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EESTI RINGHÄÄLINGUTE LIIT 

TEGEVUSJUHEND:  

„VASTUTUSTUNDLIK TOIDU JA JOOGI REKLAAMIPOLIITIKA LASTESAADETES“  

1. SISSEJUHATUS 

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi põhjal peavad liikmesriigid audiovisuaalsete äriliste 
teadaannete spetsiifilisemas valdkonnas − magusa, rasvase või soolase toidu ja joogi reklaamimisel 
lastesaadete ajal, innustama audiovisuaalmeedia teenuste osutajaid välja töötama käitumisjuhendeid 
sobimatute audiovisuaalsete äriliste teadaannete jaoks lastesaadete puhul. See tuleneb Euroopa 
Komisjoni tõdemusest, et on vaja suurendada jõupingutusi käitumisjuhendite koostamiseks seoses 

lastele suunatud kõrge rasva-, soola- ja suhkrusisaldusega toitu reklaamivate sobimatute äriliste 
teadaannetega.  

Tegevusjuhendite vajalikkust rõhutasid juba direktiivi 89/552/EMÜ1 sätted audiovisuaalsete 
meediateenuste kohta (algselt veel piiratud televisiooniteenusega), mida muudeti kolmandat korda 

direktiiviga (EL) 2018/18082 (edaspidi AVMSD). Enese- ja kaasreguleerimise mehhanismid on eri 
punktides fookuses. Üldise mööndusena enese- ja kaasreguleerimisele sätestatakse uues artikli 4a 
lõikes 1, et „liikmesriigid julgustavad kaasreguleerimise kasutamist ja isereguleerimise edendamist 
siseriiklikul tasandil vastu võetud tegevusjuhendite kaudu käesoleva direktiiviga koordineeritud 
valdkondades, niivõrd kui nende õigussüsteemid seda lubavad“. Täpsemalt on sellise mehhanismi 
rakendamine ette nähtud muu hulgas alaealiste kaitse ja audiovisuaalsete kommertsteadaannete 
valdkonnas. See ei kehti mitte ainult „klassikaliste“ lineaarsete audiovisuaalsete meediateenuste 
pakkujate kohta, keda käsitleti juba algses direktiivis 1989 aastal, vaid ka mittelineaarsete 
audiovisuaalmeedia teenuste pakkujate, samuti videojagamiseplatvormide kohta, kellele direktiiv 
2018/1808/EL sätestab suurema vastutuse.3 

Eneseregulatsioon ja kaasregulatsioon on mehhanismid, mis reguleerivad majandus- ja sotsiaalseid 

suhteid või kaubandustavasid erinevate majandushuviliste vahel. Neid võib otsustada spontaanselt või 

kehtestada.4 Neid uut tüüpi reguleerimisviise peetakse klassikalisest avalikõiguslikuks mitmes mõttes 
paremaks, sest:  

(1) need kipuvad välja kuulutama suhteliselt uusi ja uuenduslikke norme, mis kuulutavad ja kajastavad 

muutuste ajastuid ning on sageli õigusliku arengu eelkäijad valdkondades, kus siduvad eeskirjad puuduvad 
või on ebapiisavalt välja töötatud;  

(2) eeldatakse, et need parandavad otsuste ja poliitika kujundamise sisulist kvaliteeti, kuna nad kaasavad 
eri osalejatelt saadud uut teavet;  

 

1 Nõukogu direktiiv 89/552/EMÜ, 3. oktoober 1989, teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamise kohta, EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23-30, kättesaadav aadressil https://eur-lex.europa.eu/legal 
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31989L0552. 

2 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv (EL) 2018/1808, 14. november 2018, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL 
audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta 
(audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv), pidades silmas muutuvaid turutingimusi, ELT L 303, 28.11.2018, lk 69-92, https://eur-
lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj. 

3 Selgituseks: EL audiovisuaalmeedia teenuste valdkonda käsitleva direktiivi skoop arenes kronoloogiliselt järgmisel: esimene 
direktiiv – EMÜ piirideta televisiooni direktiiv (TVWFD,1989) kohaldus algselt vaid televisiooniteenustele (toonase nimega 
televisiooniringhääling); teisel uuendamisel 2007.a.(TVWFD esimene uuendamine oli 1997.a) lisandusid direktiivi skoopi 
tellitavad (mittelineaarsed) audiovisuaalmeedia teenused ja uuendatud õigusakti nimeks sai audiovisuaalmeedia teenuste 
direktiiv (AVMSD), kolm direktiivi (89/552/EMÜ,97/36/ EÜ ja 2007/65/EÜ) liideti 2010.a. üheks - audiovisuaalmeedia teenuste 
direktiiviks 2010/13/EL; kolmas uuendus oli põhjalik 2018.a., kui AVMSD skoopi lisandusid videojagamisplatvormi teenused ja 
nende tunnustele vastavad ühismeedia teenused, kuid videojagamisplatvormi teenused ei arvatud audiovisuaalmeedia teenuste 
hulka, vaid need on eraldi teenuseliik, mis pakub audiovisuaalset sisu. Üks peamine erinevus nende vahel on, et 
audiovisuaalmeedia teenuste osutajail on toimetusvastutus pakutava sisu üle, kuid videojagamisplatvormidel pakutakse 
valdavalt kasutajate loodud sisu, mille puhul teenuse osutaja üldjuhul ei oma toimetusvastutust 

