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Sotsiaalministeerium on esitanud Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks alkoholiseaduse ja 
reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu). Alkoholism on oluliseks mõjutavaks 
asjaoluks paljude kuritegude ja õnnetusjuhtumite puhul.  Justiitsministeerium toetab eesmärki 
kaitsta rahvatervist alkoholi tarbimisest tulenevate ohtude eest, kuid paneb südamele, et 
eesmärgini tuleb jõuda ühiskonda kõige vähem koormaval ja kõige kuluefektiivsemal viisil. 
Õigusloome mahu vähendamise kava seab eesmärgiks hinnata kriitiliselt iga õigusakti 
väljatöötamise vajalikkust. Justiitsministeerium jätab kooskõlastamata eelnõud, millele ei ole 
eelnenud väljatöötamise kavatsust (edaspidi VTK), välja arvatud hea õigusloome ja normitehnika 
eeskirja (edaspidi HÕNTE) § 1 lõikes 2 sätestatud erandid. VTK eesmärk on välja selgitada, kas 
probleemi lahendamiseks on vaja tingimata seadust muuta, vastu võtta täiesti uus seadus või sobib 
mõni muu vahend probleemi lahendamiseks, vältimaks sisutuid regulatsioone ja ülereguleerimist.  
 
Eelnõu seletuskirja kohaselt ei ole eelnõule eelnevalt koostatud VTK-d, kuna Vabariigi Valitsuse 
kinnitatud tegevusprogrammis (VVTP) on eelnõu esitamise tähtajaks antud 2015. aasta september 
(muudetud VVTP p 10.42 järgi lükati reklaamiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 
valitsusele esitamise tähtaeg edasi detsembrisse 2015) ja vastavalt HÕNTE § 2 lõike 2 punktile 1 
ei ole VTK nõutav, kui eelnõu menetlus peab olema kiireloomuline. Märgime, et tõik, et eelnõule on 
VVTP-s määratud tähtaeg, ei kujuta endast kiireloomulisust HÕNTE tähenduses. Kiireloomulisuse 
all tuleb mõista erakorralisi olukordi, mille kiireloomulisel lahendamata jätmisel võivad olla 
pöördumatud tagajärjed. Näiteks on viimase aasta näitel selliseks olukorraks olnud Aafrika 
seakatku levik. Seletuskirjas on rõhutatud, et eelnõu sisulistes küsimustes on toimunud arutelud 
huvi- ja sidusgruppidega alkoholipoliitika rohelise raamatu väljatöötamisel, samuti on toimunud 
sisulised arutelud ministeeriumite esindajate vahel alkoholipoliitika ministeeriumitevahelises 
töörühmas, mis vastutab rohelise raamatu elluviimise eest. Justiitsministeerium juhib 
Sotsiaalministeeriumi tähelepanu sellele, et rohelise raamatu koostamine ei vabasta VTK 
koostamisest, kuna rohelise raamatu eesmärk on pigem ergutada ühiskonnas arutelu teatavatel 
teemadel ning kaardistada osapoolte arvamused ja hoiakud, kuid sisuliste alternatiivse lahenduste 
kaalumist rohelises raamatu koostamise käigus ei toimu. Vabariigi Valitsuse reglemendi § 6 lõike 5 
kohaselt esitatakse seaduse eelnõu Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks pärast selle 
kooskõlastamist teiste ministeeriumidega. Käesoleva eelnõu puhul on aga Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium (majandus- ja taristuminister), kes esindab muu hulgas ühe 
peamise sihtrühma huve, ning Siseministeerium jätnud eelnõu kooskõlastamata. 
 
VTK koostamine ei ole vaid bürokraatlik kohustus, mis õigusaktide vastuvõtmise aega venitab. 
Järgnevalt on toodud välja hulgaliselt eelnõu probleemkohti, mida hea õigusloome tava järgides 
ning VTK faasi läbides oleks saanud tõenäoliselt eelnevalt lahendada. Kokkuvõtvalt võib 
Sotsiaalministeeriumi poolt VTK koostamata jätmine antud juhul õigusloomeprotsessi seega veelgi 
pikendada võrreldes sellega, kui seda oleks tehtud hea õigusloome tava järgides, mis veelkord 
kinnitab VTK sisulist tähtsust. 
 
Eelnevast johtuvalt jätab Justiitsministeerium eelnõu kooskõlastamata, palub Sotsiaalministeeriumil 
koostada antud teemal VTK ning esitab järgmised märkused, mida tuleks arvesse võtta esiteks 
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VTK ning juhul, kui eesmärke ei ole võimalik saavutada mitteregulatiivsete meetmete abil, siis 
vajadusel võimaliku uue eelnõu koostamisel. 
 
Sisulised märkused 
 
1. Eelnõu üldiselt – esitame eelnõu kohta üldiselt järgmised märkused, mida on vajadusel 

konkreetsete sätete kohta esitatud märkuste juures täpsustatud: 
 

a. Eesmärgid – seletuskirja sissejuhatuses püstitatud eesmärgid on prioriteetsuse alusel 
järjestamata ja eesmärgid otseselt meetmetega seostamata, mis omakorda ei võimalda 
teha otsuseid valitud meetmete tõhususe kohta. Ei ole selge, millele eelnõuga planeeritud 
muudatused on peamiselt suunatud, kas alkoholismist tingitud tervisekahjude 
vähendamisele, alaealiste alkoholiga kokkupuute vähendamisele, riigi keskmise 
alkoholitarbimise vähendamisele või alkoholisõltuvuses inimeste hulga vähendamisele. Iga 
loetletud eesmärk on tuletatud erinevast probleemist ja iga eesmärgi täitmiseks on kõige 
tõhusamad erinevad meetmed. Seetõttu oleks oluline seaduse eesmärgid reastada 
olulisemast lähtudes, sõnastada keskne probleem ning eesmärk selle lahendamiseks. 

 
Kuna eelnõule eelnevalt ei ole koostatud VTK-d, jääb eelnõu põhjal selgusetuks, miks on 
eesmärkide saavutamiseks valitud just sellised meetmed ning miks ei ole välja toodud 
eesmärke võimalik saavutada vähemkoormavate meetmetega, mis muu hulgas on välja 
toodud ka rohelises raamatus. Näiteks on EL raporti

1
 7. peatükis lahatud erinevate 

meetmete kuluefektiivsust, mis oleks abiks võimalike alternatiivsete lahenduste kaalumisel.  
 
