
Mida sina kanepiga teed?  
 
Aasta aega tagasi sai mul villand sellest, et kanepit puudutavad meediakajastused on            
ühesugused, iganenud ja imalad. Kanepiaktivistid toovad välja häid punkte aruteludes, aga           
paraku on need jäänud Eesti oludesse ankurdamata. Kanepivastased on aastaid korrutanud           
habemega hüsteeriat, mille autoriks oli rassist H. Anslinger. Kahjuks ei rõhu praegusele Eesti             
olustikule kumbki osapooltest, mis minu hinnangul ongi suurim kanepidebati probleem.          
Seetõttu, toomaks midagi uut areenile ja soovides rääkida kanepist konkreetselt Eesti           
kontekstis, otsustasin käivitada omaalgatusliku üle-eestilise kanepiküsitluse. Tänase seisuga        
(04.02.2019, kell 13:23) on laekunud 789 vastust. Iga viitsiv kodanik saab minna veebilehele             
420estonia.ee ja lugeda 640 vastust, mis on muutmatul kujul avaldatud. See on ainulaadne             
võimalus kujundada oma isiklik ja autentne järeldus, mis tugineks toorele infole.  
 
Kanepiolukorra ülevaade 
 

1) Demograafiline ülevaade  
Demograafilised andmed on nooremate tarbijate poole kiivas, kuna küsimustik levib          
internetis, kus kasutajaskond on pigem noor. Sellele vaatamata saab öelda, et           
alaealised moodustavad kanepitarbijatest kolmandiku. 67% kannabinistidest on       
täiskasvanud. Noorim vastanu on praeguse seisuga 13 ja vanim 68.  

 
 
  



2) Esmaste proovimiste vanuseline jagunemine Vaatamata sellele, et ligikaudu 70%          
kanepitarbijatest on täiskasvanud,   
proovis neist ~70% kanepit    
alaealisena. USA osariikides ja näiteks     
Kanadas on kanepitarvitamine lubatud    
alates 21. eluaastast. Eestis proovivad     
kanepit 21 aastaselt või vanemalt vaid      
10,5% tarvitajatest. 25 aastaselt või     
vanemana proovib kanepit vaid 5%     
tarvitajatest.  
 
 

 
Noorim kanepiproovija Eestis oli 7-aastane. Vanim kanepiproovija oli 51, kui proovis.  
  



3) Oletuslikud Eestis käideldavad kanepikogused 
Sääraseid andmeid ametlikest kanalitest leida ei õnnestund, kuid siin tuligi appi eneseloodud            
küsitlus, mis aitas järgevaid mustale turule kingitavaid rahanumbreid kvantifitseerida. 
761 vastaja seast minimaalne kuiselt tarvitatav kogus 0.1 grammi 

761 vastaja seast maksimaalne kuiselt tarvitatav kogus 180 grammi 

761 tarvitaja kuiselt tarvitatav kogus kokku 6978 grammi 

761 tarvitaja keskmine kuiselt tarvitatav kogus 9.17 grammi 

761 tarvitaja aastane tarvitatav kogus 83736 grammi 

761 tarvitaja aastase tarvitatava koguse  turuväärtus 
20EUR/g hinna juures €1,674,720.00 Eurot/aastas 

Aastane “brutotulu” 5,5 Eur/g omahinna juures  €1,214,172.00 Eurot/aastas 

 



4) Oletuslik üle-eestiline aastane kanepitarvitamine 
Kuna kindlaid andmeid on keeruline hankida ja ametlik statistika ei mõõda tarvitatavaid            
kanepikoguseid, on järgnevad arvud teoreetilist laadi. Usutavasti on need sellegipoolest          
parimad, mis on hetkel saadavad. Eeldan, et tihedad kanepitarvtajad on need, kes on elu              
jooksul kanepit tarvitanud 1-5 korda ja need, kes on tarvitanud 6+ korda. Järgnevad arvutused              
on tehtud TAI 2014 aasta andmete ja 420estonia küsitluse keskmise kuiselt tarvitatava            
kanepikoguse põhjal. 
 