4 Vt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Eneseregulatsioon ja kaasregulatsioon Euroopa Liidu 
õigusraamistikus” (omaalgatuslik arvamus), (2015/C 291/05), OJEU C 291/29, available at https://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.291.01.0029.01.ENG&toc=OJ:C:2015:291:TOC, paragraph 1.1 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.291.01.0029.01.ENG&toc=OJ:C:2015:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.291.01.0029.01.ENG&toc=OJ:C:2015:291:TOC
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(3) need suurendavad osalejate vahelisi õppeprotsesse ja loovad seeläbi uusi teadmisi;  

(4) need võivad tugevdada erasektori tegevuse suunitlust ühisele hüvangule ja ühiskonna põhiväärtustele, 

samuti avalikkuse integreerimist väärtusi otsustesse;  

(5) nad peaksid lahendama, ohjeldama või vähendama konflikte omavaheliste konkureerivate huvide ja 
osaliste vahel;  

(6) need saavutavad kulutõhususe ja  

(7) need suurendavad regulatsioonidest kinnipidamist suurema pühendumuse ja toetuse kaudu otsuste 
rakendamist.5 

Sel põhjusel sätestab ka AVMSD artikkel 4 järgneva: 

1.   Liikmesriigid julgustavad kasutama kaasreguleerimist ja soodustama enesereguleerimist käesoleva 
direktiiviga koordineeritud valdkondades riigi tasandil vastu võetud tegevusjuhendite abil nende 

õigussüsteemis lubatud ulatuses. Kõnealused tegevusjuhendid peavad 

a) olema asjaomaste liikmesriikide põhiliste sidusrühmade seas laialdaselt aktsepteeritud; 

b) selgelt ja üheselt mõistetavalt kirjeldama nende eesmärke; 

c) ette nägema taotletavate eesmärkide täitmise regulaarse, läbipaistva ja sõltumatu seire ja hindamise 

ning 

d) sätestama tulemusliku nõuete täitmise tagamise, sealhulgas tõhusad ja proportsionaalsed karistused. 

Sama põhimõtte sätestab MeeTS § 22 lg 2*:  

Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevusjuhend peab olema põhiliste huvirühmade seas laialdaselt 
aktsepteeritud, kirjeldama selgelt ja üheselt mõistetavalt selle eesmärke, nägema ette seatud eesmärkide 

täitmise regulaarse, läbipaistva ja sõltumatu seire ning sätestama kehtestatud reeglitest kinnipidamise 
korra ja poolte vastutuse reeglite rikkumise eest 

Sellest johtuvalt on ERL koostanud uue tegevusjuhendi, mille osas on selgitusena asjakohane 
põhjendada valikuid.  

2. ERL VARASEM LÄHENEMINE LASTESAADETES EDASTATAVATELE ÄRITEADETELE  

Sarnaselt paljudele teistele ringhäälingu organisatsioonide liitudele6 kehtis Eestis alates 2011. aastast 
Eesti Ringhäälingute Liidu (ERL) liikmetele (kõik olulised tele- ja raadiokanalid) tegevusjuhend 
“Vastutustundlik reklaamipoliitika lastesaadetes”, mis põhineb EL audiovisuaalmeedia teenuste 
direktiivi ja selle ülevõtmisel koostatud meediateenuste seaduses ettenähtud võimalusele reguleerida 

see valdkond – (toidu)reklaam lastele – eneseregulatsiooniga. 

ERLi liikmed on võtnud kohustuse loobuda alla 12-aastastele lastele (lähtudes EL sarnastest 
eneseregulatiivsetest praktikatest) toidu liigsele tarbimisele kutsuvate või muus mõttes 
lastesaadetesse (lastesaadete programmivööndiks peetakse Eestis vööndit, kus enam kui 50% 
vaatajaist on alla 12-aastased) mittesobivate audiovisuaalsete äriteadete edastamise. Samuti ei 
tohtinud lastesaadete programmivööndis olevad reklaamiklipid “julgustada ega aktsepteerida valesid 
toitumisharjumusi ega propageerida ebatervislikke eluviise“. 

 

5 Vt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Eneseregulatsioon ja kaasregulatsioon Euroopa Liidu 
õigusraamistikus” (omaalgatuslik arvamus), (2015/C 291/05), OJEU C 291/29, available at https://eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.291.01.0029.01.ENG&toc=OJ:C:2015:291:TOC, paragraph 2; 
Friedrich, Codes of Conduct, in: 
Wolfrum (ed), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2010, 264, paragraph 1; Schuppert, Das 
Konzept der regulierten Selbst-Regulierung als Bestandteil einer als Regelungswissenschaft verstandenen 
Rechtswissenschaft, Die Verwaltung, Sonderheft „Regulierte Selbstregulierung“ 2001, Beiheft 4, p. 201 et seq.; 
Ukrow, Die Selbstkontrolle im Medienbereich in Europa, 2000, p. 10 et seq.; Wessel & Wouters, The 
Phenomenon of Multilevel Regulation: Interactions between Global, EU and National Regulatory Spheres, 
International Organizations Law Review (2007) 257 (271). 

6 Nt Ühendkuningriigis on Ofcom alates 2007. aastast nõudnud, et HFSS-reklaam televisioonis ei oleks suunatud lastele, ja ASA 
on alates 2017. aastast nõudnud sama ODPS platvormidel ja kogu muus mitte-ringhäälingu meedias. 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.291.01.0029.01.ENG&toc=OJ:C:2015:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.291.01.0029.01.ENG&toc=OJ:C:2015:291:TOC
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AVMSD viimased muudatused nõuavad täpsemat regulatsiooni ning vastav nõue hakkas kehtima 
meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse kehtima 
hakkamisega 09.03.20227. 