Eesmärgid on püstitatud väga üldisel tasemel ning ei ole valitud meetmetega parimal viisil 
seostatud. Eelnõu seletuskirjas esitatud argumentatsiooni järgides ei saa olla kindel, et 
meetmed viivad eesmärkide täitmiseni, või vaadeldavaid indikaatoreid (keskmiselt aastas 
täisealise elaniku kohta tarbitud puhta alkoholi kogus) mõjutaksid. Meetmetele järgnevad 
tulemid ja ühiskonnas toimuvad muudatused tuleks eelnõu seletuskirja mõjude osas selgelt 
lahti kirjutada, esitades sündmused põhjuse-tagajärje seostena. Mõjuanalüüsi võib pidada 
ammendavaks, kui muudatustega kaasnevad ühiskondlikud tagajärjed on lisaks loogilistele 
seostele ka arvutuslikult tõestatud. Hetkel ei saa lugeja eelnõu seletuskirja põhjal 
veenduda, et muudatused toovad kaasa soovitud ühiskondlikud tagajärjed. 

 
b. Põhiseaduspärasuse analüüs – kuigi seletuskiri sisaldab valitud meetmete 

põhiseadusele vastavuse analüüsi, jääb nimetatu poolikuks, kuna käsitletud on üksnes 
ettevõtlusvabadust (PS § 31), jättes käsitlemata näiteks väljendusvabaduse (PS § 45) ja 
omandiõiguse (PS § 32), ning proportsionaalsuse põhimõttele vastavuse osas on valitud 
meetmete vajalikkus tõendamata, st miks leitakse, et samu eesmärke ei ole võimalik 
saavutada mõne teise, kuid isikut vähem koormava abinõuga, mis on vähemalt sama 
efektiivne kui valitud meede

2
. Proportsionaalsuse põhimõttele vastavust tuleb kontrollida 

järjestikku kolmel astmel – kõigepealt abinõu sobivust, siis vajalikkust ja vajadusel ka 
proportsionaalsust kitsamas tähenduses ehk mõõdukust. Ilmselgelt ebasobiva abinõu 
korral ei ole vaja kontrollida abinõu vajalikkust ja mõõdukust. Sobiv on abinõu, mis 
soodustab piirangu eesmärgi saavutamist. Sobivuse seisukohalt on vaieldamatult 
ebaproportsionaalne abinõu, mis ühelgi juhul ei soodusta piirangu eesmärgi saavutamist. 
Sobivuse nõude sisuks on kaitsta isikut avaliku võimu tarbetu sekkumise eest. Abinõu on 
vajalik, kui eesmärki ei ole võimalik saavutada mõne teise, kuid isikut vähem koormava 
abinõuga, mis on vähemalt sama efektiivne kui esimene. Abinõu mõõdukuse üle 
otsustamiseks tuleb kaaluda ühelt poolt põhiõigusse sekkumise ulatust ja intensiivsust ning 
teiselt poolt piirangu eesmärgi tähtsust. Mida intensiivsem on põhiõiguse riive, seda 

kaalukamad peavad olema seda õigustavad põhjused.
3  
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Meetmete põhiseaduslikkuse tagamiseks ning pidades silmas HÕNTE reegleid ning 
õigusloome mahu vähendamise kava tuleks koostada VTK, milles kaaluda võimalikke 
alternatiivseid lahendusi ning näidata tõendus- ja faktipõhiselt, miks on valitud just 
regulatiivsed meetmed, miks need on kõige kuluefektiivsemad ning miks ei ole taotletavat 
eesmärki võimalik saavutada vähemkoormava meetmega. VTK ja seletuskirja koostaja 
eesmärk peab olema veenda lugejat, et valitud on parim meede eesmärgi saavutamiseks. 
VTK-s ja seletuskirjas sisalduva alternatiivsete võimalike lahenduste võrdluse ja 
tõenduspõhise mõjude hinnangu tulemused on vajalikud, et tõendada meetme vajalikkust 
proportsionaalsuse põhimõttele vastavuse kontrolli käigus. Käesoleval hetkel sellist teavet 
eelnõu seletuskirjast välja ei loe. Seletuskirjas esitatud põhiseaduspärasuse analüüsis 
rõhutatakse küll pidevale koostööle ettevõtjatega rohelise raamatu väljatöötamisel, kuid 
samas sisaldab eelnõu meetmeid, mida rohelises raamatus ette nähtud ei ole ning mis on 
oma olemuselt tunduvalt rangemad, kui need meetmed, mis rohelises raamatus 
sisalduvad. 

 
c. Kehtivate piirangute asjakohasus ning rakenduspraktika analüüs – muu hulgas on 

vajalik analüüsida, miks ei ole seni kehtestatud piirangud suutnud taotletavat eesmärki 
saavutada ning kas seetõttu, et mõni kehtivatest piirangutest taotletava eesmärgi 
saavutamisele kaasa ei aita, oleks võimalik mõni kehtivatest piirangutest kehtetuks 
tunnistada enne, kui uusi täiendavaid piiranguid seada. Sellega seoses on Maailma 
Terviseorganisatsioon leidnud, et alkoholiga seoses ei ole oluline riikliku alkoholipoliitika 
olemasolu, vaid rakendatud meetmete pidev seiramine ja hindamine, mis võimaldab nii-
öelda välja sõeluda, millised meetmed on kuluefektiivsed ja eesmärgipärased

4
. 

Samamoodi on alkoholireklaami osas rõhutatud, et oluline on kehtestada õiguslik raamistik, 
mis hõlmab seiret ja rakendamist ning mis võimaldab võidelda piiriülese 
alkoholireklaamiga

5
. Justiitsministeerium teeb Sotsiaalministeeriumile ettepaneku viia läbi 

kavandatavate piirangute kohta ka järelhindamine ning sellekohane kohustus seadusesse 
sisse kirjutada (vrdl näiteks Prantsusmaa sellekohane kohustus

6
 regulatsiooni puhul, mis 

on eeskujuks võetud reklaamipiirangute osas). 
 

Näiteks ei ole eelnõu puhul arvesse võetud edaspidi jõustuvaid aktsiisitõuse, mis kavandati 
eelnõuga

7
, mille seletuskirja mõjude osas on märgitud, et nimetatud meetme eesmärk on 

mõjutada nii alkoholi liigtarbimist kui ka noorte alkoholitarbimist. Seega tuleks uute 
meetmete kavandamisel näidata ära, miks ei ole eelnevalt kavandatud meetmed piisavad 
eesmärgi saavutamiseks. Meetmete selline kehtestamine, kus eelnevate meetmete mõju 
teadmata kehtestatakse uued rangemad meetmed, võtab riigilt võimaluse hiljem hinnata, 
millist mõju milline konkreetne meede avaldas ning kas iga meede täitis taotletavat 
eesmärki. 

 
d. Võrdlusriigid – seletuskirjas on võetud võrdlusriikideks peamiselt Põhjamaad, kus 

valdavalt on alkoholi suhtes kehtestatud riiklikud monopolid. Sellega seoses peab 
Justiitsministeerium vajalikuks märkida, et HÕNTE § 1 lõike 1 punkti 5 kohaselt tuleb 
väljatöötamiskavatsuses – mis käesoleval juhul on paraku jäetud koostamata, kuid mille 
suhtes rakendatavaid põhimõtteid tuleb järgida ka eelnõu mõjude osa kirjutamisel – esitada 
probleemi lahendus Eestiga sarnase ühiskonnakorralduse ja õigussüsteemiga riikides ning 
seejuures on oluline põhjendada, miks on üks või teine võrdlusriik asjaomase teema 
kontekstis sobiv. Alkoholipoliitika osas ei saa Põhjamaid ja Eestit pidada alkoholipoliitika 
osas sarnaseks just Põhjamaades valitseva riikliku alkoholimonopoli tõttu. Näiteks on 
seletuskirjas välja toodud võrdlus alkoholi jaemüügikohtade kohta Eestis, Soomes, Norras 
ja Rootsis, mis aga ei ole võrreldavad, kuna Eesti on teinud selles valdkonnas teadliku 
otsuse vaba ettevõtluse kasuks. Lisaks sellele on jäetud tähelepanuta asjaolu, et kuigi 
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Soomes on üks Euroopa rangemaid alkoholipoliitikaid, sealhulgas alkoholimonopol, 
tarbitakse seal aastas inimese kohta 11,2

