitab, et suure tõenäosusega esineb peres alkoholiprobleem)

• Lapsed, kes pidasid vanema alkoholitarvitamist
probleemiks olid ise sagedamini

tarvitanud alkoholi ja olnud purjus

suitsetanud

tarvitanud kanepit

Vanemate alkoholitarvitamine mõjutab lapsi

• 15-16 aastaste noorte alkoholitravitamises on märke positiivsest muutusest

elu jooksul alkoholi proovinud 15-16 aastaste kooliõpilaste osakaal väheneb



Alkoholitarvitamine on seotud vaimse tervise
probleemidega

Vaimse tervise probleemide ennetamine on oluline

• 14.eluaastaks on 50% vaimse tervise probleemidest juba 

välja kujunenud ja 24 eluaastaks 75% 

Vaimse tervise heaolu toetamine vajab rohkem ressursse

• erinevate sekkumiste ja teenuste pakkumine nii riigi kui

kohaliku omavalitsuse tasandil

• Kliiniliste vaimse tervise spetsialistide koolitamine

Rahvastiku vaimse tervise olukorra monitoorimine, et planeerida

paremini sekkumistegevusi ja teenuseid



Vaimse tervise toetamine ja alkoholitarvitamise ennetamine
peab algama varases nooruses

• Imelised aastad - vanemlike oskuste arendamine suurendab laste sotsiaalseid oskusi ja ennetab võimalikke 

käitumisprobleeme

• VEPA käitumisoskuste mäng - toetab laste vaimset tervist ja suurendab heaolu ning toetab õpetajate 

enesetõhusust ja toimetulekut klassis

• Uimastiennetus koolis – toetab laste sotsiaalsete oskuste arendamist

- õpetajaraamat ja toetavad koolitused koolidele

• Spetsialistide koostöö KOV ja maakonna tasandil  (tervisedendajad, politsei, sotsiaaltöötaja, lastekaistetöötaja, 

ettevõtjad)

- Kohaliku alkoholipoliitika kujundamiseks

- alkoholi kättesaadavuse piiramiseks, näiteks testostlemised

• Valdkondadeülene ennetus

- põhimõtete, prioriteetide, indikaatorite ja rollide kokku leppimine riigi tasandil koostöös JUMi, 

SIMi, SOMi, HTMi, KUMi, SKA, PPAga

https://tarkvanem.ee/koolitused/imelised-aastad/
https://www.vepa.ee/
https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/olulised-abimaterjalid/uimastiennetus
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/160855371716_Voimalused_alkoholipoliitika_kujundamiseks_veeb.pdf
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/157970106986_Alkohoolsete_jookide_testostlemine_veebilinkidega.pdf


Eneseabi programm SELGE – tasuta lahendus veebis
alates 2020. aprillist 4000 kasutajat



Eestis on alkoholitarvitamise häire ravi
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• 2020. aastal sai alkoholitarvitamise häire ravi 2904 inimest

• Alates 2016. aastast ravi saanud üle 7000 inimese

• 900 tervishoiutöötajat on koolitatud varajaselt avastama alkoholi liigtarvitamist



Kokkuvõtteks

• Alkoholipoliitika vajab järjepidevust – muutused võtavad aega

• Inimeste vaimse tervise heaolu toetamine ja valdkonda ressursside suunamine aitab saavutada

loodetud tulemusi kiiremini

• Suurem initsiatiiv KOV tasandil ja koostöö erinevate spetsialistide vahel aitab liita killustatud

abivõimalusi

koostöö KOV otsusetegijate, politsei, sostsiaaltöötaja, lastekaistetöötaja, ettevõtjate ja   

tervisedendajate vahel

• Kogukonna tasandil on oluline iga inimese vastutus ja panus. 

Muutus ja sotsiaalsete normide kujundamine algab meie endi hoiakutest.  