3. TEGEVUSJUHENDI VÕIMALIKUD MÕJUD 

Mitmetes liikmesriikides on läbi viidud esmased AVMSD mõjude hindamised, nt Ühendkuningriigis 
01.01.2020. Mõju hindamise tulemusel seati järgmised eesmärgid seoses toidu ja joogi reklaamiga 
lastesaadetes: 

(i) Oleks suunatud toodetele, mis tekitavad kõige rohkem muret laste rasvumise pärast; 

(ii) Oleks proportsionaalne; 

(iii) Oleks lapsevanematele või eestkostjatele kergesti arusaadav, et neid saaks toetada 
tervislike valikute tegemisel oma pere jaoks; 

(iv) Soodustaks kaubamärkide toodete ümberkujundamist.8 

Konsultatsioon keskendus mõnele põhiteemale, mille eesmärk oli kujundada poliitikat, näiteks: 

• Kas lisaks televisioonile ja internetile tuleks täiendavaid reklaamipiiranguid kohaldada ka 
muudele meediakanalitele? 

• Kuidas tuleks määratleda HFSS-tooted (ing k High in Fat, Salt and Sugar)? 

• Millised piirangud tuleks kehtestada televisioonis edastatavale HFSS-reklaamile? 

• Kas valitsus peaks tegema erandi nendest eeskirjadest, kui lapsi on vaatajaskonnas vähe? 

• Millised piirangud tuleks kehtestada HFSSi veebireklaamile tagamaks võrdne kohtlemine? 

• Kas need piirangud tuleks kehtestada samaaegselt nii televisioonis kui ka internetis? 

• Väikese laste osakaalu puhul vaatajaskonnas erandi kehtestamine teleripiirangute puhul? 

• Kas valitsus peaks tegema erandi kõnealustest eeskirjadest, kui telerivaatajate arv on väike? 

ERL on sarnaselt analüüsinud samu küsimusi ning tänaseks puuduvad neile ammendavad vastused. ERL 
soovitab tungivalt siinkohal nende küsimustega jätkuvat tegelemist kostöös riigi ja reklaami- ning 
toiduaine tööstusega: 

• Kuidas mõjutab tegevusjuhend reklaamiturgu üldiselt? Ühendkuningriigi valitsus lükkas 
reklaamituru rahavoo mure tõttu uue toitu ja jooki käsitlevate reklaamide regulatsiooni 
kehtima hakkamise edasi kuni aastani 2024.9 

• Kuidas mõjutab tegevusjuhend tele- ja raadioteenuse osutajate reklaamitulu, kui samaaegselt 

ei tagata samade põhimõtete järgimist toidu turundamisel muudes kanalites (nt 
videojagamisplatvormid, sotsiaalmeedia platvormid, välireklaam, digikanalid, 
kaubanduskeskuste sisereklaam10)? 

• Kuidas tagada reaalne rakendamine arvestades, et meediateenuse osutajate juures puudub 
toitumisalane ekspert?   

• Kuidas tagatakse piirangute rakendamine praktikas videojagamiseplatvormidel ja 
sotsiaalmeedia platvormidel tagamaks võrdne kohtlemine ning rahavoo jätkuv Eestisisene 
liikumine arvestades, et on selge, et meediareklaami valdkonnas toimub üleminek 

 

7 Vt Meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, kättesaadav 
https://www.riigiteataja.ee/akt/127022022001  

8 Ühendkunigriigi valitsus, https://www.gov.uk/government/consultations/further-advertising-restrictions-for-products-high-
in-fat-salt-and-sugar/outcome/introducing-further-advertising-restrictions-on-tv-and-online-for-products-high-in-fat-salt-
and-sugar-government-response 

9 Vt IAB, Government postpones HFSS online ad ban to 2024, kättesaadav: https://www.iabuk.com/news-article/government-
postpones-hfss-online-ad-ban-2024. Praegune kavatsus on rakendada televisiooniga ja internetiga seotud meetmed 
samaaegselt esmaste õigusaktide kaudu. 

10 arvestades et reklaami tellijatel on tihti "indoor" ehk kaubanduskeskuste reklaam eelarves kuni 50%. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/127022022001
https://www.iabuk.com/news-article/government-postpones-hfss-online-ad-ban-2024
https://www.iabuk.com/news-article/government-postpones-hfss-online-ad-ban-2024
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digitaalsete vahendite suunas, kusjuures reklaamikulutused digitaalsele meediale on oluliselt 
suurenenud11? 

4. TEGEVUSJUHENDI  ALUSMATERJALID 

Tegevusjuhend koostatakse lähtuvalt MeeTS § 27 lg-st 1: 

 Meediateenuste ja videojagamise valdkonnas tegutsevad isikud võivad kehtestada eneseregulatsiooni 
korras tegevusjuhendi lastesaadetes või lastele suunatud kasutaja loodud videotes või nende ajal 

edastatavate ebasobivate audiovisuaalsete äriteadete kohta, kus tutvustatakse toite ja jooke, mis 
sisaldavad toitaineid ja toitainelise või füsioloogilise mõjuga aineid, eelkõige rasvu, transrasvhappeid, 
soola, naatriumi ja suhkrut, mille liigne tarbimine toiduga ei ole lastele soovitatav 

MeeTS § 27 lõiget 1 näeb meediateenuste valdkonnas tegutsevatele isikutele ette võimaluse 

kehtestada eneseregulatsiooni korras tegevusjuhend audiovisuaalsete äriteadete edastamiseks 
lastesaadetes selliselt, et sarnase tegevusjuhendi võivad luua ka videojagamisplatvormi pidajad 
lastele suunatud kasutaja loodud videote kohta. Kõnealuse sätte senine sisu tuleneb AVMSD artikli 9 
lõikest 4 (enne direktiiviga tehtud muudatusi sama artikli lõikest 2) ja selle eesmärgiks on piirata laste 
kokkupuudet audiovisuaalsete äriteadetega selliste toitude ja jookide kohta, mis sisaldavad toitaineid 
ja toitumisalase või füsioloogilise mõjuga aineid, eelkõige rasva, transrasvhappeid, soola või naatriumi 
ja suhkrut, mille liigne tarbimine toidus tervikuna ei ole soovitatav.  

