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MEMO  
„Kokkuvõtlikult alkoholireklaami reeglites olulisimad 

01.06.2018 jõustunud muudatused“*  
 

 

*Käesolev memo on kokkuvõttev ning kätkeb vaid olulisemate küsimuste lihtsas sõnastuses 

avamist selleks, et käesolev võiks olla teemasse esimesel korral süvenejale lihtne teejuht ja n-

ö ABC alkoholireklaami reeglite endale selgeks tegemisel. 

 

 

 

Sissejuhatus 

01.06.2018 jõustusid Eestis uued alkoholireklaami reeglid, mis on sätestatud 

reklaamiseaduse (RekS) paragrahvis 28 ja alkoholiseaduses (AS). 

Uued reeglid muudavad oluliselt kogu senist alkoholireklaami õigusraamistikku ning on 

muutnud võimalused alkoholi reklaamimiseks oluliselt rangemaks.   

1. Mis on alkoholireklaam? 

Reklaami mõiste on ääretult lai. Kehtiv reklaamiseaduse (RekS) § 2 lg 1 p 3 defineerib 

reklaami teabena, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, 

teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku 

käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil. 

See tähendab, et reklaami mõiste on ääretult lai. Viimane tähendab omakorda, et ka 

alkoholireklaami definitsioon on oma olemuselt väga lai. Seda tuleb arvesse võtta, kui 

reklaamitakse alkoholi, aga ka siis, kui reklaamitakse midagi muud, mis n-ö võib 

kukkuda välja alkoholireklaamina või lisaks millegi muu reklaamile võib olemuselt olla 

alkoholireklaam.  

Ühtlasi tuleb arvestada seda, et kui alkoholi kasutatakse millegi muu (näiteks mõne toote 

või ürituse) reklaamimiseks, siis sellel on ranged piirangud. Näiteks ei või mõne muu 

kauba või teenuse reklaamis alkoholi pakkuda tasuta või tavapärasest soodsamalt (see 

tähendab näiteks, et baari ei tohi reklaamida happy hour’iga, mil alkohol on odavam). 

Samal moel ei või anda alkoholi ostmisel kaasa midagi muud tasuta või soodsama 

hinnaga (näiteks ei tohi anda viskiga kaasa tasuta särki). Ühtlasi loetakse keelatud 

reklaamiks tarbijamängu, loteriid või võistlust, mida juhises, kirjelduses, reklaamis või 

mujal seostatakse alkohoolse joogiga või alkohoolse joogi kaubamärgiga (vt RekS § 28 

lg 8). 

2. Mis elemente võib alkoholireklaam sisaldada? 

Enne 01.06.2018 ei olnud seaduses sätestatud konkreetset reklaami elementide loetelu 

– seega olid lubatud kõikvõimalikud elemendid, mis otsesõnu ei olnud seadusega 

vastuolus. See reegel on aga muutunud. 

Alates 01.06.2018 kehtivad uued reeglid, mille järgi alkoholireklaam võib sisaldada 

ainult kümmet elementi ja ei midagi muud, mis on seaduses üheselt kirjas. Muid 

elemente reklaamis olla seaduse järgi ei või. Seega – lubatud on ainult need elemendid, 

mis on seaduses üheselt kirjas.  
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RekS § 28 lg 1 sätestab lubatud elemendid järgmiselt: 

Alkoholi reklaam võib sisaldada üksnes toote: 

 1) nime; 

 2) liiki; 

 3) tootja nime; 

 4) kaubamärki; 

 5) päritolumaad; 

 6) geograafilist piirkonda; 

 7) etanoolisisaldust mahuprotsentides; 

 8) müügipakendi kujutist; 

 9) omadusi (värvus, aroom, maitse); 

 10) serveeringut.1 

Oluline on selle piiritletud nimekirja juures, et mistahes muud elemendid ei ole lubatud. 

Ja nendegi elementide esitamine on piiratud. Nimelt RekS § 28 lg 3 seab omad 

täiendavad piirangud ka nende elementide esitamises. Näiteks nõuab seadus, et 

reklaamis sisalduv teave peab olema esitatud tootekeskselt ja neutraalselt. Seadus ega 

seaduse seletuskiri paraku ei täpsusta, mida tähendab näiteks müügipakendi kujutise 

„tootekeskne ja neutraalne“ esitus. Seega seda tuleb alati reklaami tegemisel kriitiliselt 

hinnata ja olla mõistlikult konservatiivne. 

