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SISSEJUHATUS 
 

 

Eesti turvalisuspoliitika eesmärk aastaks 2015 on kindlustada Eestis elavatele ja viibivatele 

inimestele kiirem abi. Selleks seatakse ülesandeks tõsta elanike teadlikkust hädaabinumbrilt 

112 saadavast abist, suurendada hädaabinumbril helistajatele vastamise kiirust ja ühtlasi 

tagada 112 parem kättesaadavus. Siseministeeriumi valitsemisala arengukava järgi on 

hädaabinumbri 112 kvaliteetseks haldamiseks ja teenindamiseks ning järjepidevaks ja 

süsteemseks arendamiseks vajalik tugeva ühendhäirekeskuse olemasolu (Valitsemisala 

arengukava 2012−2015). 

 

Tuginedes Häirekeskuse (edaspidi HK) töö korraldamiseks tehtud statistikale, on 

tavaolukorras HKsse helistatud kõnede arv märkimisväärne (aastas umbes 1 miljon sisenevat 

kõnet), kuid nendest ligikaudu 70 protsenti väljakutseteks ei klassifitseeru (Häirekeskuse aasta 

lühikokkuvõte 2012). Kriisisituatsiooni korral võib aga kõnede arv hüppeliselt kasvada ja ühel 

hetkel tekkida olukord, kus ülevoolusüsteem (kõnede jaotussüsteem nelja keskuse vahel) on 

täitunud ning HK number 112 pole enam kättesaadav – see tähendab, et kõikidele 

hädaabiteadetele ei suudeta vastata. Üleriigiline hädaabinumber 112 peab valitsemisala 

arengukava järgi olema kiirelt kättesaadav ning tagama õnnetusteadetele operatiivse 

reageerimise ka olukorras, kus üks või mitu regionaalset keskust on kõnedega üle koormatud. 

Seetõttu on oluline tegeleda probleemiga juba ennetavalt, sest juba tavaolukorras võib 

hädaabinumber olla väljakutseks mitterealiseeruvate kõnedega üle koormatud ning 

kriisisituatsioonis omakorda veel eskaleeruda. Teisalt on organisatsiooni enda vastutus tagada 

avaliku teenuse kiire kättesaadavus. Organisatsiooni juhtimisotsuste tegemiseks on vaja 

eelkõige teada saada, millised on need hädaabiteadeteks mittekvalifitseeruvad kõned, millega 

HK kõnekoormust suurendatakse. Saadud uuringutulemuste järgi on võimalik tekkinud 

kitsaskohti mõista ja elanikkonna vajadusi paremini hoomata. Edasi saab välja töötada 

tegevuskava ja leida kõnekoormuse vähendamiseks võimalikke alternatiivseid lahendusi. 

 

Kuna Eestis ei ole varem hädaabinumbrile 112 sisenevate kõnede sisuanalüüsi tehtud ja neid 

valdkonniti kategoriseeritud, on aktuaalne selgitada välja selle 70 protsendi kõnede sisu, mis 

väljakutsete alla ei liigitu. HK eesmärgipärane huvi on saada vähem neid kõnesid, mis ei ole 

kiireloomulised hädaabikõned, et kiire abi oleks ühiskonnale võimalikult hästi tagatud. 
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112 numbri parema kättesaadavuse nimel ja HK töö optimeerimiseks püüab töö autor välja 

selgitada nende kõnede sisu ja valdkonnad, mis väljakutsete alla ei liigitu ehk mis 

kiireloomuliste hädaabikõnede alla ei kuulu. 

 

Lõputöö eesmärk on selgitada välja Eestis hädaabinumbrile 112 sisenevate, hädaabiteadeteks 

mittekvalifitseeruvate kõnede sisu ja valdkonnad ning lähtuvalt kõnede analüüsi tulemustest 

teha ettepanekuid HK töö optimeerimiseks. Töö raames püüab autor saada vastused 

järgmistele küsimustele: 

1. Milline on hädaabiteadeteks mittekvalifitseeruvate kõnede sisu? 

2. Millised on hädaabiteadeteks mittekvalifitseeruvate kõnede valdkonnad? 

3. Kuidas tehtud kõneanalüüsi põhjal HK tööd optimeerida? 

 

Uurimisülesanded: 

1. Anda ülevaade HK põhiülesannetest ja kõnede menetlemisest ning koguda 

informatsiooni väliskoostööpartnerite praktika kohta. 

2. Kirjeldada kõnede kuulamisel kasutatud programmi, koostada piisavalt esinduslik 

valim ja käsitleda kõnede sisu analüüsiks sobivaid uurimismeetodeid. 

3. Analüüsida 112 kõnede sisu kvartalite, nädala ja päevade lõikes ning koostada selle 

alusel kõnetüüpe kategoriseeriv materjal. 

4. Teha järeldusi ja ettepanekuid, kuidas tagada 112 parem kättesaadavus ja optimeerida 

HK tööd ning anda suuniseid seni väljatöötatud kõneklassifikatsioonide muutmiseks. 

 

Käesolevas töös viiakse läbi empiiriline uuring, kus kasutatakse kombineeritult kvalitatiivse 

andmeanalüüsi meetodit (Laherand 2008) ja statistilist kvantitatiivse andmeanalüüsi meetodit 

(Anderson 2007; Ayyub, McCuen 2003; Berk, Carey 2010; Montgomery, Runger 2010). 

Valim on võetud 112 numbrile saabunud kõnedest ajavahemikus 01.01.−31.12.2012. HK 

hädaabiliinile helistatavate mitte-asjakohaste kõnede sisu uurimiseks selekteeriti need 

üldkogumist. Päevas 112 numbrile saabuva keskmiselt 3200 kõne seast tehti valik vastavalt 

uurimistöö mahule ja ajale, arvestades ühtlasi sellega, et valim oleks usaldusväärsete 

järelduste tegemiseks piisavalt mahukas. Meetodina kasutati intervallipõhist selektsiooni. Töö 

autor kuulas HKsse sissetulnud kõnesid järgmise skeemiga: iga kvartali esimese kuu 

laupäevade iga kahekümnes kõne, lisaks viimase kvartali oktoobrikuu 43. nädala kokkuvõte 

intervalliga iga kahekümnes kõne. Kuulatud sisenevate kõnede arvuks kokku tuli 3782, 

väljakutseteks mitterealiseeruvate kõnede arvuks 2569, mis moodustab sissehelistatud kõnede 
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koguhulgast 68 protsenti. See on heas kooskõlas HK varasema statistikaga, kus 

mittekvalifitseeruvate kõnede osakaal oli ligikaudu 70 protsenti (Häirekeskuse aasta 

lühikokkuvõte 2012). See protsentuaalne ühtelangevus laseb omakorda järeldada, et valimi 

maht on küllaldane, tegemaks kogu kõnepanga kohta piisavalt usaldusväärseid üldistusi. 