Tegevusjuhendi koostamisel võeti lisaks kehtivale seadusele arvesse:  

• Erinevaid juhiseid tegevusjuhendi sisu osas (nt Ofcom, ASAI, EBU, Austria ringhäälingute 
ühenduse, Portugali, Iirimaa regulatsioonid)12; 

• Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koostatud juhise lastesaadete ajal või 

lastesaadetes edastatavate ebasobivate audiovisuaalsete äriteadete tegevusjuhendi 
väljatöötamiseks toitude ja jookide osas (2022); 

• Eesti Toiduliidu Reklaamimise eetikakoodeksi lisa „Toitainesisalduse kriteeriumid: 
eneseregulatsiooniks toidu reklaamimisel alla 12-aastastele lastele“ (2017). 

Sotsiaalministeerium ja Tervise Arengu Instituut on koostanud juhise lastesaadete ajal või 
lastesaadetes edastatavate ebasobivate audiovisuaalsete äriteadete tegevusjuhendi väljatöötamiseks 
toitude ja jookide osas, mille järgi peaks tegevusjuhend vastama järgmistele tingimustele ning selles 

peaks olema välja toodud: 

❖ Millist tüüpi on tegevusjuhend (eneseregulatsioon, kaasregulatsioon). 

❖ Kes on tegevusjuhendi omanik ja kes on kaasatud partnerid. 

❖ Aukohtu/nõukogu koosseis ja selles osalemise võimalus. 

❖ Tegevusjuhendis peab olema selgelt ja üheselt mõistetavalt kirjeldatud selle eesmärk. 

❖ Millised tooted tegevusjuhend katab, vajadusel, milliseid tooteid tegevusjuhend ei kata. 

❖ Sihtrühmad, keda tegevusjuhend katab – soovitatavalt kuni 16-aastased lapsed. 

❖ Tegevusjuhendis peab olema sõnastatud lastele suunatud audiovisuaalse äriteate mõiste. 

❖ Kas lisaks televisiooniteenustele, audiovisuaalsetele tellitavatele teenustele ja 

videojagamisplatvormidele katab tegevusjuhend ka teisi teenuseliike (nt välireklaam, digikanalid, 

sponsorlus, tootepaigutus kauplustes). 

 

11 WHO, Fifteenth Meeting of the WHO European Action Network on Reducing Marketing Pressure on Children, 19 May 2021: 
meeting report, kättesaadav: https://apps.who.int/iris/handle/10665/361709  

12 Vt nt Children’s Commercial Communications Code. Dublin: Broadcast Authority Ireland; 2013 (http:// 
www.bai.ie/en/codes-standards, accessed 6 May 2018); Código de auto-regulação em matéria de comunicação comercial de 
alimentos e bebidas dirigida a 
crianças. Lisbon: Auto Regulação Publicitária; 2018 (https://auto-regulacaopublicitaria.pt/wp-content/ 
uploads/2018/01/Codigo_Criancas_AlimentosBebidas_v_2018.pdf, accessed 6 May 2018) jne 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/361709
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❖ Kuidas tehakse seiret tegevusjuhendis toodud nõuete täitmise osas ja kes on vastutav seire tegemise 

eest. Seire peab olema regulaarne, läbipaistev ning sõltumatu. Seire tegemisel on soovitatav kasutada 
Maailma Terviseorganisatsiooni protokolli.13 

❖ Kuidas tagatakse tegevusjuhendis toodud nõuete täitmine ning kuidas toimub kaebuste esitamine, 

läbivaatamine ja lahendamine. 

❖ Milline on osapoolte vastutus, kui tegevusjuhendis toodud reeglitest kinni ei peeta. Karistused peavad 
olema proportsionaalsed ning tõhusad. 

 

  

 

13 WHO Regional Office for Europe - TV monitoring protocol V2 2020, kättesaadav: 
https://euro.sharefile.com/share/view/s4167f76c82140069/fo9f991c-7e47-463e-8ce7-35c85efda2cd  

https://euro.sharefile.com/share/view/s4167f76c82140069/fo9f991c-7e47-463e-8ce7-35c85efda2cd
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LASTELE SUUNATUD REKLAAM  

Tegevusjuhend: „Vastutustundlik toidu ja joogi reklaamipoliitika lastesaadetes“ 

1. TEGEVUSJUHENDI EESMÄRK 

1.1 Tegevusjuhend on ERL äriteateid puudutav osa ERL eetikakoodeksitest..  

1.2 Tegevusjuhendi peamine eesmärk on panustada laste tervise kaitsesse ning  ning toetada 
tasakaalustatud toitumist. Lisaks anname kindlustunnet tarbijale, reageerides kiirelt nende 
võimalikele märkustele ja kaebustele.  

1.3 ERL-i liikmed usuvad, et keegi ei tea laste vajadusi paremini, kui nende vanemad, sealhulgas 
toidu osas. Lapsevanemate õigus suunata oma laste tarbimisvalikute kujunemist saab olla 
realiseeritud juhul, kui lapsed on võimalikult vabad sellise reklaami otsesest mõjuväljast. 
Seda ei saa lapsevanemad kontrollida, küll aga on see meile jõukohane. 