8
 liitrit puhast alkoholi ning tarbimine on pigem 

tõusuteel
9
. Üldse on Põhja-Euroopa riigid ühed rangeima alkoholipoliitikaga riigid 

Euroopas, kuid paraku ei ole see aidanud jõuda taotletavate eesmärkideni
10

. Itaalias aga 
näiteks, kus on alkoholi sektoris vaba ettevõtlus, on alkoholi tarbimine pidevalt 
vähenenud

11
. Samuti on Eestis kehtiva alkoholipoliitika rakendamise juures Eesti 

Konjuktuuriinstituudi andmetel täheldada alkoholi tarbimise pideva vähenemise tendentsi
12

. 
Võrdlusbaasi koostamisel on abiks näiteks Maailma Terviseorganisatsiooni raport

13
, milles 

on antud ülevaade alkoholi tarbimise trendidest eri riikides ning seal rakendatud 
erinevatest meetmetest, mille põhjal saaks teha valiku nende riikide osas, kellega Eestil on 
kõnealune valdkond sarnaselt reguleeritud, tuvastada seal rakendatud meetmete osas läbi 
viidud uuringute tulemused ning kasutada neid riike ning sealseid asjaomaseid uuringuid ja 
mõjuanalüüse HÕNTE § 1 lg 1 punkti 5 kohases võrdluses. 

 
e. Mõjude üldiselt – Seletuskirja 6 osas on majanduslike mõjude all kirjas, et rohelise 

raamatu heakskiitmisega on Vabariigi Valitsus kinnitanud, et ettevõtjate tulude vähenemist 
õigustab rahvatervise kaitse vajadus. Samas sisaldab eelnõu muudatusi, mida rohelises 
raamatus kirjas ei ole (nt eelnõu § 1 p-d 1 ja 3, osaliselt § 1 p 4). 

 
Eelnõu seletuskirja leheküljel 7 on esitatud argumentatsioon alkoholimüügikohtade 
vähendamise ja alkoholist tingitud kahjude vähendamise seosest, kus väidetakse, et 
2002. aastal pärast kioskites alkoholi müügi keelustamist raviti vältimatu abi korras keelu 
jõustumise järgneval kuul  2737 inimest vähem kui eelneval kuul. Justiitsministeerium juhib 
tähelepanu, et taoliste järelduste tegemine ning selline sündmuste põhjuslikkuse 
omistamine ei ole korrektne. Sündmuste põhjuslikkuse tõestamiseks on tarvis teostada 
empiiriline analüüs, kus tuginetakse esinduslikele arvandmetele ja aegridadele ning 
võetakse arvesse kõik asjakohased näitajad. Erinevused vältimatu arstiabi mahus kuude 
lõikes võivad olla tekitatud paljudest erinevatest teguritest (näiteks suvise puhkuste hooaja 
lõppemine või muu sesoonsus), samuti võib tegu olla puhtalt statistiliselt juhusliku 
kõikumisega. Sarnaselt esitatakse eelnõus ka seost tubakareklaami keelu jõustumise ja 
tubakatarbimise vahel (lk 27). Muudatused tubaka tarbimises võivad olla tingitud mitmetest 
teistest teguritest (näiteks tubakatoodete hind või sotsiaalreklaamide maht), tubakareklaami 
mõju üksi taoliselt esitatud andmetega põhjendada võimalik ei ole. 

 
Seletuskirjas esitatud andmete õigsuse seab kahtluse alla muu hulgas see, et seletuskirja 
erinevates osades on esitatud erinevad andmed. Näiteks on seletuskirja sissejuhatuses 
märgitud, et 2014. aastal tarbiti elaniku kohta 9,85 liitrit absoluutset alkoholi, samas on 
mõjude osas viidatud, et nimetatud liitrite arv ühe elaniku kohta on 11,7. 

 
Eelnõu seletuskirja mõjude peatükk ei esita adekvaatset ülevaadet eelnõuga kaasnevatest 
soovimatute kõrvalmõjude riskidest. Määratlemata on alkoholi kättesaadavuse piiramisega 
tekkiv risk salaalkoholi osakaalu suurenemiseks – millisel määral planeeritavate meetmete 
korral suureneb salaalkoholi osakaal tarbitava alkoholi hulgas ja millised võivad olla 
kaasnevad tervisekahjud, ning milliste konkreetsete meetmetega seda riski planeeritakse 
maandada. Asjaolu, et politsei ja toll teevad enda igapäevast tööd, ei kvalifitseeru riski 
täiendavalt maandava meetmena. 
 
Seletuskirja mõjude osas on märgitud, et 2014. aastal läksid alkoholiga seotud kulud 
Haigekassale maksma 47,6 miljonit eurot. Selgusetuks jääb, millel nimetatud andmed 
põhinevad. Nimelt moodustasid 2015. aasta alkoholi aastaraamatu kohaselt alkoholiga 
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seotud haiguste ravikulud (ilma tasuliste visiitideta) 2014. aastal 2,9 miljonit eurot 
(2013. aastal 2,7 miljonit eurot, 2012. aastal 2,4 miljonit eurot, 2011. ja 2010. aastal 
2,6 miljonit eurot). Kõnealune statistika on huvipakkuv juba seetõttu, et kui muidu on 
ravikulud pidevalt suurenenud (tõenäoliselt elukalliduse tõusu tõttu), siis 2012. aastal oli 
alkoholiga seotud haiguste ravikulu keskmisest madalam, seega oleks üldise rahvatervise 
parandamise eesmärgil kasulik teada, mis sellise ravikulude languse tingis. 

 
Mõjude osas tuleks kajastada igast muudatusest tulenevat konkreetse valdkonna mõju 
konkreetse sihtrühma suhtes eraldi. Käesoleval hetkel ei ole seletuskirjas muudatuste 
juures mõju valdkondasid kajastatud, seega tuleks iga muudatuse juures tuua mõjude osas 
välja mõju valdkond. Mõju valdkondade tuvastamisel on abiks mõjude määratlemise 

kontrollküsimustik
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. Näiteks esimese muudatuse puhul on mõju valdkond jaekaupluse 

külastajale ja jaekauplejatele erinev. Jaekaupluste külastajatele avaldab muudatus 
sotsiaalset mõju, samas jaekauplejatele aga majanduslikku mõju. Lisaks sellele tuleb iga 
muudatuse puhul eraldi välja tuua hinnang, kas ministeerium peab antud muudatusest 
tulenevat mõju oluliseks või mitte. Mõju tuleb hinnata lähtuvalt neljast mõju hindamise 
kriteeriumist, milleks on sihtrühm ja selle suurus, mõju ulatus ja selle sagedus ning 
ebasoovitavate mõjude kaasnemise risk. Palume Sotsiaalministeeriumil veenduda, et 
mõjud oleks vastavalt hinnatud. Samuti peab Justiitsministeerium oluliseks märkida, et 
mõju hindamise kriteeriumide puhul ei ole niivõrd oluline neile väärtuste andmine (väike, 
keskmine, suur), vaid pigem nende kriteeriumide sisustamine, st lugejale peab olema 
sisuliselt arusaadav, mis muutub (mõju hindamise kriteeriumide sisustamise kohta vaata 
selgitusi VTK vormi lõpus). 