 

Lõputöö koosneb neljast peatükist. Esimene peatükk annab ülevaate HK põhiülesannetest ja 

töökorraldusest ning toob näiteid Soome, Horvaatia, Slovakkia ja Leedu, häirekeskustes 

kasutusele võetud meetoditest, mis võimaldavad vähendada väljakutseteks 

mittekvalifitseeruvate kõnede arvu. Teine peatükk annab ülevaate kõnede kuulamise 

programmist Partcom (Lääts 2012) ning kirjeldab valimi moodustamise aluseid ja uurimistöö 

metoodikat. Kolmas peatükk käsitleb hädaabinumbrile tehtud kõnede analüüsi tulemusi ja 

kategoriseerimise aluseid. Neljas peatükk sisaldab kõneanalüüsi järeldusi ning sellest 

tulenevaid ettepanekuid hädaabinumbri 112 kättesaadavuse parandamiseks ja HK töö 

optimeerimiseks, samuti suuniseid väljatöötatud kõneklassifikatsioonide muutmiseks. 

 

Lõputöö autor tänab juhendajaid Helmo Käerdit ja Triin Eskot ning kõiki teisi, kes töö 

valmimisele kaasa aitasid. 
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1. HÄIREKESKUSE PÕHIÜLESANDED, TÖÖKORRALDUS JA 

VÄLISRIIKIDE PRAKTIKA 

1.1. Häirekeskuse tegevuse põhiülesanded 

Tulenevalt Häirekeskuse ülesannetest on asutuse missioon kujundada ja tagada elanikele 

turvaline elukeskkond ning olla ühtse hädaabinumbriga 112 kindel, kiire ja asjatundlik 

abistaja õnnetuse korral. HK visioon on luua aastaks 2020 ühiskonnas kõrgelt tunnustatud, 

koostööle ja arengule suunatud riigi kompetentsikeskus, kus pühendunud töötajad loovad oma 

teadmiste, oskuste ja kogemustega kindlustunde, et abivajaduse korral leitakse parim võimalik 

lahendus. (Häirekeskuse stiiliraamat, 05.02.2013) 

 

Päästeseaduse järgi on HK päästeasutus, kelle ülesanne on Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 

112 saabunud hädaabikõne või muul viisil saabunud teate vastuvõtmine ja töötlemine, 

ohuhinnangu ning väljasõidukorralduse andmine Päästeametile ja kiirabiteenuse osutajale 

päästetööks, demineerimistööks ja kiirabiteenuse osutamiseks ning teate edastamine Politsei- 

ja Piirivalveametile. (Päästeseadus, 05.05.2010) Esimesest jaanuarist 2012 on HK 

Siseministeeriumi valitsemisala eraldiseisev valitsusasutus, kelle koosseisus on neli 

regionaalset keskust ning abi- ja infokeskus. Hädaabiteadete menetlemise eesmärk on tagada 

kõikide hädaabiteadete kohene vastuvõtmine, kiire ja õige ohuhinnangu andmine ning 

vajadusel sellele vastava teate või korralduse edastamine ohuolukorra lahendajale. Selle 

tagamiseks peab HK kaasama koostööks teisi asutusi ja organisatsioone, arendamaks ja 

hoidmaks osutatavaid teenuseid ajakohaste ja kvaliteetsetena ning muutma info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia toimimise efektiivsemaks. Lisaks tuleb laiendada ja edasi 

arendada infotöötlemise mudelit ehk abi- ja infokeskust, et tõuseks hädaabiteadete 

menetlemise võimekus ja kvaliteet ning paraneks kohalike omavalitsuste (edaspidi KOV) 

osutatavate avalike teenuste kättesaadavus. Eesmärk on vähendada hädaabinumbrile 112 

tehtavate mitte-aegkriitiliste infokõnede osakaalu. 

 

Hädaabinumbri 112 kvaliteetseks haldamiseks ja teenindamiseks ning järjepidevaks ja 

süsteemseks arendamiseks on vajalik tugeva ühendhäirekeskuse olemasolu. Ainult ühe 

hädaabinumbri 112 olemasolul on võimalik efektiivsemalt tõsta elanike teadlikkust Euroopa 

ühtsest hädaabinumbrist 112 ja sealt saadavast abist. Inimestel on ühtset hädaabinumbrit 112 

ka kergem meeles pidada. (Valitsemisala arengukava 2012–2015) 
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Häirekeskuse põhimääruses (2011) on kirjas, et kutsetöötlus peab olema kiirelt ja alati 

ühiskonnale kättesaadav. Seda eesmärki kannavad ka HK põhiülesanded: 

 hädaabiteadete menetlemine; 

 struktuuriüksuste tegevuse korraldamine, suunamine, analüüsimine ja kontrollimine 

ning nendevahelise koostöö korraldamine; 

 tegevusvaldkonna arengudokumentide väljatöötamine või väljatöötamises osalemine 

ning ettepanekute tegemine Siseministeeriumile hädaabiteadete menetlemise 

poliitika väljatöötamiseks; 

 ettepanekute tegemine tegevusvaldkonda puudutavate standardite ja õigusaktide 

väljatöötamiseks või muutmiseks, arvamuse andmine ameti tegevusvaldkonda 

puudutavate õigusaktide eelnõude kohta ning osalemine nende väljatöötamisel; 

 hädaabiteadete menetlemisega seotud statistiliste andmete kogumine ja 

analüüsimine; 

 üldsuse teavitamine oma tegevusest ja hädaolukorra vahetust ohust seadusega 

sätestatud korras ja ulatuses; 

 vajaliku koostöö arendamine teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsusüksuste, 

valitsusväliste organisatsioonide, avalikkuse ning välisriikide asjaomaste 

ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega; 

 muude kõnekäsitlusteenuste osutamine, kui selle tegevusega ei takistata 

eelnimetatud põhitegevusi; 

 muude seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine. 

