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„Suuname suuremad ressursid haiguste ja 
sõltuvuste ennetusele“

„Seame sihiks vähendada alkoholi – ja 
tubakatarbimist aastaks 2030 võrreldes 

tänasega poole võrra ja muuta koolid alkoholi-
,tubaka- ja illegaalsete uimastite vabaks“



 Üks Euroopa suurimatest noorte 
tervisekäitumise parandamiseks mõeldud 
projektidest – uuring + analüüs ja vajalikud 
meetmed

 Algatajaks Island ning ECAD (European Cities
Against Drugs http://www.ecad.net/)

 Uuringud alates 2005

http://www.ecad.net/


 Projekt keskendub linnadele ja koolidele

 Erinevad Euroopa linnad 14 erinevast riigist

 2014. a - 23 Euroopa linna

 Eestis – Tartu, Tapa, Tallinn (2. korda, 
esimene kord 2012)







 Monitooriti regulaarselt noorte 
uimastitarvitamist;

 Poliitikate ja tegevuste planeerimisel kasutati 
uuringutulemusi;

 Ennetustöös keskenduti noorte riski- ja 
kaitsefaktoritele;

 Tihe koostöö erinevate osapoolte vahel, kes 
vastutavad ennetusvaldkonna eest (koolid, 
lapsevanemad, KOV, riik jne).



 Tubaka – ja alkoholireklaami keelamine

 Müügikohtades tubaka ja alkoholi 
presenteerimise keelamine – eraldi poed

 Alkoholi ja tubaka kättesaamine muudeti 
keerukamaks ka täiskasvanute jaoks

 Avalikus kohas viibimise kellaajalised 
piirangud alaealistele – „hängimise“ 
vähendamine

 Kampaaniad lapsevanematele – lapsega 
koosveedetud aeg on oluline!



 Ennetusstrateegia

 Maksimaalselt arendavaid võimalusi vaba aja 
veetmiseks

 Üle 90% Reykjaviki 13-15 aastastest osaleb 
mõnes koolivälises tegevuses täiskasvanud 
juhendajate eestvedamisel.



 Kõikidel koolidel on oma ennetuskava, mis 
sisaldab suuniseid nii õpilastele kui 
õpetajatele

 Igas koolis tegutseb spetsialist, kelle 
ülesandeks on märgata probleemseid noori

 Tihe igapäevane koostöö lapsevanematega

 Eelkool (99% Reykjaviki lastest osaleb 
eelkoolis)

 Suvised ja koolivälised tegevused õpilastele

 Koolitused lapsevanematele



 Uuringu kavandamine ja teostamine 
oktoober 2014 - jaanuar 2015

 Tartu linna üldhariduskoolide 9. ja 10. klassi 
õpilased

 Üldarv 1781

 Küsimustikud skaneeriti Islandil

 Kasutamiskõlbulikke vastuseid 1344
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Peaaegu üldse mitte

Vähem kui kord kuus

1-3 korda kuus

Sagedamini

Hängimine kaubanduskeskustes ja suitsetamine viimase 

30 päeva jooksul

Pole suitsetanud

Vähem kui üks sigaret nädalas

Vähem kui üks sigaret päevas

Rohkem



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sageli

Mõnikord

Peaaegu mitte kunagi

Koolis ennast halvasti tundmine ja suitsetamine viimase 30 päeva 

jooksul

Pole suitsetanud

Vähem kui üks sigaret nädalas

Vähem kui üks sigaret päevas

Rohkem



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sageli

Mõnikord

Peaaegu mitte kunagi

Koolis ennast halvasti tundmine ja purjusolek viimase 30 päeva 

jooksul

Pole purjus olnud

1-2 korda

Rohkem



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sageli

Mõnikord

Peaaegu mitte kunagi

Koolis ennast halvasti tundmine ja kanepi tarvitamine

Pole tarvitanud

1-2 korda

Rohkem



 Andmete täiendav analüüs

 Seminarid projektis osalenud linnadele

 Igale uuringus osalenud koolile eraldi 
ülevaade

 Uuringutulemuste tutvustamine 
linnavalitsusele

 Arutelud ja järeldused

 Reaalsed sammud