 
Kuigi seletuskirjast ei nähtu, miks leitakse, et kavandatavad muudatused on parimad 
meetmed eesmärkide saavutamiseks, siis võib mõjude osast välja lugeda, et 
kavandatavate muudatuste mõju peetakse pigem oluliseks. See on taaskord üks märk 
sellest, et oluline oleks koostada VTK ning tõenäoliselt ka põhjalik mõjude analüüs, mille 
koostamine on HÕNTE § 46 lg 3 kohaselt nõutav juhul, kuna seaduse rakendamisega 
kaasnevad eeldatavasti olulised mõjud. 

 
2. Eelnõu § 1 p 1 – eelnõuga kavandatakse keelata alkohoolsete jookide esitlus jaekauplustes. 

Meetme proportsionaalsust on küll hinnatud, kuid hinnanguga ei saa nõustuda. Ennekõike 
seab Justiitsministeerium kahtluse alla meetme vajalikkuse, st tõendamata on, et eesmärki ei 
ole võimalik saavutada mõne teise isikut vähem koormava meetme abil. Selgusetuks jääb, 
miks on otsustatud rakendada rangemat meedet kui meede, mis on ette nähtud alkoholipoliitika 
rohelises raamatus. Nimelt on rohelises raamatus pakutud meetmena välja võimalus pakkuda 
alkoholi degusteerimiseks üksnes alkoholi müügialal. Miks on leitud, et selline meede on 
eesmärgi saavutamiseks kõige kuluefektiivsem ning kaalub üles teised rohelises raamatus 
alkohoolsete jookide müügiedenduse piiramiseks ette nähtud meetmed? Muu hulgas tuleb 
kindlasti analüüsida, miks on leitud, et regulatiivne meede täidab oma eesmärki paremini kui 
mõni rohelises raamatus välja pakutud mitteregulatiivne meede. Milline on sellise piirangu 
prognoositav tulem ja millele tuginedes on sellise järelduseni jõutud? 
 
Samuti ei saa nõustuda, et muudatusest tulenevalt puuduvad ebasoovitavad mõjud 
jaekauplejatele. Nimelt on juba eelnevalt mõju ulatuse all mainitud, et muudatuse tagajärjel 
võib väheneda alkohoolsete jookide läbimüük, mis aga vähendab jaekauplejate käivet, seega 
tuleb ebasoovitavate mõjude riski all kindlasti seda käsitleda. 
 
Lisaks seletuskirjas toodud sihtrühmadele mõjutab muudatus kindlasti ka alkohoolsete jookide 
tootjaid ja vahendajaid, seda kahest aspektist. Esiteks langeb neil ära üks toote 
müügiedenduse võimalus, mis vähendab kindlasti teatud määral toodete läbimüüki, ning 
teiseks väheneb seeläbi kas tootja enda juures töötavate müügiedendajate töökoormus või siis 
vajadus müügiedendusteenust sisse osta. Viimane mõjutab omakorda üldist tööhõivet. 
Tootesitluste (product sampling) mõju on maailmas palju uuritud ning kindlasti on seda eraldi 
uuritud ka alkoholi puhul. 
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3. Eelnõu § 1 p 2 – seletuskirja kohaselt võib kõnealuse punktiga kavandatav muudatus 
vähendada alkoholimüüki ja seeläbi tarbimist. Kuna laias laastus peaks alkohoolsete jookide 
müügi ja tarbimise vähendamine olema kõnealuse muudatuse eesmärk, siis tuleks kindlasti 
kajastada, miks leitakse, et see on võimalikest alternatiivsetest meedetest eesmärgi 
saavutamiseks kõige edukam, arvestades ennekõike asjaolu, et selle meetme rakendamise 
kaudu tulemuse saavutamine on juba eelnõu koostajate endi sõnul kaheldav. Tallinn on 
sellekohast nõuet juba rakendanud, seega on siinkohal võimalik välja tuua andmed, kuidas on 
Tallinnas alkohoolsete jookide teistest kaupadest eraldi paigutamine vähendanud nende 
tarbimist. Seletuskirja põhjal jääb selgusetuks, kas muudatustega kaasnevate kulutuste all on 
arvestatud ka kuludega, mis tekivad alkoholimüüjatele näiteks seoses sellega, et eraldatud 
ruumiosasse tuleb paigaldada kas turvakaamera või palgata eraldi turvamees, muudatusi tuleb 
teha ka tulekahjusignalisatsioonisüsteemides, valvesüsteemides, evakuatsiooniplaanides jne. 
Lisaks sellele ei ole huvigruppide sõnul selle meetme rakendamine kõikides müügikohtades 
võimalik või on kaupluse pidajale liiga kulukas, mis võib kaasa tuua kaupluste sulgemisi, mis 
omakorda mõjutab oluliselt inimeste elukeskkonda, seda ennekõike maapiirkondades. 
Seletuskirjas välja toodud proportsionaalsuse hindamisega ei saa nõustuda juba ainuüksi 
seetõttu, et põhiseaduspärasuse analüüsis on antud meetme puhul lähtutud alkoholimüügi 
ruumilise eraldatuse eesmärgist. Sellise eesmärgiga ei saa kindlasti nõustuda. Alkoholimüügi 
piirangute eesmärgiks peaks olema rahvatervise kaitse. Alkoholimüügi ruumiline eraldatus on 
üksnes üks alternatiivne võimalik meede rahvatervise eesmärgi saavutamiseks, kuid analüüsi, 
miks just see meede on eesmärgi saavutamiseks parim, seletuskirjast ei nähtu.  

 
Nagu eelnevalt märgitud, tuleb mõjude kajastamisel pöörata tähelepanu sellele, et mõju 
hindamise kriteeriumid oleks sisustatud. Kõnealuse muudatuse puhul on näiteks mõju osas 
jaekaupluste külastajatele mõju ulatuse kirjeldus sisutühi. Muudatuse eesmärk on kajastatud 
juba eelnevates seletuskirja osades, seega tuleks iga muudatusest tingitud mõju ulatuse all 
selgitada kui ulatuslikult muutub sihtrühma senine toimimine võrreldes varasemaga, kas 
muudatus eeldab sihtrühmalt sihiteadlikku ümberkohanemist, kas sihtrühmal võib tekkida 
kohanemisraskusi jne.  
 
Teiste sihtrühma all on mõju ulatuse all kajastatud majanduslikku mõju jaemüüjatele, samas on 
mõju sageduse alla hõlmatud ka regionaalne mõju. Nagu eelnevalt mainitud, tuleb mõju 
valdkondasid käsitleda eraldi. 
 

4. Eelnõu § 1 p 3 – eelnõuga kavandatakse keelata tankla territooriumil tegutsevas 
jaekaubandus- või toitlustusettevõttes alkohoolsete jookide müük. Juhime tähelepanu, et 
alkoholipoliitika rohelises raamatus

15
 ei ole sellist meedet välja pakutud ning kuna eelnõule ei 

ole koostatud ka VTK-d, siis jääb selgusetuks, millistest kaalutlustest lähtudes on leitud, et 
selline meede on eesmärgi saavutamiseks kõige kuluefektiivsem. Samuti ei ole tulenevalt 
asjaolust, et meede ei sisaldunud rohelises raamatus, seda huvigruppidega läbi arutatud. Miks 
ei ole sama eesmärk saavutatav leebemate meetmete kaudu, näiteks hoiatuste püstitamisega 
tanklatesse, et joobes sõitmine on keelatud, sotsiaalkampaaniate korraldamisega jne? 