1.4 Tegevusjuhend lähtub eeldusest, et mistahes toidu liigtarbimine ei ole lastele soovitav. ERL 
soovib säästa alaealisi suure rasva-, soola- ja suhkrusisaldusega toitude tarbimise liigsest 
tarbimisest. Seetõttu soovime kindlustada, et toitu ja toitaineid puudutavate 
audiovisuaalsete äriteadete sisu ja vorm oleksid korrektsed. 

1.5 Tegevusjuhendi järgimine on kohustuslik ERL-i liikmetele ning tungivalt soovitatav teistele 
meediateenuse osutajatele. Sealjuures ERL-i liikmeks mitteolevatele isikutele on hea tava 
juhisega ühinemine vabatahtlik, kuid avatud. Vabatahtliku ühinemise korral allutab ühineja 
ennast tegevusjuhendi peatükkidele 2-6.  

2. OLULISED MÕISTED:  

2.1 Äriteadete all mõistavad ERL-i liikmed audiovisuaalset äriteadet (MeeTS § 25), mis on 
eelkõige telereklaam (MeeTS § 28 lg 1), sponsorlus (MeeTS § 30 lg 1) ja sponsorteave (MeeTS 
§ 30 lg 2), otsepakkumised (MeeTS § 28 lg 2) ja tootepaigutus (MeeTS § 31 lg 1). Äriteate puhul 
lähtutakse äriteate sisust ning Tegevusjuhendi piirangud ei laiene äriteate tellija 
identiteedile, ärinimedele ega kaubamärkidele. 

2.2 Laste all mõistavad ERL-i liikmed kuni 12-aastaseid lapsi. 

2.3 Lastesaadete all mõistavad ERL-i liikmed kõiki saateid, mille vaatajate osakaal on vähemalt 
50% lapsed vastavalt Eestis tunnustatud teleauditooriumi uuringule. 

2.4 Mittesobiv toite ja jooke käsitlev äriteade on:  

2.4.1 toitu ja jooki käsitlev äriteade, mille sisuks on selline toit või jook, kus rasvade, sh 
küllastunud rasvhapete, suhkrute, sh lisatud suhkrute ja/või soola sisaldus toote 100 
grammis või milliliitris ületab vastavas kategoorias toodud maksimaalset sisaldust vastavalt 
Tegevusjuhendi lisale 1;  

2.4.2 valesid toitumisharjumusi ning ebatervislikke eluviise julgustavad või aktsepteerivad 
äriteated ehk sellised äriteated, mis:  

(a) on keelatud reklaamiseaduse kohaselt, näiteks õhutavad otseselt iseseisvalt tehinguid 
tegema või kasutavad ära lapse usaldust vanema, õpetaja või teiste isikute vastu; 

(b) kutsuvad üles üleliigsele toidutarbimisele; 

(c) kasutavad sooduspakkumisi vastutustundetult; 

(d) kasutavad agressiivseid või eksitavaid kauplemisvõtteid, näiteks on eksitavad või kaheti 
mõistetavad toote toiteväärtuse kirjelduses; 

(e) kasutavad kaubamärgiga muudes, kui toidu- ja joogi valdkonnas kaitstud tegelasi või laste 
hulgas populaarseid avaliku elu tegelasi. 

3. TOITU JA JOOKI KÄSITLEVA ÄRITEATE EDASTAMINE 

3.1 Tegevusjuhendi järgimise tagamiseks peavad kõik reklaamiahela osapooled tagama 
Tegevusjuhendi järgimise. 
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3.2 ERL-i liikmed loobuvad Tegevusjuhendi punktis 2.4 kirjeldatud äriteadete edastamisest enda 
kanalitel Lastesaadete ajal.  

3.3 Toitu ja jooki käsitleva äriteate puhul kohustub ERL-i liige tutvustama äriteate tellijale 
käesolevat Tegevusjuhendit ning äriteate tellija kohustub kinnitama ERL-i liikmele äriteates 
sisalduva toidu või joogi vastavust või mittevastavust Tegevusjuhendi punktis 2.4 nimetatud 
mittesobiva toidu ja joogi äriteadete kategooriatele. Äriteate sobivuse kinnituse korral on 
äriteate edastamine lubatud igal ajal ning kinnituse puudumisel on tegemist mittesobiva 
äriteatega Lastesaadetes.  

4. TEGEVUSJUHENDI JÄRGIMISE  SEIRE 

4.1 ERL-i Hea Tava Nõukogu kontrollib Tegevusjuhendi järgimist enda liikmete poolt.  

4.2 ERL-i Hea Tava Nõukogu poolt ning vähemalt kord igal kalendriaastal viib läbi Tegevusjuhendi 
sisunõuete vastavuse ja täitmise seire, milles uuritakse ERL-i liikmetelt ja vajadusel teistelt 
reklaamisektori osalejatelt ning avaliku sektori esindajatelt Tegevusjuhendi täitmise kohta 

ning analüüsitakse Nõukogu tehtud otsuseid kaebuste ja selgitustaotluste osas ning tehakse 
vajadusel muudatused Tegevusjuhendis.  

4.3 Tegevusjuhendi seirete tulemused avalikustatakse ERL-i veebilehel.  

5. KAEBUSED JA SELGITUSTAOTLUSED NING NENDE LAHENDAMINE 

5.1 Hea Tava Nõukogu poole saab iga füüsiline või juriidiline isik Tegevusjuhendi eiramise kahtluse 
korral pöörduda tingimusel, et pöördumine on esitatud kirjalikult, koos konkreetset äriteadet 
tuvastada võimaldava informatsiooniga ning see puudutab äriteadet, mille ilmumisest pole 
möödunud rohkem kui kolm kuud.  

5.2 Hea Tava Nõukogu ei menetle kaebusi, kui selles asjas on käimas kohtulik menetlus, kui 
kaebuse esitaja ei ole tuvastatav, kui kaebus pole seotud Tegevusjuhendi järgimisega. 