Kanepitarvitajaid Eestis (TAI) 2014 andmed 
15-64 vanused, 6+ tarvitamist elu jooksul 38970 Inimest 

Kanepitarvitajaid Eestis (TAI) 2014 andmed 
15-64 vanused, 1-5 tarvitamist elu jooksul. 38970 Inimest 

Oletuslik tihedate kanepitarvitajate arv 77940 Inimest 

420estonia tarvitajate arv, kes tarvitavad üle 
7,5 grammi ehk kriminaalse koguse 231/770 30% 

Oletatav "kanepikriminaalide" koguarv aastal 
2014 23382 Inimest 

 
Kõigi narkokuritegude arv aastal 2017 moodustab 7,46% tihedate kanepipruukijate arvust. (Kõik ained            
koos). Kõigi kanepiväärtegude arv aastal 2016 moodustab 1,15% tihedate kanepipruukijate arvust.  
Isegi oletades, et kanepikuritegusid oleks samapalju kui väärtegusid, moodustaks kõigi kanepikuritegude           
arv vaid 2,3% tihedate kanepitarvitajate üldarvust.  
 

http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Dialog/varval.asp?ma=TKU70&ti=TKU70%3A+Kanepi+tarvitamine+soo+ja+vanusr%FChma+j%E4rgi+++&path=../Database/Uuringud/02TKU/07Narkootikumid/&lang=2
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/154228881775_KuritegevusKonfiskeerimised.pdf?fbclid=IwAR0BawnvtDRchLIJTBWtsN2KgNfmlhjGQHouP4inhzRXD1YBxhjb_3w_Mzo
https://www.postimees.ee/6432627/tasub-teada-ministeeriumid-selgitavad-millised-karistused-jargnevad-kanepi-omajatele-eestis


 
Kas teadsite, et Eestis on ca.90 narkopolitseinikku? Kui 90 narkopolitseinikku külastaksid igal tööpäeval             
ühte kannabinisti, kuluks neil selleks 3,4 aastat. Üks vastaja kirjutas, et 0,3 grammise jointi eest määrati                
talle trahvi kaks kuud. Kui võtta kaks kuud ühe kanepitarvitaja menetlemise ajaks, siis kuluks kõigi               
kanepitarvitajate menetlemiseks 90 narkopolitseinikul kokku ~144 aastat. 
 
 
  

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/7143/Drug%20squads%202017.pdf?fbclid=IwAR0f97r-U7PCjTtkBpJ6dn0cJLDCjkkT2BiPJYbXj5pS2EdSfPL6lTGCyt8
http://www.etka.ee/juhendid/kalendaarne-tooajafondi-arvestus-aastal-2018


5) Palju raha kingitakse mustale turule igal aastal? Toetudes TAI ja küsitluse andmetele saab ka seda                
hinnata.  
 

77940 tarvitaja aastane tarvitatav kogus arvutades 420estonia 
küsitluse keskmise tarvitatava kuise kogusega 

8576063 8.58 

grammi kanepit tonni kanepit 

Aastane musta turu kanepikäive 20EUR/g tänavahinna juures €171,521,257.29 eurot aastas 

Arvestades, et tarvitajate number on võetud aastast 2014 ja 
arvutades 420estonia keskmise kuise tarvitatava kogusega, on 
võimalik, et nelja aasta jooksul oleme "kinkinud" mustale turule 

€686,085,029.17 Käive eurodes 
nelja aasta jooksul 

Nelja aasta "brutotulu”, kui arvestada grammi omahinnaks 5,5 
EUR €638,916,683.42 “Brutotulu” nelja 

aasta jooksul 

Konfiskeeritud kanepi tänavahind (2015) €17,666,000.00 eurot 

 
 



Aastal 2015 konfiskeeriti kokku ~10,5% kogu käideldavast kanepimahust. Arvestada tuleb, et juhul, kui             
konfiskeeritakse kanepitaimed, läheb kaalumisele terve taim, koos varte, juurte ja lehtedega. Varred,            
juured ja lehed ei ole müüdavad kanepisaadused, seega tegelik konfiskeeritud kanepi hulk on väiksem,              
kui graafikutelt nähtub.  
 