 
Selgusetuks jääb, miks on eesmärgi saavutamiseks valitud just regulatiivne meede, kui 
alkoholipoliitika rohelise raamatus on eesmärgi saavutamiseks pakutud välja vähemalt seitse 
mitteregulatiivset meedet, näiteks jätkata analüüsipõhist liiklusjärelevalvet. Euroopa Liit on juba 
oma 2006. aasta raportis leidnud, et üks olulisemaid komponente joobes juhtimise vastu 
võitlemisel on olemasolevate meetmete rakendamine, eelkõige juhuslike puhumiste 
korraldamine

16
. 

 
Justiitsministeerium peab oluliseks märkida, et kõigi meetmete puhul, mis riivavad põhiõigusi, 
tuleb viia läbi proportsionaalsuse test tõestamaks, et eesmärki ei ole võimalik saavutada 
vähemkoormavate meetmetega, vastasel juhul tekib küsimus meetme põhiseaduspärasusest. 
Käesoleval juhul on küll meetme proportsionaalsust hinnatud, kuid Justiitsministeerium seab 
taaskord kahtluse alla meetme vajalikkuse. Seletuskirjas on väidetud, et teadusuuringud 
kinnitavad, et mida vähem on piirkonnas alkoholi müügikohti, seda vähem on seal 
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liiklusõnnetusi ja vägivalda. Selline väide ei põhjenda aga valikut, miks just tanklates on 
otsustatud alkoholimüük keelata. Muu hulgas tuleb ka arvesse võtta asjaolu, et Statistikaameti 
andmetel moodustavad tanklad üksnes kaduvväikse osa kõigist alkohoolsete jookide 
müügikohtadest, seega jääb selgusetuks, miks on leitud, et müüki tuleb piirata just neis 
konkreetsetes müügikohtades. Justiitsministeeriumil puuduvad andmed ning ka seletuskiri ei 
kinnita seda, et tanklakauplustes toimuks ulatuslik alkoholi müük, seetõttu on kaheldav kui suur 
mõju on kavandataval piirangul alkoholi kättesaadavusele üldse ehk kui tugevalt aitab piirang 
kaasa eesmärgile vähendada alkoholi müügikohti.  
 
Samuti tuleks kindlasti kajastada, kas teistes riikides on analoogsed meetmed eesmärke 
saavutanud. Näiteks, kas Prantsusmaal, kus sellekohane regulatsioon kehtestati aastal 2008, 
on piirangud olnud tulemuslikud? Milline on olnud keeldude mõju joobes juhtimisele 
Saksamaal, kus alkohoolsete jookide müük kiirteede ääres on keelatud ajavahemikus 24.00–
07.00? Seletuskirja kohaselt on sellekohased piirangud kehtestatud ka Hollandis, Belgias, 
Iirimaal, Leedus, Maltal jne, seega peaks olema võimalik tõenduspõhiselt näidata, kas 
kõnealustes riikides on kehtestatud piirangud oma eesmärgi saavutanud. 
 
Mõjude osas tuleb kindlasti kaaluda seda, kuidas mõjutab alkoholimüügi keeld tanklates 
tanklate tegevust regionaalselt. Seletuskirja kuuendas osas on märgitud, et tanklakettide 
hinnangul on alkoholimüügi käive võrreldes esmatarbe ja toitlustuskaupade müügiga 
marginaalne, seega ei ole suur risk, et alkoholimüügi lõpetamine tanklas mõjuks muudele 
tanklas ostetavatele esmatarbekaupade kättesaadavusele. Kuid samas on kajastamata, kui 
suur osa maapiirkondades asuvatest tanklatest kuuluvad tanklakettidele. Näiteks tanklaketti 
mittekuuluvale tanklale võib alkohoolsete jookide müügi piirang mõjuda ulatuslikumalt ketti 
kuuluvast tanklast. Siinkohal on oluline ka see, kas tanklaketi käivet vaadeldakse üldiselt või on 
võimalik eristada piirkonniti üksikute tanklate käivet. On ebatõenäoline, et eraldatud 
maapiirkonnas asuvas tanklas on toidukaupade ja alkohoolsete jookide käive sama suur, kui 
linnas asuvas tanklas. Seega võib maapiirkonna tanklates moodustada esmatarbekaupade ja 
alkohoolsete jookide müük tunduvalt suurema osa üldisest käibest ning alkohoolsete jookide 
müügi keelu kehtestamine võib kaasa tuua tankla sulgemise, mis omakorda mõjutab kohalikke 
elanikke, kes peavad kütuse hankimiseks sõitma järgmisesse tanklasse. Kindlasti tuleks ka 
analüüsida seda, kas alkohoolsete jookide müük tanklates, kus tasumine nii kütuse kui ostetud 
kauba eest toimub kassas, ning tanklates, kus kütuse eest on võimalik tankida automaadis, 
erineb. Automaattanklaga samal territooriumil asuvat kauplust külastavad kindlasti ka isikud, 
kellel puudub vajadus tollel hetkel autot tankida. 
 
Seletuskirja kohaselt on muudatuse üheks eesmärgiks ka vältida alkoholi ja autojuhtimise 
seostamist. Seejuures puudub aga tõendus, milline on seos joobes juhtimise ja tanklates 
alkohoolsete jookide müügi vahel. Liiklusseaduse kohaselt on juhil keelatud tegeleda juhtimise 
ajal toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist, mis hõlmab ka näiteks 
söömist, joomist, suitsetamist ning muid tegevusi, mis hajutavad juhi tähelepanu ning võivad 
olla liiklusõnnetuse põhjuseks, samas on aga toidukaupade, jookide, sigarettide jms kauba 
müümine tanklates lubatud. Ka näiteks suurtes kauplustes, kus alkohoolsete jookide valik on 
kindlasti suurem kui tanklas, käiakse üldjuhul autoga. Lisaks sellele on suurtes toidukauplustes 
võimalus autojuhina oma alkohoolsete jookide ost nii-öelda anonüümselt teha palju suurem kui 
väikses tanklas.  
 
Tanklate osas võiks eelnevates lõikudes välja toodud probleemkohade kajastamiseks tuua 
välja, kui paljud 477st tanklast kuuluvad tanklakettidesse. Lisaks sellele tuleb eelnevates 
lõikudes välja toodud kaalutlustel muudatusest tingitud mõju osas mootorikütuse ja 
alkoholimüügiga tegelevate ettevõtjate suhtes käsitleda nii majanduslikku mõju kui ka 
regionaalset mõju. Kuigi seletuskirja kohaselt ei ole eraldi mõju maapiirkonna tanklatele 
võimalik riigile kättesaadavate andmete põhjal välja tuua, siis seda enam kinnitab see tõik 
vajadust VTK ning põhjaliku mõju analüüsi järele, mille raames oleks võimalik koguda mõjude 
tuvastamiseks vajalikke andmeid ning teha kindlaks, et valitud meede on kõigist kaalutud 
alternatiividest vähemkoormavaim ja kuluefektiivseim. 
 