(Häirekeskuse põhimäärus, 27.12.2011) 

 

Loetelust tulenevalt on näha, et HK põhiülesanded hõlmavad hädaabiteadete menetlemise 

kvaliteedi tõstmist mitmesuguste meetmete teel. Üheks meetmeks on kindlasti ka uuring, mis 

aitab vähendada väljakutseteks mitterealiseeruvate kõnede arvu, et tagada kiirem, tõhusam ja 

õigeaegne abi saamine. 

 

Abi- ja infokeskuses tehakse koostööd nii kohalike omavalitsuste kui ka kommunaalteenuste 

valdkonna erasektoriga ning Keskkonnainspektsiooni ja Päästeametiga. Selline koostöömudel 

on võimaldanud hoida 112 liini paljuski vaba kiirete abivajaduste käsitlemiseks. Olme- ja 

muudele probleemidele saab elanikkond lahenduse abi- ja infokeskuse lühinumbritelt 1345 

(kohalike omavalitsuste infotelefon), 1313 (Keskkonnainspektsiooni infotelefon) ja 1524 

(päästeala infotelefon), mis aitavad hajutada 112 koormust. Suurt tähtsust omab HK 
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efektiivne infojuhtimine, tagamaks, et inimesi aidatakse ka igapäevaste murede korral, seega 

kiire abi mingil juhul ei viibi. (Abi- ja infokeskuse põhimäärus 2012) 

 

Abi- ja infokeskuse kui HK struktuuriüksuse ülesanded: 

 abi- ja infotelefonidele saabunud teadete vastuvõtmine, analüüsimine, 

dokumenteerimine ning edastamine; 

 päästevaldkonnaga seotud mitte-kiireloomulise informatsiooni vahendamine riigi- 

ja kohaliku omavalitsuse asutustele, teistele juriidilistele isikutele ning elanikkonnale; 

 koostöö riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega HK abi- ja infotelefonide töö 

korraldamiseks. (Abi- ja infokeskuse põhimäärus 2012) 

 

Tulenevalt HK-le pandud ülesannetest ja kohustustest on organisatsioon loodud avalikku 

teenust andma, juhtima, arendama, haldama. Lisaks peab HK tegema koostööd teiste asutuste 

ja ametkondadega. Päästeameti ennetuslikud tegevused sisaldavad endas nii tegevuste 

planeerimist ja eesmärkide seadistamist kui ka nende selgitamist ja edastamist avalikkusele 

meedia ja muude kommunikatsioonivahendite kaudu. Ennetustööl on tähtis roll, sest see aitab 

vajadusel õpetada, millisel juhul hädaabinumbrit 112 valida, ning kujundada inimestes neid 

hoiakuid ja väärtusi, mida kannab HK oma eesmärkides ja visioonis. 

1.2. Hädaabinumbrile 112 sisenevate kõnede menetlemine 

Hädaabinumbrile 112 sisenevate kõnede menetlemist reguleerib Vabariigi Valitsuse 

23.02.2012 määrus nr 18 „Hädaabiteadete menetlemise kord ja hädaabiteadete menetlemiseks 

vajalike vahenditele esitatavad nõudedˮ, kus on ära toodud hädaabiteate menetlemisega 

seotud toimingud ja ajalised kriteeriumid. Peale selle reguleerivad HK tööd mitmed 

õigusaktid, peadirektori käskkirjaga kinnitatud juhendid (ametijuhend, töökorralduslik 

juhend), juhised (kiirabi- ja päästevaldkonna tööd reguleerivad küsimustikud) ja reageerivate 

teenistuste koostöökorrad. 

 

Hädaabikõnedele vastamine toimub HK regionaalsetes struktuuriüksustes ühesugustel 

põhimõtetel. HKs on juurutatud kaheastmeline töökorraldus: 

 esimese astme teenistuja võtab hädaabinumbrile 112 saabunud informatsiooni vastu ja 

töötleb selle (esmase ohuhinnangu andmine); 
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 teise astme teenistuja annab töödeldud informatsiooni alusel väljasõidukorralduse 

päästemeeskondadele ja/või kiirabibrigaadidele. Teise astme teenistuja teenindab 

reaalajas abiosutajaid sündmuse lahendamise lõpuni. (Ühele hädaabinumbrile 112 

ülemineku kontseptsioon... 2011:7−8) 

 

Hädaabikõnede ühtlast jaotust ja seega vastamise võimekust aitab tagada HK 

keskustevaheline kõnede ülevoolusüsteem, mis on üleriigiliselt töötav terviklahendus, 

tagamaks hädaabiteadete menetlemise mis tahes HK regionaalses keskuses. See võimaldab 

ühe keskuse töö katkemisel võtta hädaabiteadete menetlemine üle teistel keskustel ilma 

elanikkonna kogetava teenuse kvaliteedi languseta. Erinevates keskustes menetletakse 

hädaabiteateid ühtsetel alustel. Tavaolukorras HKs vastamata kõnesid ei ole, sest toimub 

kõnede ülevoolusüsteem, mis tagab hädaabikõnede vastuvõtmise võimekuse olukorras, kus 

konkreetse territooriumi teenindava keskuse kõik kõnede vastuvõtjad on hõivatud ja kõne 

suunatakse automaatselt mõnda teise regionaalsesse keskusesse. Ülevoolusüsteemiga on 

tagatud, et üleriigiline hädaabinumber 112 on alati kättesaadav, ja nii ei pea abivajaja ootama 

liinilepääsemist olukorras, kus iga sekund on oluline. Sellest hoolimata võib HKst 

mitteolenevatel põhjustel (rikete korral elektroonilise side taristutes) või kriisisituatsiooni 

korral kõnede arv hüppeliselt kasvada ja tekkida olukord, kus ühel hetkel on ülevoolusüsteem 

täitunud ning HK number 112 pole enam kättesaadav. See tähendab, et kõik sidekanalid ja 

teenistujad on hädaabiteadete teenindamisega hõivatud ja kõikidele hädaabiteadetele ei 

suudeta enam vastata. (Ühele hädaabinumbrile 112 ülemineku kontseptsioon...2011:8−9) 

 

Ühiskonna kiire areng toob kaasa elanike suuremad ootused osutatavatele teenustele. Aasta-

aastalt menetletakse hädaabiteateid kiiremini, alates kõne saabumisest HKsse kuni 

väljasõidukorralduse andmiseni. Kõikidele hädaabinumbrile 112 saabunud hädaabiteadetele 

vastatakse tavaoludes keskmiselt kuue sekundi jooksul (Häirekeskuse aasta lühikokkuvõte 

2012), kuigi kehtiva korra järgi peaks vastama kümne sekundi jooksul. Vältimatu, kohest 

reageerimist nõudva hädaabiteate esmane informatsioon peab olema vastu võetud ning 

esmane kutsetöötlus peab toimuma ühe minuti jooksul (Häirekeskuse Põhja Keskuse 

ametikohajärgsete... 2012). 