Tasub märkida, et: 

1. oletatav aastane tarvitatav kanepi kogus (8,5 tonni) kaalub rohkem kui üks täiskasvanud Aafrika             
savannielevant.;  

2. 8,5 miljonist grammist saaks 1 300 000 Eesti elanikku ennast joovastada ~20 korda;  
3. illegaalne aastane kanepikäive võib olla 171 500 000 EUR, mis on võrreldav 

○ Tartu linna 2019 aasta prognoositava tuluga: 170 000 000.- 
○ 2016 aasta Politsei-ja piirivalveameti eelarvega: 173 300 000.-  
○ aasta 2017 kõrghariduskuludega: 183 000 000.- 
○ aastal 2016 tõdetud päästeameti prognoositava eelarvepuudujäägiga 10 aasta jooksul:         

148 700 000.- 
○ Aastal 2018 kogus jõulutunnel rekordilised 331 662 eurot toetust. Maksustades aastase           

kanepikäibe, oleks ainult käibemaksust laekuv summa ligikaudu 100 korda suurem.  
4. nelja aastaga kriminaalidele kingitava raha 638 000 000.- eest: 

○ saaks ehitada ~1,6 superhaiglat Lasnamäele;  
○ 4 aastaga saaks ehitada 15,5 Reidi teed.  

 
6) Tihti on jutuks tulnud, et kanep koormaks liigselt tervishoiusüsteemi. Tänuväärselt teeb TAI             
sellealast statistikat, mis on veebist vabalt kättesaadav ja kuhu on kogutud alkoholi-ja kanepikahjud             
aastast 1997. Soovitan siinkohal aegsasti end luubiga varustada, kuna suurusjärkude erinevuse tõttu võib             
oluline info lihtsalt märkamatuks jääda.  

 
Võttes kõige “hullema” kanepiaasta (2017) ja võrreldes seda kõige “leebema” (2016) alkoholiaastaga, on             
alkoholist tingitud kliiniliste seisundite üldarv 33,2 korda (ehk 3320%) suurem kui kanepist tingitud             
seisundite üldarv. Tõsi, antud tabel ei ole viidud ühtsetele alustele. Õnneks järgmine on.  

https://en.wikipedia.org/wiki/African_bush_elephant
https://tartu.postimees.ee/6458100/tartu-tuleva-aasta-eelarve-keskendub-haridusele
https://www.riigikogu.ee/pressiteated/riigieelarve-kontrolli-erikomisjon-et-et/riigikogus-arutelu-politsei-ja-piirivalveameti-moodustamise-tulemuslikkus/
https://www.rahandusministeerium.ee/et/system/files_force/document_files/2017-aasta-riigieelarve-seaduse-seletuskiri-09032017.pdf?download=1
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Uuringud/Paastetood/2016_paasteameti_jatkusuutlikkuse_aruanne.pdf
http://www.pealinn.ee/koik-uudised/superhaigla-muudab-lasnamae-tallinna-atraktiivsemaks-rajooniks-n172810
https://www.postimees.ee/4336671/reidi-tee-ehitus-voib-maksta-ule-40-miljoni-euro
http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/pxweb/et/02Haigestumus/02Haigestumus__05Psyyhikahaired/PKH7.px/?rxid=320264e1-3377-4929-862e-8223d41a684c
http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/pxweb/et/02Haigestumus/02Haigestumus__05Psyyhikahaired/PKH7.px/?rxid=320264e1-3377-4929-862e-8223d41a684c
http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/pxweb/et/02Haigestumus/02Haigestumus__05Psyyhikahaired/PKH7.px/?rxid=320264e1-3377-4929-862e-8223d41a684c


 

 
Kanepi legaliseerimisega kaasneks ka alkoholitarvitamise langus. Pea 800 vastuse peale on laekunud            
sadakond vastust, kus vastaja väidab, et on alkoholi tarvitamist kõvasti piiranud või alkoholist loobunud.              
Mitmed on väitnud ka tubakasuitsetamisest loobumist. Alkoholitarbimise languse näiteid on ka riikidest,            
kus kanepi tarvitamine on reguleeritud; nt Forbes kirjutas, et meditsiinilise kanepiga osariikides langes             
alkoholi müük 15%. Asi on läinud nii absurdseks, et alkoholitootjad rebrändivad alkoholivaba ja             
kanepimolekule sisaldavat õlut “terviseõluks.”  