5. Eelnõu § 1 p 4 – eelnõuga kavandatakse kohalikele omavalitsustele anda õigus piirata 
alkohoolsete jookide müügi aega. Taaskord ei ole selge, miks on leitud, et see meede on 
kuluefektiivsem, kui rohelises raamatus välja pakutud mitteregulatiivsed meetmed. Lisaks 



sellele tuleb siinkohal eelnevalt analüüsida, kas hetkel riiklikult kehtestatud piirang 
(alkoholimüügi keeld 22.00–10.00) on täitnud oma eesmärki vähendada alkoholi tarbimist. 
Juhul kui leitakse, et eelnevalt kehtestatud piirang on olnud tulemuslik, siis tuleb põhjendada, 
millest lähtuvalt leitakse, et täiendavate piirangute kehtestamine on vajalik ning miks taotletavat 
eesmärki ei ole võimalik saavutada vähemkoormavate meetmetega. Ka kõne all olevat 
täiendavat piirangut ei ole alkoholipoliitika rohelises raamatus välja pakutud. Kuidas on näiteks 
Itaalias saavutanud taotletava eesmärgi keeld müüa alkoholi pärast kella 03.00, kui oluliselt on 
see alkoholi tarbimist vähendanud ja kas üldse. Silmas tuleb ka pidada, et kuni 13. juulini 2008. 
aastal oli alkoholiseadusega (edaspidi AS) antud kohalikule omavalitsusele õigus piirata 
alkohoolse joogiga kauplemise aega. Analüüsida tuleb kindlasti, kui paljud kohalikud 
omavalitsused nimetatud õigust kasutasid ning miks ei ole eesmärki täitnud üleriigiline piirang, 
mille tõttu eelnevalt kehtinud säte kehtetuks tunnistati. 
 
Seletuskirja põhjal jääb selgusetuks, kas kohalikele omavalitsustele antav õigus võimaldab neil 
kõnealuseid piiranguid seada üksnes tervel oma haldusterritooriumil või võivad nad ajalisi 
piiranguid kehtestada ka üksnes teatud piirkonna suhtes, näiteks nii-öelda Bermuda kolmnurga 
suhtes Tallinna vanalinnas. Viimasel juhul tuleb kindlasti ebasoovitavate mõjude kaasnemise 
riski all käsitleda ka võimalikke konkurentsimoonutusi. 
 
Eelnõuga kehtestatava meetme puhul tuleb kindlasti analüüsida ka asjaolu, et müügiaja 
piiramine ei kujuta endast tarbimise keeldu, seega on isikutel võimalik toitlustusettevõtetesse 
võtta kaasa oma alkohol ning toitlustusettevõtted rakendavad edaspidi alkoholi müümise 
asemel korkimistasu. Korkimistasu kohaldamine on Euroopas toitlustusettevõtetes laialdaselt 
levitanud, eelkõige riikides, kus alkohoolsete jookide müügilitsentsiga kaasnevad suured kulud. 
Ka Eestis on juba toitlustusettevõtteid, kus korkimistasu rakendatakse. Korkimistasu laialdasel 
kasutuselevõtul võib olla aga palju negatiivsemad tagajärjed kui toitlustusettevõtetes 
alkohoolsete jookide müümisel. Nimelt on alkoholil restoranides ja kohvikutes suur 
juurdehindlus ning sellest tulenevalt kaaluvad isikud puht majanduslikust aspektist lähtuvalt, 
millist alkoholi nad õhtusöögi kõrvale tarbivad, millises koguses nad seda teevad ja kas nad 
seda üldse tarbivad. Korkimistasu on aga üldjuhul sümboolne, seega on isikutel alati odavam 
võtta kaasa oma veinipudel, mille nad on soetanud jaemüügist ning maksta sellele lisaks 
toitlustusettevõttes näiteks 10–20 eurot korkimistasu.  
 

6. Eelnõu § 1 p 7 – seletuskirja kohaselt eelnõusse kavandatud ka säte, mille alusel on Maksu- ja 
Tolliametil õigus kontrolltehinguid teha AS § 7 lõikes 1 sätestatud nõuete täitmise 
kontrollimiseks. Eelnõu autorite sõnul on selle lõike eesmärgiks aidata Maksu- ja Tolliametil 
tuvastada isikuid, kes sotsiaalmeedias ja müügiportaalides alkoholi müüvad. Seletuskirja põhjal 
jääb selgusetuks, kuidas aitab kavandatav regulatsioon seda eesmärki täita, kuna 
kontrolltehingut saab kasutada üksnes selleks, et kutsuda ettevõtjaid üles MsÜS-is §-s 29 
sätestatud hoolduskohustust järgima ja teha selleks vajadusel ettekirjutus. Kuidas toimub saab 
olukorras, kus Maksu- ja Tolliameti ametnik sooritab netist salaalkoholi ostu ja lepib isikuga 
kokku selle üleandmises, kindlaks teha FIE või äriühingu, kes seda alkoholi müüb? Arvestades 
tõigaga, et nimetatud alkoholi ei pruugi eelnimetatud kanalites müüa üldse ettevõtja, vaid seda 
võib teha eraisik, siis on kontrolltehing tulemusetu, kuna eraisikule ei saa teha ettekirjutust 
MsÜS nõuete järgimata jätmise tõttu ning samas ei tohiks kontrolltehingut kasutada 
väärteomenetluse jaoks tõendite kogumise eesmärgil. 
 

7. Eelnõu § 2 p 2 – reklaamiseaduse muudatustega kavandatakse muu hulgas kehtestada 
loetelu alkoholireklaamis lubatud elementidest. Seletuskirja põhjal jääb selgusetuks, millele 
tuginedes on leitud, et nimetatud meede on parim viis eesmärgi saavutamiseks. Taaskord seab 
Justiitsministeerium kahtluse alla meetme põhiseaduspärasuse, seda nii meetme vajalikkuse 
põhjendatuse puudumise kui ka väljendusvabanduse (PS § 45) üleüldise piirangu analüüs 
puudumise tõttu. Kuidas on sellekohane regulatsioon täitnud oma eesmärki näiteks 
Prantsusmaal, kus alkoholireklaamis lubatud elemendid on seadusega reguleeritud. Kuidas 
mõjutab selline regulatsioon Eesti alkoholitootjaid võrreldes välismaiste tootjatega ning Eesti 
ringhäälinguorganisatsioone võrreldes nende ringhäälinguorganisatsioonidega, kes edastavad 
oma signaale välisriigist. Samuti tuleks välja tuua andmed, kas reklaamipiirangud üldse 
mõjutavad alkoholi tarbimise trende. Näiteks Norras, kus on kehtestatud täielik alkoholi 
reklaami keeld, kas seal on sellest tulenevalt alkoholi tarbimine vähenenud ning kui see nii on, 
siis kas tarbimine on vähenenud üldiselt või on vähenenud üksnes kodumaiste tootjate 



toodangu tarbimine. Teadlased on Ameerika Ühendriikides läbi viidud uuringutes leidnud, et 
alkoholireklaamid ei suurenda kogutarbimist, vaid suunavad tarbija eelistusi turul 
reklaamitavate brändide kasuks

17
. Samas on tõendatud, et reklaam mõjutab küll joomiskultuuri, 

kuid milline osa reklaamist seda teeb, seda ei ole suudetud tõendada
18

.  
 