 

Keskustevahelise kõnede ülevoolusüsteemi rakendumisel töödeldakse kõnesid mis tahes Eesti 

piirkonnast. Hädaabiteadete menetlemisel on täidetud kõiki seadustest tulenevaid nõudeid, 

HK peadirektori kinnitatud juhendeid, korraldusi, käskkirju ning keskuse sisemisi 
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töökorralduslikke juhendeid. Hädaabiteated, millest saadud info põhjal ei selgu kiirabi, 

päästemeeskonna või pommigrupi reageerimise vajadust, lahendatakse helistajale parimal 

võimalikul viisil. Kiiret sekkumist mittenõudvate hädaabiteadete korral selgitatakse välja 

helistaja probleem ning helistaja suunatakse õigesse ametkonda / õige isiku juurde või antakse 

juhiseid, kuhu peab probleemi lahendamiseks pöörduma. (Häirekeskuse Põhja Keskuse 

ametikohajärgsete... 2012) 

 

Siseministeeriumi valitsemisala arengukava eesmärk on minna üle ühtsele hädaabinumbrile 

112 ja ühisele töökeskkonnale, kus võetakse vastu nii pääste-, politsei- kui ka kiirabikõnesid. 

Praegu toimub järkjärguline ühinemine politsei juhtimiskeskustega, Ida ja Lääne keskused on 

juba koondunud ühte töösaali. 

 

Järgnevalt on kirjeldatud 112 kõnede menetlemise töökorralduse mudeleid välisriikides, kus 

kõnesid töödeldakse samamoodi kui Eestis. Selleks kasutab autor European Emergency 

Number Associationi (EENA) dokumendist võetud jooniseid ja selgitusi (112 service chain 

description. 2011. EENA Operations Document, Mesi 2012:77−78 järgi). 

 

1. Hädaabiteate menetlemine toimub ühes organisatsioonis või ühes töökeskkonnas ja 

kaheastmelise töökorraldusega. Hädaabiteate võtab vastu vaba töötaja. Seejärel tehakse 

ohuhinnang ja kutsetöötlus. Väljakutse reageerivale teenistusele (kiirabile, päästele, politseile) 

edastab teise astme töötaja. 

 

 

Joonis 1. Hädaabiteate menetlemine Belgias, Madridis ja Vilniuses 

Allikas: 112 service chain description. 2011. EENA Operations Document 

 

Alates 2014. aasta novembrist hakatakse mudelit kasutama Eestis, praegu kasutavad seda 

Belgia, Hispaanias Madrid ja Leedus Vilnius (Leedus on kokku seitse regionaalset keskust, 

Vilnius on ainuke, kes seda mudelit kasutab). 
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2. Hädaabiteate võtab vastu vaba töötaja. Tehakse ohuhinnang ja kutsetöötlus ning väljakutse 

edastatakse reageerivale teenistusele. 

 

 

Joonis 2. Hädaabiteatemenetlemine Soomes ja Rootsis 

Allikas: 112 service chain description. 2011. EENA Operations Document 

 

3. Hädaabikõne võetakse vastu kõnekeskuses (Call Centre). Tehakse ohuhinnang ja kõne 

ühendatakse edasi vastava valdkonna spetsialistile (kiirabile, päästele, politseile), kes 

alarmeerib reageerivat ressursi. 

 

 

Joonis 3. Hädaabiteate menetlemine Suurbritannias, Iirimaal, Hollandis, Kreekas, Rumeenias ja Slovakkias 

Allikas: 112 service chain description. 2011. EENA Operations Document 

1.3. Näiteid välisriikide praktikast 

Ülevaate saamiseks välisriikide praktika kohta saatis autor küsitluse otse häirekeskustesse, 

suheldes e-kirja teel vastavate kontaktisikutega, ja EENA e-kirja listi ning tegi selle põhjal 

kokkuvõtte. Küsitlusele vastas seitse riiki (Tšehhi, Horvaatia, Prantsusmaa, Leedu, Läti, 

Soome ja Slovakkia), kuid kõiki andmeid ei olnud võimalik vastuste puudulikkuse tõttu 

kasutada. Seega kajastub võrdlevas tabelis 1 (vt lk 13) lisaks Eestile neli riiki: Soome, 

Horvaatia, Slovakkia ja Leedu. Küsitluse eesmärk oli saada vastused neljale küsimusele 

(vt lk 13) ning nende põhjal võrrelda 1) Eesti hädaabinumbrile 112 sisenevate kõnede arvu 

ühe elaniku kohta, 2) väljakutsete osakaalu ning 3) teenindaja töökoormust. Viimane küsimus 
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aitab Eestil arvestada teiste riikide uuringute tulemuste põhjal kasutusele võetud meetmeid 

ning saadud numbrite põhjal analüüsida, milline meede töötab ja milline mitte. 

 

Küsimused välisriikide häirekeskuste esindajatele: 

1. Kui suur on kõnede arv aastas kokku? 

2. Kui suur on kõnede arv ühe teenindaja kohta? 

3. Kui suur on väljakutsete osakaal kõnede arvust protsentuaalselt? 

4. Kas väljakutseteks mittekvalifitseeruvate kõnede kohta on tehtud uuringuid? Milliseid 

meetmeid on kasutusele võetud, et neid kõnesid vähendada? 