 
 
On teada, et alkohol koormab tervishoiusüsteemi ja alkoholipoliitika on kimpus joomismäära           
alandamisega. Maailma tervishoiuorganisatsioon on öelnud, et alkoholitarbimine, mis on suurem kui 6            
liitrit puhast alkoholi per capita, päädib ulatuslike kuludega tervishoius. Vastavalt 2017 Siseministeeriumi            
alkoholipoliitika faktilehele, tuginedes 2015 aasta andmetele väideti, et alkoholi kogukahjud jäid           
hinnanguliselt 490 000 000 euro juurde.  

https://420estonia.ee/category/alkohol/
https://www.forbes.com/sites/thomaspellechia/2018/01/22/alcohol-sales-dropped-15-percent-in-states-with-medical-marijuana-laws/#3e3a6a655f22
https://www.forbes.com/sites/thomaspellechia/2018/01/22/alcohol-sales-dropped-15-percent-in-states-with-medical-marijuana-laws/#3e3a6a655f22
https://majandus24.postimees.ee/6445971/eesti-idufirma-kombib-kanada-kanepiturgu
https://420estonia.ee/alkohol/299/
http://alkoinfo.ee/et/moju/alkoholi-toime/ulevaade-statistikast/
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Uudised/materjal.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Uudised/materjal.pdf


Marje Josing on kirjutanud: „Eesti riik ei ole nii rikas, et kinni maksta alkoholi liigtarbimisest tekkivaid                
kahjusid ja eesti rahvas on liiga väike, et kaotada läbi alkoholi nii palju elusid. Seega kõik sammud, mis                  
aitavad liigtarbimist vähendada, on oodatud ja vajalikud.“ Üheks efektiivseks sammuks, tuginedes           
eelnevale, oleks alkoholile alternatiivi pakkumine kanepi näol.  
 
Samamoodi on laekunud mitmeid vastuseid, kus vastaja väidab, et on asendanud kangemad            
narkootikumid kanepiga. Paljud väidavad, et saavad oma valudega kanepi toel hakkama ja on loobunud              
retseptravimitest (valuvaigistitest). Raportid on tähelepanuväärsed, kuna Eesti on esirinnas         
narkosuremuse poolest ja ka seetõttu, et on leitud, et osariikides, kus kanep on sanktsioneetitult              
kättesaadav, langeb opioidisuremus.  

 
Hästi tehtud uuring, “Meelelahutusliku kanepi legaliseerimine ja opioidisurmad Colorados, 2000-2015”          
uuris opioidisuremuse tendentse 4 aastat enne kanepi legaliseerimist ja 2 aastat pärast legaliseerimist.             
Nagu nähtub lisatud graafikult, on opioidisuremuse tõusev trend pöördunud vastupidiseks” (ehk langeb).  
 

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/57119/pold_ma_2017.pdf
https://www.postimees.ee/4138281/euroopa-narkosurmade-edetabel-eesti-langeb-rootsi-touseb
https://www.postimees.ee/4138281/euroopa-narkosurmade-edetabel-eesti-langeb-rootsi-touseb
https://tobacco.ucsf.edu/recreational-marijuana-legalization-followed-drop-opioid-deaths-colorado
https://tobacco.ucsf.edu/recreational-marijuana-legalization-followed-drop-opioid-deaths-colorado


 

https://420estonia.ee/alkohol/85/


 
 
Väiksem alkoholitarbimine ja harvem muude narkootikumide kasutamine toob kaasa tervisesüsteemi          
üldkulutuste alanemise, mida võib liigitada kanepi legaliseerimise kaudseks tuluks. Kahjuks ei ole ma             
seda rahalises ekvivalendis arvutada suutnud. Samas jätaks alkoholikahjude alandamine vaid 10% ehk            
umbes nii palju, kui vastajad alkoholi tarbimise alanemist välja toovad, riigieelarvesse ca 49 000 000 eurot                
rohkem. Vajadusel saaks veel ühe Reidi tee ehitada.  
 
  

https://420estonia.ee/meditsiiniliselt-vihjav/328/


7) Kanepi seadustamise juures tuuakse tihtilugu välja, et kanepit justkui poleks mõttekas            
seadustada, sest alkoholi saavat alaealised kätte ja kanepiseadused ei muudaks midagi.  
 