Seletuskirjas on toodud näitena välja tubakareklaami keeld, mööndud teiste faktorite mõju, kuid 
siiski leitud, et tubaka tarbimine on vähenenud reklaamikeelu tõttu. Samas on kindlasti 
tarbimise vähenemisele kaasa aidanud mitte üksnes see, et alates 2005. aastast on 
tubakareklaam keelatud, vaid kindlasti ka tubakatoodete oluline hinnakasv (1.19 eurot 
2004. aastal; 3.00 eurot 2014. aastal), üldised prioriteedid ja käitumistrendid noorte seas 
(nutiseadmete ajastu ja nendega seonduv nii-öelda isoleeritus). Selleks, et tuvastada, milline 
piirang on just milliseid tulemusi andnud tuleks koguda pidevalt seireandmeid, neid analüüsida 
ning enne uute piirangute kehtestamist võrrelda võimalikke alternatiivseid meetmeid eesmärgi 
saavutamiseks ja hinnata igakülgselt nende mõju.  

 
Reklaamipiirangute puhul on nende tulemuslikkuse analüüs oluline eelkõige just seetõttu, et 
Eesti on hetkel juba üks rangemate reklaamikeeldudega riik Euroopas

19
, seega oleks vajalik 

olla ka veendunud selles, et nende piirangute kaudu on ka tegelikult võimalik eesmärke 
saavutada ning taotletud tulemuseni ei ole võimalik jõuda vähemkoormavate meetmete kaudu. 
 
Lisaks eelnevale tuleb seletuskirjas käsitleda kõiki täiendavaid piiranguid, mis on eelnõuga 
kavandatud. Seletuskirjas on peamiselt käsitletud reklaamis lubatud elemente ning reklaami 
ajalist piirangut, kuid täielikult on jäetud analüüsimata näiteks reklaamipiirangud alaealiste vaba 
aja veetmise kohas, andmekandjatel, ajalehe ja ajakirja esi- ja tagaküljel, lahja alkohoolse joogi 
välireklaami keeld jne. Piirangutele põhjenduste esitamata jätmise tagajärjel tuleb leida, et 
piirangud ei ole põhiseaduspärased, kuna iga põhiõiguse riive (antud juhul väljendusvabadus) 
peab olema põhjendatud. Põhjendamisel tuleb silmas pidada, et mida intensiivsem on 
põhiõiguse riive, seda kaalukamad peavad olema seda õigustavad põhjused

20
. 

 
Eelnõuga pikendatakse alkoholireklaami ajalist piirangut tele- ja raadioreklaamis. Kuna VTK-d 
ei ole koostatud, siis oleks tulnud ka selle meetme puhul tuua välja võimalikud kaalutud 
lahendused ning esitada kaalutlused, millest lähtuvalt on leitud, et meede on eesmärgi 
saavutamiseks sobivaim. Vasturääkivusi tekitab väide seletuskirja leheküljel 28, mille kohaselt 
nähtub RAND Europa 2012 Euroopa Komisjoni tellimusel tehtud uuringust, et ajapiirangud ei 
pruugi töötada. Seda enam tuleb pakutud regulatsiooni juures kindlasti välja tuua ka senise 
ajalise piirangu analüüs, kuidas see on eesmärgi saavutamisele kaasa aidanud, kas üldse ning 
miks leitakse, et senine piirang ei ole piisav ja seda tuleks rangemaks muuta. Samuti tuleb 
välja tuua, millised on olnud selles osas huvigruppidega peetud läbirääkimiste tulemused ning 
miks leitakse, et samale tulemusele ei ole võimalik jõuda eneseregulatsiooni käigus. Näiteks 
siiani on alkoholireklaami puhul kehtinud vabatahtlik kokkuleppe reklaami enne kella 22.00 
noortele ja kogu perele suunatud saadete vahel mitte näidata. Miks selline meede ei ole 
tulemusi andnud ning mille poolest erineb kavandatav regulatiivne meede eelnimetatud 
vabatahtlikust kokkuleppest ning millistele uuringutele tuginedes saab väita, et kavandatav 
regulatsioon täidab taotletavat eesmärki. Eelneva juures tuleb analüüsida ka võimalust, et 
reklaamikeelu ajalise piirangu pikendamine võib tõsta alkohoolsete jookide reklaamide arvu 
reklaami näitamiseks lubatud ajal.  
 
Seletuskirjast ei nähtu, kui palju tänapäeva noored üldse televiisorit vaatavad ja raadiot 
kuulavad. Ei näi, et eelnõu koostamisel oleks arvestatud tõigaga, et tänapäeva noored 
veedavad tõenäoliselt oma aega suuremalt jaolt muudes meediakanalites, kui televiisorit 
vaadates või raadiot kuulates. 
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Eelnevatest tähelepanekutest lähtuvalt tuleb kindlasti seletuskirja mõjude osa täiendada. 
Hetkeseisus on sihtrühmade suurused ning ebasoovitavad mõjud alkoholitootjatele ja 
importijatele sisuliselt kajastamata. Viimase osas on üksnes märgitud, et võib väheneda 
tarbimine ning sellega seoses ka ettevõtjate tulud. 

 
Normitehnilised ja keelelised märkused 
 
8. Eelnõu § 1 p 2 – sobivamad asukohad on täiendamine lõigetega 1

2
 ja 1

3
. Täiendada tuleb 

kahes eraldi punktis, sest nende sätete kehtivusaeg on erinev (vt märkuseid eelnõu § 1 p 9 
kohta). AS § 40 lõikes 5 soovitame alkohoolne jook kasutada ainsuses, nagu on üldiselt AS-s: 
[…] alkohoolse joogi müük iseteeninduse korras on keelatud […]. 
 

9. Eelnõu § 1 p 3 – sobivam koht täiendamiseks on eelnõu § 41 lg 2 punktiga 1
1
 ning sel juhul 

tuleb punkt lõpetada semikooloniga. 
 

10. Eelnõu § 1 p 4 – soovitame analoogselt AS § 42 lg 1 punktiga 1 lisada viide §-des 40 ja 41 
esitatud nõuetele. 

 
11. Eelnõu § 1 p 6 – § 46 asemel peab olema §-s 46. 

 
12. Eelnõu § 1 p 7 – esimese lõike lõpus on üleliigne jutumärk. Lõike 6 teises lauses peab olema 

[…] menetlusosalised ja kaasatud isikud […]. Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt 
jälitustoimingut tehakse, mitte ei viida läbi. Lisatava paragrahvi lõikesse 3 tuleks lisada: 
Kontrolltehing käesoleva seaduse tähenduses on […]. Lisaks sellele palume veenduda viidete 
õigsuses (politsei- ja piirivalve seaduse §-d 7

51
 ja 7

54
–7

57
). 