 

Tabel 1. Välisriikide ja Eesti hädaabinumbrile 112 sisenevate kõnede võrdlus vastavate riikide asutuste 

2011. aasta statistika põhjal 

Riik Rahvaarv 
Kõnede arv 

aastas 

Kõnede arv 

ühe elaniku 

kohta 

Väljakutsete 

osakaal kõnede 

arvust (%) 

Kõnede arv ühe 

teenindaja kohta 

aastas 

Soome 5 373 000 3 050 000 0,57 33 8200 

Horvaatia 4 290 612 3 000 396 0,70 51,2 12 768 

Slovakkia 5 445 324 2 061 714 0,40 32 12 000 

Leedu 3 043 429 3 180 938 1,05 25−35 10 465 

Eesti 1 294 236 1 003 386 0,78 28,1 14 390 

 

Allikas: Autori koostatud tabel e-kirjadest saadud vastuste ja Eesti puhul Häirekeskuse-siseste dokumentide 

põhjal (Häirekeskuse kuuaruanne 2011) 

 

Andmeid vaadates selgub, et kõige väiksem kõnede arv ühe elaniku kohta on üle viie miljoni 

elanikuga Slovakkial, kus hädaabinumbrile helistatakse ligi kaks miljonit korda aastas. Kõige 

rohkem pöördutakse 112 poole Leedus, kus rahvaarv ja kõnede arv aastas on peaagu võrdne. 

Horvaatia ja Eesti on kõnede arvult ühe elaniku kohta ligikaudu samas suurusjärgus (vastavalt 

0,70 ja 0,78). 

 

Kui vaadata väljakutsete osakaalu, on oma näitajaga 51,2% tugevalt teistest üle Horvaatia. 

Tundub, et riigis tarvitusele võetud meetmed töötavad, kuigi vastustest ei selgunud nende 

meetmete sisu (väljaarvatud naljakõnede puhul, mille vähendamiseks kasutatakse karistusi) ja 

kasutusvõimalused. Samas võib väga heaks tulemuseks pidada Slovakkia protsenti, sest sellel 

riigil on kõnede arv ühe elaniku kohta kõige väiksem, lisaks kasutatakse sarnast meetodit 

nagu Horvaatias – rahatrahvi/karistust. Leedu seevastu jääb siingi pingereas viimaseks, sest 
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väljakutsete osakaal võrreldes kõnede koguhulgaga ei ole märkimisväärselt suurem kui teistel 

riikidel, jäädes keskmiselt 25% ja 35% vahele. 

 

Välisriikide pingereas tehakse aastas ühe teenindaja kohta kõige vähem kõnesid (8200) 

Soomes ning kõige rohkem (12 768) Horvaatias, mille populatsioon on Soome omast ligi 

miljoni elaniku võrra suurem. Horvaatiast väiksem teenindajakoormus on Slovakkial, mille 

rahvaarv on kõigist võrreldavatest riikidest suurim. Järelikult ei ole rahvaarv ja 

hädaabinumbri töötajate hulk omavahel piisavalt tasakaalus, kuigi võiks olla. Slovakkias ja 

Horvaatias on ühe teenindaja kohta sisenevate kõnede arv Soome näitajast ligikaudu 1,5 korda 

suurem. Optimaalse töökoormuse kohta aga objektiivset hinnangut anda ei saa – sellekohast 

uuringut pole lihtsalt tehtud. 

 

Eesti jääb kõigi oma näitajatega siiski pingerea alumisse otsa ehk olukord võiks olla parem nii 

kõnede arvult, väljakutsete osakaalult kui ka teenindaja koormuselt. 

 

Väljakutseteks mittekvalifitseeruvate kõnede kohta on korraldanud uuringuid samuti üksnes 

tabelisse 1 (vt lk 13) märgitud välisriigid: Soome, Horvaatia, Slovakkia ja Leedu. 

 

Soome on korraldanud rahva seas küsitluse (Turja, Mervola 2011:3) selle kohta, mis põhjusel 

numbrile 112 helistatakse. Vastused jagunesid järgnevalt: 

1. Teade hädaabikeskusele asjast, mille arvas kuuluvat hädaabikeskusele39% 

2. Valis numbri valesti, tahtis helistada infotelefonile 118 31% 

3. Klahvilukk ei olnud peal ja kõne läks kogemata numbrile 112 14% 

4. Arvas, et helistas numbriteadetesse 2% 

5. Tahtis küsida nõu 2% 

6. Helistas kogemata / tõdes, et polnud vajadust hädaabikõneks 2% 

7. Ei teadnud, millisele numbrile oleks pidanud helistama 2% 

8. Muu 5% 

9. Ei osanud vastata 4% 

 

Väljakutsetega mitteseotud kõnede vähendamiseks tehakse Soomes järjepidevalt 

kampaaniaid, et informeerida inimesi õigest 112 kasutamisest. See hõlmab lugusid 

meediakanalites (näiteks kui palju mitte-hädaabikõnesid aastas saadakse ja milliseid riske see 

kaasa toob) ning presentatsioone päästeteemalistel üritustel. Lisaks on videote üleslaadimise 
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veebilehel Youtube üleval 112 õige kasutamise kohta videod, mida plaanitakse tulevikus 

näidata ka televisioonis. Siseministeeriumile on tehtud ettepanek suunata kõik SIM-kaardita 

kõned enne 112 kõnejärjekorda sisenemist lühisõnumi kaudu automaatvastajasse, see 

tähendab, et SIM-kaardiga tehtud kõned ehk identifitseeritavad kõned võetakse vastu kohe. 

(Hätäkeskuslaitos. Strategia 2010–2015; Soome häirekeskuse koduleht, 12.12.2012) 

 

Horvaatias tehti vastav uuring 2011. aastal ning tulemustest selgus, et 3 000 396 kõnest 

moodustas väljakutseteks realiseeruvate kõnede arv 51,2% (ehk 1 535 623 kõnet) ja nii-öelda 

kasututeks kõnedeks 47,4% (ehk 1 421 446 kõnet). Puhtalt naljakõnede hulk oli samuti suur: 

43 327 kõnet aastas ehk koguhulgast 1,4%. Nagu juba mainitud sai, võib riigi heade näitajate 

põhjuseks pidada selleks otstarbeks kasutusele võetud meetmeid: karistusi mitte 

hädaabikõnede tegijatele. Täpsemalt on nende kohta kirjas Horvaatia ametlikus teatajas 

(Narodne novine 82/2009, 78/2011). 