5.3 Hea Tava Nõukogu kohustub vastama igale pöördumisele hiljemalt 30 päeva jooksul alates 
kaebuse laekumise kuupäevast ning seda tähtaega võib pikendada ühel korral. Hea Tava 
Nõukogu otsus võib olla:  

5.3.1 Selgitav - olukorras, kus kaebuse sisuks on küsimus, ettepanek, selgitustaotlus; 

5.3.2 Tauniv – olukorras, kus Hea Tava Nõukogu tuvastab Tegevusjuhendi rikkumise. Tauniva 
otsuse korral tagab ERL liige, et äriteade või selle edastamise viis muudetakse või 
lõpetatakse äriteate edastamine; 

5.3.3 Õigeksmõistev – olukorras, kus Hea Tava Nõukogu ei tuvasta Tegevusjuhendi rikkumist. 

5.4 Hea Tava Nõukogu võib küsida äriteate tellijalt kaebuse osas arvamust .  

5.5 ERL-i liikmed kohustuvad avaldama Hea Tava Nõukogu tauniva otsuse enda veebilehel ning 
tegema selle teatavaks konkreetse äriteate tellijale koos hoiatusega, et kolme tauniva otsuse 

korral viimase 12 kuu jooksul äriteate tellija äriteadete osas ei avaldata enam äriteate tellija 
toitu ja jooki käsitlevaid äriteateid 6 kuu jooksul alates viimase tauniva otsuse kuupäevast.  

5.6 Kõik Hea Tava Nõukogu otsused avaldatakse internetis ERL-i veebilehel. 

6. HEA TAVA NÕUKOGU 

6.1 ERL-i Hea Tava Nõukogu koosneb ERL liikmetest meediateenuse ettevõtete esindajatest, Hea 
Tava Nõukogu esimehest ja ühest või enamast sõltumatust eksperdist, riigi-, reklaamisektori, 
toidutööstuse esindajast ja/või vabatahtlikult eneseregulatsiooniga liitujast. Hea Tava 
Nõukogu esimees otsustab igakordselt vastavalt vajadusele Hea Tava Nõukogu koosolekule 
kutsutud hääleõiguslike ERL-i väliste liikmete arvu ning koosseisu (nt Tegevusjuhendi 
kaasajastamiseks või vastavalt kaebuse sisule).  

6.2 Hea Tava Nõukogu toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui on vajalik peatükis 4 
sätestatud seire korraldamiseks või kaebuste ning selgitustaotluste lahendamiseks. Hea Tava 
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Nõukogu koosoleku päevakord saadetakse kutsutud isikutele vähemalt 7 päeva enne koosoleku 
toimumist. 

6.3 Nõukogu tööd juhib Hea Tava Nõukogu esimees, kelle on nimetanud ERL-i juhatus. Nõukogu 
on otsusevõimeline kui osalevad vähemalt pooled koosolekule kutsutud liikmed ning otsuste 
vastuvõtmisel on hääleõigus kõigil Hea Tava Nõukogu koosseisus olevate isikutel ja häälte 
võrdsel jagunemisel on otsustavaks Hea Tava Nõukogu esimehe hääl. 

6.4 Nõukogu kontakt: 

Kirsimäe 16-2, Tänassilma küla, Saku vald, 76406 Eesti Vabariik 

e-mail: hanno.kindel@ringhaaling.ee 

Mob: 5155650 

7. MUUTMINE, VASTUVÕTMINE, JÕUSTUMINE 

7.1 Eneseregulatsiooniga on ühinenud kõik ERL-i liikmed. Tegevusjuhendi vastuvõtmise ja 
igakordse muutmise korral antakse asjakohastele isikutele (nt Toiduliit) ja asutustele (nt 

Sotsiaal- ja Kultuuriministeerium, Tervise Arengu Instituut) võimalus arvamust avaldada.  

7.2 Vastu võetud Eesti Ringhäälingute Liidu juhatuse otsusega 30.09.2022.a. Tallinnas. 

7.3 Kõik allakirjutanud võtavad eesmärgiks jõuda Tegevusjuhendi rakendamiseni 1. jaanuariks 
2023. 

 

 

 

LISA 1:  

„Sotsiaalministeeriumi ja TAI juhise lisa 1“: 
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LISA 1. TOITAINELISED KRITEERIUMID LASTELE TOITUDE JA JOOKIDE AUDIOVISUAALSETE ÄRITEADETE 

ESITAMISEL*  

  

Toidugrupp**  Toidud, mis ei kuulu 

antud kategooriasse  

Reklaam lastele ei ole lubatud, kui selle aine sisaldus toidus 

ületab tabelis toodud väärtust 100 g kohta***   

Rasvad (g)  Küllastunud  

rasvhapped  

(g)  

Suhkrud (g)  Lisatud 
suhkrud****  
(g)  

Sool (g)  

Tärkliserikkad toidud    

Leiva- ja saiatooted (sh 

näkileivad)  

Valikpagaritooted, 

koogid, küpsised jms 

pagaritooted  

17  

  

   

   12,5  

  

   

   1,2  

  

   

Makaronitooted (värske või 

kuivatatud), riis ja teised 

teraviljatooted (nt jahud, 

kruubid, pudruhelbed, 

kama)  

Pasta täidisega või 
kastmes, 
kiirpudruhelbed,  
hommikusöögihelbed, 

müslid  

3    12,5    1,2  

Kartul, bataat ja nendest 

valmistatud tooted (sh 

külmutatud, friteeritud 

jms)  