 
AS § 52

1
 lõigetes 3–6 soovitame vähem korrata sõnu tehing, kontroll- ja tegemine; peale selle: 

sooritama, kohaldama ja läbi viima asemel ühtluse huvides parem tegema; omastavas 
käändes täiendi ja põhisõna vahele ei saa kõrvallauset panna, seepärast soovitame muuta 
sõnajärge ja lisada sõna selle (selle isiku teavitamine, kelle suhtes kontrolltehing tehti); seotus 
asemel p.o seotud; ära tooma asemel parem märkima:  
 
(3) Kontrolltehing käesoleva seaduse tähenduses on tsiviilõigusliku müügilepingu või muu 
võlaõigusliku tehingu tunnustega toiming, mille eesmärk on kontrollida õigusaktidega 
kehtestatud nõuetest kinnipidamist. Kontrolltehingu tegemisel võib ametiisik varjata isiku eest, 
kelle suhtes tehing tehakse, ja teiste isikute eest tehingu eesmärki. Ametiisik ei pea ennast 
kontrolltehingu tegemisel esitlema ega kandma vormiriietust, samuti ei pea ta esitama 
ametitunnistust enne, kui kontrolltehingu eesmärk on saavutatud. 
 
(4) Kontrolltehingu tegemisel ei või teha jälitustoiminguid, kihutada isikut süüteo 
toimepanemisele ega toime panna süüteotunnustega tegu, samuti ei või kontrolltehingu 
tagamiseks kasutada […] 
 
(5) Korrakaitseorgan teavitab isikut, kelle suhtes kontrolltehing tehti, viivitamata pärast 
kontrolltehingu eesmärgi saavutamist sellest, et tema suhtes tehti kontrolltehing. 
Korrakaitseorgan võib kirjaliku põhjendatud otsusega lükata selle isiku teavitamise, kelle 
suhtes kontrolltehing tehti, edasi, kui see on vältimatult vajalik sama isiku tegevusega seotud 
järelevalve jätkamiseks või teiste isikute poolt niisugustele tehingutele esitatud nõuete 
järgimise kontrollimiseks. Selle isiku teavitamist, kelle suhtes kontrolltehing tehti, ei või edasi 
lükata rohkem kui kolm kuud arvates tehingu päevast. 
 
(6) Kontrolltehing protokollitakse korrakaitseseaduse §-s 12 sätestatud korras. Kontrolltehingu 
protokollis märgitakse kontrolltehingu aluseks olnud otsus, tehingus osalenud ametiisikud ja 
isik, kelle suhtes tehing tehti, ning muud menetlusosalised ja kaasatud isikud, ametiisikute 
ütlused tehingu asjaolude ja tulemuste kohta, tehingu tulemusena üle antud või vastu võetud 
asjade ja dokumentide kirjeldus ning muude menetlusosaliste ja menetlusse kaasatud isikute 
ütlused, seletused ja arvamused. Kui selle isiku teavitamine, kelle suhtes kontrolltehing tehti, 
lükatakse […] 
 



13. Eelnõu § 1 p 8 – kuna nii sätte pealkirjast kui ka lõikest 1 tuleb välja jätta ka sõnale järgnev 
koma, siis tuleb muutmisvormel sõnastada: paragrahvi 54 pealkirjast ja lõikest 1 jäetakse välja 
tekstiosa „omandamine,“ vastavas käändes; 
 

14. Eelnõu § 1 p 9 (AS § 76 lg 9) – jätta välja, sest kui AS § 40 lg-t 4 (1
1
) ei ole pärast 2017. aastat 

vaja, siis selgem on §-i 1 lisada punkt: 3) paragrahvi 40 lõige 4  tunnistatakse kehtetuks; §-i 3 
lisada lõige sõnastuses: () Käesoleva seaduse § 1 punkt 3 jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril. Sel 
juhul lg 4 olemasolu pärast 31.12.2017 ei ole eksitav. 
 

15. Eelnõu § 1 p 9 (AS § 76 lg 10) – jätta välja ja § 1 punkt, mis täiendab § 40 lõikega 1
2
 ja punkt, 

mis täiendab § 41 lõiget 2 punktiga 1
1
 jõustada § 3 asjakohases lõikes ehk sõnastus on: () 

Käesoleva seaduse § 1 punktid x ja y jõustuvad 2018. aasta 1. jaanuaril. 
 

16. Eelnõu § 2 p 1 – peab olema: paragrahvi 13 […]. 
 

17. Eelnõu § 2 p 2 – palume kaaluda, kas sõnade alkohoolse joogi asemele ei oleks parem 
kasutada sõna toote, sest siis oleks hõlmatud ka piirituse reklaam AS § 2 järgi, kuna § 28 
käsitleb alkoholi reklaami, mitte üksnes alkohoolse joogi reklaami. 
 

18. Eelnõu § 2 p 2 (RekS § 28 lg 1) – et eelnõus on alkoholireklaam kirjutatud üldiselt kokku, siis 
tuleks see kokku kirjutada ka kõnealuses sättes ja eelnõu § 2 p-s 2 (RekS § 28 lg 7). 
 

19. Eelnõu § 2 p 2 (RekS § 28 lg-d 3 ja 4) – seadusetekst sõnastatakse enamasti kindla kõneviisi 
umbisikulise tegumoe olevikus, st sõnu peab ja tuleb soovitame kasutada võimalikult vähe; 
lõike 4 esimese lause lõpus üks punkt ülearune; mõttekriipsu asemel p.o sidekriips; puudu 
koma:  
 
(3) Alkoholireklaamis sisalduv teave esitatakse ühevärvilisel taustal ning ilma heliliste ja 
visuaalsete kujunduselementideta. 
 
(4) Alkoholireklaam peab sisaldama hoiatavat teksti: „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. 
Alkohol võib kahjustada teie tervist.“ Hoiatava teksti esitamiseks valitakse selline kirjatüüp, -
suurus ja värv, mis muudab selle tavalise tähelepanu juures märgatavaks, arusaadavaks ning 
muust teabest selgelt eristatavaks. Trükireklaamis esitatakse tervisehoiatus valgel taustal 
musta värvi tekstina ning […]. 
 

20. Eelnõu § 2 p 2 (RekS § 28 lg 7) – parem sõnastada ökonoomsemalt: […] koolieelse 
lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, noortekeskuse, 
noorteühingu, noorte püsilaagri ja noorte projektlaagri kasutuses olevas ehitises […]. 
 

21. Eelnõu § 3 – kui eelnõu § 1 punkt 2 jõustub 1. jaanuaril 2017, siis peab samal ajal jõustuma ka 
säte, mis näeb ette selle punktiga kavandatavate sätete kohaldamise, st eelnõu § 1 punkt 9. 
Eelnõu numeratsiooni muutumisest tulenevalt palume korrigeerida ka viiteid. 

 
22. Seletuskiri – juhime tähelepanu, et haldus-/administratiivkoormusest saab rääkida üksnes riik-

isik, riik-ettevõtja suhtes, näiteks tuludeklaratsiooni esitamise kohustus; suhtes riik-riik saab 
rääkida töökoormusest. Lisaks sellele palume üle kontrollida seletuskirja vastavuse eelnõule. 
Näiteks on seletuskirjas käsitletud kontrolltehinguid illegaalse alkoholimüügiga, kuid eelnõu ise 
sellekohast regulatsiooni ette ei näe. Kõnealust temaatikat ei ole käsitletud ka seletuskirja 
mõjude osas. Mõjude osas on kontrolltehingutele viidatud kui eelnõu § 1 punktile 6, kuid 
eelnõus sisaldub nimetatud regulatsioon § 1 punktis 7 jne.  Seletuskirjast ei selgu, miks ei ole 
võetud prioriteediks noortele suunatud interneti alkoholi reklaamimise vähendamist. Just 
noored peaksid olema kõige olulisem sihtrühm.  
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