
 

 

 

Tubaka- ja  alkoholipoliitika seisukohad ja ettepanekud EV 

Sotsiaalministeeriumile 12.01.2013   

 

Kolm peamist põhipostulaati 

 
1. Konservatiivse rahanduspoliitikaga  riigis peab olema  ka  konservatiivne tubaka-  ja 

alkoholipoliitika. 

2. Ühiskonna ja  avaliku elu tegelastel on oluline roll  läbi  väärtushinnangute ja  suhtumise 

avalikku  tubaka ja alkoholitarvitamisse  tubaka- ja  alkoholipoliitika kujundamisel. 

3. Soovime kaitsta meie lapsi tubaka- ja alkoholi eest. 

 

 

Tubakapoliitika seisukohad 

1. Tubakatoodete  müük vaid letimüügis või spetsiaalsetes kauplustes.  Kütusetankla 

territooriumil tubakatoodete müügi mitte võimaldamine. 

2. E-sigareti ja E-sigarite turustamise ning nende reklaami keelustamine.  

3. Vesipiibu suitsetamise ja  huuletubaka tarvitamise, kui tervist ohustava tegevuse  reklaami   

keelustamine, sh vesipiibu müümise keelustamine alaealistele. 

4. Kehtiva  vanusepiirangu ostuõiguse tõstmine ning dokumendi kohustuslik kontrollimine.  

5. Avalikel vabaõhuüritustel (spordivõistlused, tantsupeod, kontserdid, teatrietendused, 

laulupeod, folküritused jmt) tubakavaba keskkonna tagamine. 

6. Suitsetamise  vastase ennetustöö ja nõustamise kindlustamine igas maakonnas ja  

finantseerimine  riigieelarvest fikseeritud protsendiga. 
7. Suitsetamise vastastes  koolitusprogrammides osalejatele arsti poolt määratud suitsetamisest 

loobumist  toetavate ravimite tasuta kättesaadavuse kindlustamine. 

8. Kaupluste ja  ametiasutuste sissepääsu piirkonnas tubakavaba keskkonna loomine. 

9. Suitsetamise keelustamine mootorsõidukites analoogselt mobiiltelefonide kasutamise 

regulatsiooniga.  

10. Suitsetamisvaba keskkonna kindlustamine korrusmajade välisrõdudel Soome eeskujul. 

 

 

Alkoholipoliitika  seisukohad 

 

1. Alkoholi väljamüügi ajalise piirangu suurendamine  kella 20.00 – 10.00, vanuselise piirangu 

tõstmine kuni 20 eluaastani alkohoolsete jookide ostmisel, omamisel ja omandamisel. 

Alkoholi müüja seaduspõhine kohustamine küsida alkoholi ostnud isiku vanust tõendavat 
pildiga dokumenti. 

2. Alkohoolsete jookide müügi lubamine vaid spetsiaalsetes poodides või eraldatud 

müügikohtades, mis on piiratud läbipaistmatud  seintega. Alkoholivaba keskkonna tagamine 

kütusetankla territooriumil ja ehitus- ning aianduspoodides (jt tööstuskaupade 

müügipunktides). Mitte lubada alkoholi väljamüüki muuseumides. 



3. Kehtivate alkoholiaktsiisi määrade ümbervaatamine ning tõenduspõhiste komplekssete 

maksumeetmete rakendamine, mis kujundaks alkoholi jaemüügis praegusest radikaalsema 

hinnatõusu ja vähendaks oluliselt alkoholi kättesaadavust noorte  seas.  

4. Alkoholivaba keskkonna tagamine alaealistele lubatud avalikel massi- ja vabaõhuüritustel, 

tantsu- ja laulupidudel, folgiüritustel, festivalidel, spordiüritustel.  

5. Avalikkusele suunatud alkoholireklaami  keelustamine või  nn. Loi Evini tüüpi Prantsusmaa 

alkoholireklaam, mis sätestab konkreetselt, mis on lubatud  (toote nimetus, sisalduse vol % ja 

tootja ilma mingi sotsiaalse tausta, värvimängude ja ahvatlusteta).   

6. Alkoholivastasel avalikkusele suunatud reklaamil inimeste ja alkoholitoodete kujutamise 
välistamine kuna taolised reklaamid kvalifitseeruvad varjatud alkoholireklaamina. 

7. Sportlaste võistlusriietel ja spordivahenditel ning spordi- ja kultuuriürituste läbiviimistel (näit  

Hennessy uusaastakontsert jt) ja  ehitistel  (näit A Le Coq Arena, Saku Suurhall jt) 

alkoholitootjatepoolse sponseerimise  ning oma ärinime eksponeerimise lõpetamine. 

8. Alaealisele alkohoolseid jooke müüva juriidilise isiku vastutuse tõhustamine regulatsioonide 

karmistamise kaudu (näit. mitmekordse eksimise puhul  alkoholi müügilitsentsi ajutine 

äravõtmine jmt). 

9. Ravi- ja rehabilitatsioonisüsteemi väljaarendamine sõltuvusprobleemidega inimestele kogu 

vabariigis ja ravi teostavate meeskondade ning  ravimite rahastamine  riigi- või  haigekassa 

eelarvest.  
10. Nn „alkoholivabade päevade“ kehtestamise ideest loobumine, sest nimetatud kampaaniad 

kvalifitseerub alkoholireklaamina kuna annavad selge signaali, et aasta ülejäänud päevadel 

on alkoholi tarvitamine igati aktsepteeritav.   
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