  3    12,5    1,2  

Hommikusöögihelbed, 

müslid, pudruhelbed   

Müslibatoonid  17  

   

   12,5  

   

   1,2  

   

Puu- ja köögiviljad    

Värsked ja külmutatud puu- 

ja köögiviljad, marjad (sh 

kaunviljad, seened, idud) - 

ilma lisanditeta (suhkur, 

teised magusained, sool 

jms)  

   Lubatud  

   

  

* kriteeriumid võivad muutuda või täieneda, kuna Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa Regiooni ja Euroopa 
Komisjoni poolt välja töötatud mudel on kinnitamisel ** välja jäävad kõik toidud, mis sisaldavad ülimagusaid 
magusaineid ja asotoiduvärve (lisa 2) ning toidulisandid  
*** sisaldus müüdava toidu, selle puudumisel tootja valmistamisõpetuse järgi valmistatud toidu kohta  
**** suhkrud, mida lisatakse toitudesse-jookidesse nende valmistamise käigus lisaks looduslikult esinevatele 
suhkrutele. Lisatud suhkrud on ka näiteks koostisosadena lisatud mesi, siirup ja puuviljamahlakontsentraat, 
mida toidule magustamise eesmärgil lisatakse.  

Toidugrupp*  Toidud, mis ei kuulu 

antud kategooriasse  

Reklaam lastele ei ole lubatud, kui selle aine sisaldus toidus 

ületab tabelis toodud väärtust 100 g kohta**   

Rasvad 

(g)  

Küllastunud  

rasvhapped  

(g)  

Suhkrud 

(g)  

Lisatud 
suhkrud***  
(g)  

Sool (g)  

Puu- ja köögiviljad    
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Töödeldud puu- ja 

köögiviljad, marjad (nt 

magustatud, maitsestatud, 

paneeritud, 

konserveeritud, 

kuivatatud), k.a 

köögiviljakotletid  

Mahlad, nektarid, 

mahlajoogid, moosid, 

marmelaadid, 

džemmid, 

köögiviljakrõpsud  

3  

  

  

   12,5  

  

  

0  

  

  

1,2  

  

  

Puu- ja köögivilja- ning 

marjamahlad (sh mahl 

kontsentreeritud mahlast, 

külmutatud mahl), smuutid  

Nektarid, mahlajoogid         0    

   

  

  

   

Piim ja piimatooted    

Joodavad piimatooted: 

piim, hapupiim, keefir, 

pett, jogurt  

Juustud, taimset 

päritolu joogid (nt 

sojajook, mandlijook)   

3      

0  

  

 

  

Muud piimatooted: jogurt, 

kohupiim koor ja tooted 

nendest  

Kohuke, jäätis, 

pudingud, kondenspiim 

jms  

3  1  

  

  

12,5  

  

  

   0,2  

  

  

Juustud (sh toorjuust, 
sulatatud juust, mozarella, 
kodujuust, ricotta), 

taimsed tooted, mida  
tarbitakse juustu asemel, 

k.a  

määrded  

   17  

   

  

   

     

   

1,2  

   

  

* välja jäävad kõik toidud, mis sisaldavad ülimagusaid magusaineid ja asotoiduvärve (lisa 2) ning toidulisandid  
** sisaldus müüdava toidu, selle puudumisel tootja valmistamisõpetuse järgi valmistatud toidu kohta  
*** suhkrud, mida lisatakse toitudesse-jookidesse nende valmistamise käigus lisaks looduslikult esinevatele 
suhkrutele. Lisatud suhkrud on ka näiteks koostisosadena lisatud mesi, siirup ja puuviljamahlakontsentraat, 
mida toidule magustamise eesmärgil lisatakse.  

Toidugrupp*  Toidud, mis ei kuulu 

antud kategooriasse  

Reklaam lastele ei ole lubatud, kui selle aine sisaldus toidus 

ületab tabelis toodud väärtust 100 g kohta**   

Rasvad 

(g)  

Küllastunud  

rasvhapped  

(g)  

Suhkrud 

(g)  

Lisatud 
suhkrud***  
(g)  

Sool (g)  

Kala, kana, liha, muna   

Värske, jahutatud, 

külmutatud liha, linnuliha, 

kala, mereannid, rupskid, 

munad - töötlemata ja 

maitsestamata kujul  

Peekon  

  

17  

  

  

        

Liha, linnuliha, kala, 

mereannid, rupskid, 

munad töödeldud kujul 

ning tooted nendest (sh 

nendepõhised 

valmistoidud (nt lihapallid 

kastmes ja grill-liha, sink, 

vorst, viinerid, kotletid, 

nagitsad, salaami, 

 17  

   

  

   

   0  

   

1,2  
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suitsutooted, vinnutatud 

tooted, peekon jms)  

Taimsed tooted, mida 

tarbitakse lihatoodete 

asemel (nt burgerid, 

vorstid), ka tofu ja tempe  

Köögiviljakotletid  17      0  1,2  

Lisatavad toidurasvad, pähklid-seemned, õliviljad   

Pähklid, seemned ja 

nendest valmistatud 

tooted, nt pähklivõided  

            0  0,2  

   

  

* välja jäävad kõik toidud, mis sisaldavad ülimagusaid magusaineid ja asotoiduvärve (lisa 2) ning toidulisandid 
** sisaldus müüdava toidu, selle puudumisel tootja valmistamisõpetuse järgi valmistatud toidu kohta  
*** suhkrud, mida lisatakse toitudesse-jookidesse nende valmistamise käigus lisaks looduslikult esinevatele 
suhkrutele. Lisatud suhkrud on ka näiteks koostisosadena lisatud mesi, siirup ja puuviljamahlakontsentraat, 
mida toidule magustamise eesmärgil lisatakse.  