 

Peale karistuste on riiklik kaitse- ja päästedirektoraat valmistanud ette programmi laste 

hariduse kohta kaitse ja pääste valdkonnas. See on saanud eksperthinnanguid ja soovitusi 

haridusametist ning teadus-, haridus- ja spordiministeeriumist. Programmi plaanitakse ellu 

viia lasteaedades ja põhikoolides. 

 

Slovakkias pole küll täpset uuringut nii-öelda valekõnede põhjuste ja tagamaade 

väljaselgitamiseks tehtud, kuid Horvaatiaga sarnaselt on kasutusele võetud meetmeid nende 

ärahoidmiseks ja vähendamiseks. Kõige efektiivsem protseduuriline meede valekõnede 

elimineerimiseks on rakendada tuvastatud (SIM-kaardiga tehtud) ja tuvastamata (SIM-

kaardita tehtud) kõnedele eelnevaid teateid. Enne identifitseeritud kõne algust kuuleb helistaja 

slovakkia- ja ingliskeelset teadet sisuga „Olete helistanud hädaabinumbril 112ˮ. Enne mitte-

identifitseeritud kõnet on pikem slovakkia- ja ingliskeelne teade sisuga „Olete helistanud 

hädaabinumbril 112. Teie kõne võidakse klassifitseerida valekõnena. Praegu toimub teie 

telefoninumbri identifitseerimine. Hädaabinumbri väärtarvitus on karistatav kuni 1659eurose 

rahatrahviga. Kui vajate tõesti abi, palun oodake ühendust operaatorigaˮ. 

 

Slovakkia hädaabikeskuse kohaselt ületas see meede kõik ootused. Statistika andmete järgi 

vähenesid tuvastamata 112 kõned ilma väljasõiduta 63% ja tuvastatud kõned ilma 

väljasõiduta 11%. Kokku vähenes naljakõnede hulk 40% võrreldes perioodiga, kus selliseid 

teateid ei kasutatud. 
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Leedus korraldati sarnane uuring 2005. aastal. Tulemustest selgus, et 65−75% vastuvõetud 

kõnedest väljasõiduga ei lõppe, nendest 3/5 on vaikivad, 1/5 tahtlikult solvavad ning 

1/5 tehtud informatsiooni saamise eesmärgil, valitud valesti või juhtunud valesti seadistatud 

faksi või turvasüsteemi kõnede tõttu. Sellise tulemuse muutmiseks algatas Leedu häirekeskus 

30. jaanuaril 2008 ettepaneku väärteomenetluse seadustiku muutmiseks, et sätestada 

naljakõnede ja solvavate kõnede eest trahv või 30päevane arest. Seadus jõustus 

22. detsembril 2011. 

 

Tundub, et peale Soome on karistusmeede võetud kasutusele kõikides teistes riikides või 

soovitakse seda teha, ning ilmselt ka heal põhjusel: välisriikide praktika näitel on see 

naljakõnede vähendamiseks väga tõhus meetod. 

 

Eestis pole eelmainitud meetmeid hädaabiteadeteks mittekvalifitseeruvate kõnede 

vähendamise eesmärgil kasutusele võetud. Siiski näitab selliste kõnede suur osakaal 

(ligi 70%) probleemi olemasolu. Häirekeskuses on küll loodud abi- ja infokeskus 

(lühinumbrid 1345, 1313, 1524), mis 112 koormust hajutavad, ent konkreetselt seda 

valdkonda veel uuritud ei ole. Lõputöö autor püüab anda asutusele ülevaate, mis on nende 

kõnede sisu ja valdkonnad ning kui suur osakaal; lisaks annab nõu, kuidas võiks probleemi 

lahendada ja milliseid meetmeid kaaluda. 
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2. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

2.1. Ülevaade kõnesalvestusprogrammist Partcom 

Üldkogumiks võeti 2012. aasta sisenevad kõned, mida kuulati Häirekeskuse 

kõnesalvestusprogrammiga Partcom (Lääts 2012) – salvestab kõik HKsse sisenevad ja HKst 

väljuvad kõned, mis pole tehtud raadio teel. Salvestamine toimub lokaalselt 

(piirkonnapõhiselt) päästekorraldaja telefonist, võimaldades kuulata kõnesid nii reaalajas kui 

ka tagantjärele. 

 

 

Joonis 4. Kõnede otsingu vaade Häirekeskuse kõnesalvestusprogrammis Partcom 

Allikas: Autori koostatud arvutiekraanipilt programmist Partcom 

 

Programm võimaldab kõnesid otsida erinevate parameetrite järgi ja teha otsingule vajalikke 

kitsendusi (vt joonis 4). Näiteks on võimalik otsida helistaja ja vastaja numbri, kellaaja, 

kuupäeva, kuu, aasta, sisenevate/väljuvate kõnede, agendi nime ja keskuse järgi. Otsing on 

piiratud kõne algus- ja lõppajaga (kuupäev ja kellaaeg). Uuringu tegemiseks kasutati samu 

parameetreid: ainult sisenevate kõnede algus- ja lõppkuupäeva kellaaja ja keskuste kaupa. 

Tulemusena avanes joonisel 5 (vt lk 18) nähtav vaade, kus kõned on lehekülgedel märgitud 

kahekümnestes rühmades. Kuulamiseks tuli klõpsata punase ringiga märgitud ikoonile. Näha 

on kõne algusaeg ja pikkus, helistaja number, töökoha number (st asutusesisene töösaali 

lühinumber). 
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Joonis 5. Tulemuste tabeli vaade Häirekeskuse kõnesalvestusprogrammis Partcom 

Allikas: Autori koostatud arvutiekraanipilt programmist Partcom 

2.2. Valimi moodustamise alused 

Valim moodustati allpool kirjeldatava süsteemi järgi, mis tagab küllalt suure 

usaldusväärsusega valimi juhuslikkuse. Andmete kodeerimisel arvestati sellega, et ühele ja 

samale kõneliigile ei omistataks erisuguseid väärtusi. 