3. Millal peab reklaamis tarbijat alkoholi kahjulikust mõjust hoiatama? 

Alkoholireklaam peab alati sisaldama seaduses sätestatud kohustuslikku 

tervisehoiatust. 

Kohustuslik hoiatuse tekst on sätestatud RekS § 28 lg 4. Selle esitamiseks on erireeglid 

§ 28 lõigetes 4 – 6, mida peab alati arvestama erinevat tüüpi reklaami tegemisel. Nii on 

trükises tehtaval reklaamil ühed nõuded hoiatusele, teles ja raadios teised. 

Trükireklaamis on näiteks nõutav, et tervisehoiatus esitatakse just valgel taustal musta 

värvi tekstina ning hoiatuse pindala koos taustaga peab moodustama vähemalt 20 

protsenti reklaami kogupinnast. 

4. Milline alkoholireklaam on keelatud? 

Seadus sätestab rea erireegleid, mis ütlevad, milline ei tohi kindlasti alkoholireklaam 

olla. 

Esiteks, RekS § 28 lg 3 sätestab reeglid, kuidas alkoholireklaami lubatud elemente ei 

tohi reklaami helilases või visuaalses kujunduses esitada. Näiteks on keelatud reklaamis 

loomade või inimeste (ka üksikute kehaosade – näiteks inimese käe) kuvamine. NB! 

Neid reegleid on rohkem – vaata § 28 lg 3. 

Teiseks sätestab RekS § 28 lg 7, kus ja millal on keelatud alkoholireklaam. Näiteks on 

keelatud alkoholi välireklaam ja alkoholi reklaamimine sotsiaalmeedias (väljaarvatud 

alkoholikäitleja enda kontol). NB! Neid reegleid on rohkem – vaata § 28 lg 7. 

Kolmandaks sätestab RekS § 28 lg 8 täiendava loetelu sellest, et milline reklaam on oma 

laadilt keelatud. Näiteks on keelatud alkoholikäitleja2 poolt sotsiaalmeedias sellise 

informatsiooni jagamine, mis on loodud tarbijate poolt või sisaldab üleskutset 

jagamiseks. Nii näiteks ei ole lubatud, et alkoholi jaemüügiga tegelev baar teeb 

Facebookis postituse „Jaga seda pilti viinast ja kirjuta, kellega koos Sa seda reede õhtul 

jooksid [ning postitus sisaldab pilt]“. NB! Neid reegleid on rohkem – vaata § 28 lg 8. 

                                           
1 NB! Serveering tähendab serveerimise n-ö tagajärge. RekS § 28 lg 3 p 4 keelab sõnaselgelt serveerimise kui 
protsessi näitamist. Seega – väljavalatud õlle pilt on lubatud, aga õlle valamisest pilt on keelatud. 
2 Alkoholiseaduse § 3 lg 1 järgi on alkoholi käitlemine nii 1) valmistamine, töötlemine ja villimine ehk 
pakendamine (ehk tootmine);  2) import; 3) eksport; 4) hulgimüük; 5) jaemüük; kui 6) hoidmine, ladustamine 
või edasitoimetamine kaubanduslikul eesmärgil. 
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5. Kes vastutab rikkumise eest? 

Kui on avaldatud keelatud reklaam või on rikutud reklaami piiranguid, siis juriidilise isiku 

poolt rikkumise toime panemisel on karistus kuni 50 000 eurot (vt RekS § 33 – 36).  

Oluline on silmas pidada, et karistada võidakse nii reklaami tellijat, teostajat kui ka 

avalikustajat. See tähendab, et tavapärases reklaami tellimise protsessis võib trahvi 

saada n-ö iga ahela lüli. Näiteks, telereklaami puhul võib samal moel trahvi saada nii 

reklaami tellija, video tootja kui ka telekanal, mis reklaami avaldas.  

 

 

Lugupidamisega  

 

  

 

Rainer Ratnik 

advokaat 

 

 