   

Toidugrupp*  Toidud, mis ei kuulu 

antud kategooriasse  

Reklaam lastele ei ole lubatud, kui selle aine sisaldus toidus 

ületab tabelis toodud väärtust 100 g kohta**   

Rasvad 

(g)  

Küllastunud  

rasvhapped  

(g)  

Suhkrud (g)  Lisatud 
suhkrud***  
(g)  

Sool (g)  

Lisatavad toidurasvad, pähklid-seemned, õliviljad   

Lisatavad toidurasvad (nii 

loomse kui taimse 

päritoluga), -õli, või, 

võiderasvad, sea-, kookos- 

ja palmirasv, sh 

maitsestatud   

   

  

  

  

  21    

  

  

  

  1,2  

Magusad ja soolased näksid     

Kommid, šokolaadid jm 
maiustused, 
energiabatoonid, magusad 
kastmed ja määrded, 
müslibatoonid, martsipan, 
halvaa  
ja muud maiustused  

Müslid ja 

hommikusöögihelbed  

       

  

  

  

  

0    

Valikpagaritooted (nt 
koogid, saiakesed, 
küpsised, taignad, 
pannkoogid,  
koogivalmistamissegud jms 

pagaritooted)   

   3      

  

  

  

0  0,2  
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Magustoidupulbrid, 
valmismagustoidud, sh  
kohukesed, pudingud, 

jäätised (sh koore-, piima-, 

jogurti-, taimerasva- või 

mahlajäätised, sorbetid), 

kondenspiimad   

   3      

  

  

  

0  0,2  

  

* välja jäävad kõik toidud, mis sisaldavad ülimagusaid magusaineid ja asotoiduvärve (lisa 2) ning toidulisandid 
** sisaldus müüdava toidu, selle puudumisel tootja valmistamisõpetuse järgi valmistatud toidu kohta  
*** suhkrud, mida lisatakse toitudesse-jookidesse nende valmistamise käigus lisaks looduslikult esinevate 
suhkrutele. Lisatud suhkrud on ka näiteks koostisosadena lisatud mesi, siirup ja puuviljamahlakontsentraat, 
mida toidule magustamise eesmärgil lisatakse.  

Toidugrupp*  Toidud, mis ei kuulu 

antud kategooriasse  

Reklaam lastele ei ole lubatud, kui selle aine sisaldus toidus ületab 

tabelis toodud väärtust 100 g kohta**   

Rasvad 

(g)  

Küllastunud  

rasvhapped  

(g)  

Suhkrud (g)  Lisatud 

suhkrud***  
(g)  

Sool (g)  

Magusad ja soolased 

näksid  

  

Moos, marmelaad, džemm 

jms tooted  

   3   

  

  12,5  

  

0  1,2  

Soolased ja muul viisil  

maitsestatud näksid (nt 

popkorn, soolased 

küpsised, kartulikrõpsud, 

kuivikud, küüslauguleivad, 

köögiviljakrõpsud)  

        

  

  

  

0  0,2  

Joogid    

Taimset päritolu joogid (nt 

sojajoogid, mandlijoogid 

jms)  

    3  

   

      0     

Energiajoogid            0    

Teised magustatud joogid 

(nt koola- ja 

karastusjoogid, 

pudeliveed, kali, 

mahlajook, nektar, jäätee 

jms)  

      

  

  

0  0  

Muud toidud    

Valmis- ja mugavustoidud 

(nt pitsa, pasta, võileivad, 

pelmeenid, hautised, 

kastmega salatid, 

köögivilja- ja lihatoidud, 

kiirsupid jne)  

   17  

   

6  

   

12,5     1,2  

   

  

* välja jäävad kõik toidud, mis sisaldavad ülimagusaid magusaineid ja asotoiduvärve (lisa 2) ning toidulisandid 
** sisaldus müüdava toidu, selle puudumisel tootja valmistamisõpetuse järgi valmistatud toidu kohta  
*** suhkrud, mida lisatakse toitudesse-jookidesse nende valmistamise käigus lisaks looduslikult esinevatele 
suhkrutele. Lisatud suhkrud on ka näiteks koostisosadena lisatud mesi, siirup ja puuviljamahlakontsentraat, 
mida toidule magustamise eesmärgil lisatakse.  



EESTI RINGHÄÄLINGUTE LIIT 

13[13] 

Toidugrupp*  Toidud, mis ei 

kuulu antud 

kategooriasse  

Reklaam lastele ei ole lubatud, kui selle aine sisaldus toidus ületab 

tabelis toodud väärtust 100 g kohta**   

Rasvad 

(g)  

Küllastunud  

rasvhapped  

(g)  

Suhkrud (g)  Lisatud 
suhkrud***  
(g)  

Sool (g)  

Muud toidud    

Salatikastmed, ketšup, 

majonees, dipikastmed, 

sojakaste, sinep ja 

sinepikastmed, makaroni-

tomatibolgnese jms 

kastmed, tšatnid, puljong, 

marinaadid  

   17  

   

      0  

   

1,2  

   

  

* välja jäävad kõik toidud, mis sisaldavad ülimagusaid magusaineid ja asotoiduvärve (lisa 2) ning toidulisandid  
** sisaldus müüdava toidu, selle puudumisel tootja valmistamisõpetuse järgi valmistatud toidu kohta  
*** suhkrud, mida lisatakse toitudesse-jookidesse nende valmistamise käigus lisaks looduslikult esinevatele 
suhkrutele. Lisatud suhkrud on ka näiteks koostisosadena lisatud mesi, siirup ja puuviljamahlakontsentraat, 
mida toidule magustamise eesmärgil lisatakse.  

  

  

 