 

Kõnepank hajutati kuude lõikes fikseeritud intervalliga: iga kvartali esimese kuu (jaanuari, 

aprilli, juuli, oktoobri) kõik laupäevased kõned. Laupäevane päev valiti selle tõttu, et siis on 

sisenevaid kõnesid keskmisest rohkem kui mõnel muul nädalapäeval, millest tulenevalt võib 

väljakutseteks mitterealiseeruvate kõnede arv olla suurim. Ühtlasi aitab see kaasa valimi 

representatiivsemaks muutmisele. Lisaks tehti kokkuvõte oktoobrikuu viimase ehk 43. nädala 

(22.–28. oktoober) kõikide päevade kõnedest (20 500 kõnet). Antud nädalal oli väikseima 

kõnede arvuga päev teisipäev (2500 kõnet) ja suurima kõnede arvuga päev reede 

(3440 kõnet). 

 

Valimi moodustamiseks tehti esmalt proovikuulamine. Selleks kuulati järjest kõnesid ning 

fikseeriti tabelisse nende arv ja põhjus kellaajaliselt. Selle alusel omakorda selgus, milline on 
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reaalne kõnede arv, mida jõuab ära kuulata (tunnis 60−100 kõnet). Otsustati, kas vastav hulk 

on järelduste tegemiseks piisav. Koostati ka esialgsed kategooriad, mida tuli hiljem siiski kaks 

korda muuta, sest tervikpilt kujunes alles kogu valimi läbitöötamisel – nii-öelda proovipäeva 

kõnepank põhjuste täielikku varieeruvust anda ei suutnud. 

 

Esimeste arvutuste põhjal võis eeldada, et kokku on reaalselt olemasoleva ajafondi piires 

võimalik ära kuulata ligi 4000 kõnet (23 päeva kohta kulus aega umbes 70 tundi), ning lõplik 

arv 3782 plaanitu lähedale jäigi. Sisu väljaselgitamisele kulus aega eeldatust enam, sest 

kõnede kestus oli erinev (1–5 minutit) ja kõiki kõnesid tuli kuulata seni, kuni selgus nende 

põhjus. Viimane sõltus sellest, kui arusaadavalt inimene probleemist rääkis ja kui kaua selle 

tuumani jõudmiseks aega kulus. 

 

Kõnede kuulamiseks programmiga Partcom valiti välja selline sageduse intervall, mis annaks 

läbikuulamiseks mõeldud kõnede hulgaks kokku ligi 4000. Intervalliks määrati 20, mis 

tähendab, et ära kuulati ja fikseeriti kellaaja järgi iga kahekümnes kõne. 

 

Päevade kaupa vaadates oli kõnede arv erinev, jäädes vahemikku 1660–4600. Kõige väiksema 

kõnede arvuga (1660) päev jäi jaanuarikuusse, mis oli ka väikseima laupäevaste kõnede 

koguarvuga (10 660) kuu. Kõige suurema kõnede arvuga (4600) päev oli juulikuu esimeses 

nädalas. Juuli oli ühtlasi suurima laupäevaste kõnede koguarvuga (15 800) kuu. 

 

Uurimuse jaoks kogus töö autor andmeid 2012. aasta novembris-detsembris ning töötles neid 

tabelarvutusprogrammis Microsoft Excel, põhinedes Berki ja Carey raamatul (2010). 

2.3. Analüüsiks kasutatavad uurimismeetodid 

Empiirilises uuringus kasutab autor kombineeritult kvalitatiivse andmeanalüüsi meetodit 

(Laherand 2008) ja statistilist kvantitatiivse andmeanalüüsi meetodit (Anderson 2007; Ayyub, 

McCuen 2003; Berk, Carey 2010; Montgomery, Runger 2010) ning laiendab intensiivse 

kvalitatiivse uurimuse tulemusi tervele andmestiku hulgale (üldkogumile), sest seda oleks 

ühel inimesel üksinda raske läbi töötada. Kuna valim on moodustatud kindla süsteemi järgi 

ning vastab representatiivse valimi üldistele praktikatele, on selline väiksema alamhulga 

tulemuste ülekandmine üldkogumile eeldatavalt võimalik. Hädaabiteadeteks 

mittekvalifitseeruvate kõnede sisu ja valdkonnad saadakse kõneanalüüsi teel ehk koostatakse 
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kõnetüüpide kategooriad. Selleks kasutatakse valikulist kodeerimist, et avastada teatud 

mustreid ja tunnuseid ning pidada neist kõnede kategoriseerimisel kinni (Laherand 2008:287). 

 

Kogutud kõnematerjali uurib töö autor kvalitatiivse sisuanalüüsi teel (Laherand 2008:298). 

Uuring algab valimi materjali läbitöötamisega (kõnede kuulamisega). Tinglikult seatud 

kategooriad tuletatakse andmetest analüüsi käigus ehk kõnede läbikuulamise ja esmase 

kategooriatesse määratlemise teel. Kvalitatiivne sisuanalüüs aitab väheuuritud teema puhul 

luua konteksti sobituvaid kategooriaid, mille valikud põhinevad valimisse võetud uuritava osa 

analüüsimisel. Kitsama valimi põhjal loodud kategooriad võimaldavad üldkogumi kohta teha 

üldistavamaid järeldusi eeldusel, et valim sarnaneb suure tõenäosusega oma struktuurilt 

üldkogumiga (Laherand 2008). Lisaks toetub autor analüüsis ja tõlgendustes välisriikide poolt 

antud hinnangutele, mis põhinevad nende tehtud uuringutel ja praktilistel lahendustel. 

 

Kvalitatiivset uurimismeetodit toetab kvantitatiivne võrdlev analüüs − välisriikide 

häirekeskustele tehtud küsimuste vastustest saadi arvandmed ja statistika, mis võimaldab 

autoril võrrelda Eesti tulemusi teiste riikidega, kus kasutatakse sarnast kõnemenetlussüsteemi, 

ning anda selle põhjal mitmeid soovitusi Eesti Häirekeskuse töö optimeerimiseks. 

 

Kvantitatiivset meetodit kasutatakse andmete korrastamiseks statistiliselt käsitletavaks 

(muutujad on koondatud edasiseks andmetöötluseks sobiva struktuuriga tabelitesse). Saadud 

andmed paigutatakse tunnise intervalliga (kokku 24 tundi) järgmistesse kategooriatesse: 1. 

Väljakutsed (hädaabiteated ja politsei poolt ühendatud hädaabiteated). 2. Väljakutsetega 

seotud kõned (korduvkõned väljakutse korral, teenistuslikud kõned, kõned HK valvearstile). 