Jättes delikaatselt vahele sõimuvalangu, mis kanepianarhia nooralkoholismiga õigustamise eest         
sõrmeotstes sügeleb, keskendun avalikele andmetele, mis olukorda illustreerivad. TAI veebilehelt on           
leitav “Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: 15–16-aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete          
narkootikumide kasutamine Eestis,” mis keskendub uimastite kättesaadavusele alaealiste seas. Raport          
sisaldab üsnagi häid visuaalseid materjale, mis ilmestavad kanepi reguleerimatuse tulemusi ja alkoholi            
reguleerimise tulemusi.  

 

 

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/147436247968_Uimastite_tarvitamine_koolinoorte_seas_uuringu_raport_2016.pdf?fbclid=IwAR3-g__OmJA-hIghrmbk3kB8yZyJEy5NedSiklVQOJ4i6z1h9gAO3jfZ9ME
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/147436247968_Uimastite_tarvitamine_koolinoorte_seas_uuringu_raport_2016.pdf?fbclid=IwAR3-g__OmJA-hIghrmbk3kB8yZyJEy5NedSiklVQOJ4i6z1h9gAO3jfZ9ME


Graafikud näitavad, et vaatamata kogu “kergele” kättesaamisele on alkoholitarbimine alaealiste seas           
alates 2003. aastast järjepidevalt alanenud. Kättesaadavuse osas selgub samuti väga alarmeeriv trend —             
nimelt saavad alaealised 27,6% juhtudest alkoholi oma vanematelt. Selle asemel, et kanepituru            
mõistuspärast reguleerimist takistada, põhjendades seda alaealiste alkoholismiga, oleks paslik peeglisse          
kiigata. Tõenäolislet ei oleks alkohol nii kergelt kättesaadav, kui vanemad seda nii kättesaadavaks ei              
teeks. Alaealised on suutnud omal käel poest või baarist alkoholi osta ainult 8,8% juhtudest. Vanemad               
annavad lastele alkoholi kolm korda tihedamini, kui alaealistel seda poest osta õnnestub. Tasub märkida,              
et Kanadas jõustus legaliseerimisega koos seadus, mis näeb ette kuni 14 aastat vangistust kanepi              
ostmise eest alaealisele. Eestis alaealisele alkoholi ostmise eest on võimalik määrata aastane vangistus             
või kuni 1200 eurone trahv. 

 
 
Kanepi kättesaadavus on püsinud üldjoontes muutumatuna viimastel aastatel, samas ajalooliselt          
näidanud pigem tõusutrendi.  

 

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/57119/pold_ma_2017.pdf
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/57119/pold_ma_2017.pdf


 
Kuigi alkoholitarvitamist ja kanepitarvitamist on äärmiselt keeruline ühtsetel alustel võrrelda, võib üht-teist            
sarnast siiski leida. 

● Esiteks leiavad rohkem kui pooled küsitletutes, et alkoholi on võrdlemisi kerge hankida ja kuigi              
kanepi näitaja on selles küsimuses 34%, teab 54% küsitletutest kedagi, kes kanepit tõenäoliselt             
tarvitab. Kui on teada kanepitarvitaja, siis ei ole ka kanepi hankimine probleemiks.  

● Teiseks oli viimase 30 päeva jooksul alkojoobes olnud alaealiste osakaal vastanute seas 8%.             
Viimase 30 päeva jooksul kanepit tarbinud noorte osakaal oli samuti 8%. See annab mõista, et               
kanepit ja alkoholi võib olla ühtviisi kerge hankida.  

 
Igal juhul näitavad graafikud selgelt, et reguleerimine on kasulikum kui anarhia. Samamoodi annavad             
eelmainitud sarnasused kanepi ja alkoholi vahel aimu, et noortel ei ole mingeid probleeme kanepi              
hankimisega ja selle tarvitamine on võrreldav alkoholi tarvitamisega.  
 
Umbes kuu aega tagasi sain vastuse küsitlusele, kus 18 aastane vastaja kirjutas, et proovis kanepit, kui                
oli 7 aastat vana. Mul on kolm last. Mida peaks lapsevanem tegema, kui näeb sellist narkopoliitika                
tulemust, endal seitsmeaastane laps kodus? 
 
 

https://420estonia.ee/parlid/631/
https://420estonia.ee/parlid/631/


 
 
 
Ma ei tea, mida teie teete. Mina legaliseerin kanepi ja kutsun teid legaliseerimist toetama!  
 

https://420estonia.ee/parlid/631/