3. Väljakutsetega mitteseotud kõned (inimfaktoriga seotud kõned, politsei valdkonna kõned, 

muud meditsiini valdkonna kõned, muude probleemide kõned, lühinumbritega kaetud 

valdkondade kõned, lühinumbritega katmata valdkondade kõned). Kellaajaline jaotus toob 

välja selle, millise sisuga kõned domineerivad erinevatel kellaaegadel. Tulemuste 

ülevaatlikustamiseks esitatakse statistiline materjal graafiliselt (tulp- ja sektordiagrammidena, 

histogrammidena), kasutades selleks Exceli vahendeid (Berk, Carey 2010; Kiviste 2007). 
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3. KÕNEDE PÕHJUSTE KATEGOORIAD JA ANALÜÜS 

3.1. 112 kõnede põhjuste kategooriad 

Kõik kuulatud kõned on kategoriseeritud kolme põhirühma: 1) väljakutsed, 2) väljakutsetega 

seotud kõned, 3) väljakutsetega mitteseotud kõned. 

 

Väljakutsete kategooria alla klassifitseeriti need pääste ja kiirabi valdkonna kõned, mis 

kvalifitseerusid reageerimist nõudvateks hädaabiteadeteks. Eraldi toodi kategooriatabelis välja 

need reageerimist nõudvad hädaabikõned, mille ühendas politsei juhtimiskeskuse numbrilt 

110 Häirekeskuse numbrile 112. 

 

Väljakutsetega seotud kõnede kategooria alla loodi järgnevad rühmad: korduvkõned 

väljakutse korral, teenistuslikud kõned ja kõned HK valvearstile. Korduvkõnede peamised 

põhjused olid näiteks lisainformatsiooni andmine sündmuse kohta ning asukoha ja 

kiirabibrigaadi kohalejõudmise aja täpsustamine. Teenistuslike kõnede alla liigitati 

väljakutsete teenindamisega seotud kõned koostööpartneritelt, ametkondadelt ja HK 

regionaalsetest keskustest. Kõned, mis vajasid edasiühendamist HK valvearstile, olid seotud 

kiirabi transporti kajastavate otsuste tegemisega. 

 

Kolmanda põhirühma moodustasid väljakutsetega mitteseotud kõned, mis jaotati kuude 

alamrühma: 1) inimfaktoriga seotud kõned, 2) politsei valdkonna kõned, 3) muud meditsiini 

valdkonna kõned, 4) muude probleemide kõned, 5) lühinumbritega kaetud valdkondade kõned 

ja 6) lühinumbritega katmata valdkondade kõned. Inimfaktoriga seotud kõnede alla 

klassifitseeriti järgnevad põhjused: tühjad kõned, ekslikult valitud kõned, kõne ajal 

väljakutsest loobutud kõned, katkenud kõned, teadlikult tehtud naljakõned, telefoniga 

mängivate laste kõned, kuritahtlikud kõned, joobeseisundis tehtud kõned ning pretensiooni- ja 

kiituskõned. 

 

Tühjade kõnede määratluse said kõned, kus ei räägitud ja võis kuulda taustahelisid, näiteks 

telefoninumbri valimist, kostvaid samme, inimeste omavahelist vestlust, muusikat või muud 

sellist. Paljud neist kas katkesid mingi aja pärast ise või katkestas need päästekorraldaja. 

Ekslikult valitud kõnede puhul helistaja tunnistas, et eksis numbri valikul. 
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Kõnede puhul, mis kuulusid kategooriasse „Kõne ajal väljakutsest loobutud kõned”, loobus 

väljakutsest kõne ajal helistaja ise või oli hädaabiteade väga ebamäärane ja vajas asukoha 

täpsustust. Katkenud kõnedeks märgiti kõned siis, kui oli kuulda, et need katkesid ootamatult 

kõne sooritamise ajal. 

 

Laste sooritatud kõned klassifitseeriti olenevalt sellest, mida nad sisaldasid (nalju, naermist, 

kohatuid ütlemisi ja häälitsusi), kas teadlikult tehtud naljakõnedeks või telefoniga mängivate 

laste kõnedeks (mängu käigus kogemata hädaabinumbrile helistamised). 

 

Kuritahtlike kõnede sooritajateks olid enamasti HK-le juba teada inimesed, kellega asutusel 

on olnud varasemaid kokkupuuteid. Joobeseisundis tehtud kõnede puhul ei olnud helistamise 

eesmärgist või probleemi olemusest üldse võimalik aru saada, sest jutt oli pikk, segane ja 

seosetu. Lisandusid need kõned, kus helistaja andis ise mõista, et on tarvitanud alkohoolseid 

jooke ning otsest kiireloomulist abi ei vaja. 

 

Pretensiooni- ja kiituskõned sisaldasid kaebusi ja kiitusi nii HK kui ka koostööpartnerite 

suunas. 

 

Väljakutsega mitteseotud kõnede laiema kategooria, politsei valdkonna alla kuulusid kõned, 

kus teataja soovis saada politseiteenust, ühendust lühinumbriga 110 või muud informatsiooni 

politsei valdkonna kohta. 

 

Muudeks meditsiini valdkonna kõnedeks klassifitseeriti kõned, mis sisaldasid vajadust 

psühholoogilise nõustamise või usaldustelefoniga ühendamise järele ning teisi 

meditsiinialaseid infopäringuid. Näiteks uuriti, mis on haigla erakorralise vastuvõtu osakonna 

number või asukoht, millisesse haiglasse patsient hospitaliseeriti ja muu taoline. 

 

Muude probleemide kõnede kategooria rühmituse põhjused olid järgnevad: probleemid ukse 

avamisega (ei pääseta koju sisse, sest võti jäi teisele poole ust), probleemid loomadega 

(uluvad koerad korteris, puu otsa roninud kassid), info hankimine mobiiltelefoni käsitsemise 

kohta (vanurid ei saa mobiili käsitsemisega hakkama ja paluvad abi), muud telefoninumbri- ja 

infopäringud, mis peaksid minema infotelefonile (bussigraafiku ja kella küsimine), ning 

liftiavarii ja valvesignalisatsiooniga seotud kõned (kõned lifti kinnijäämisel ja 

valvesignalisatsiooni tööleminekul). 
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Lühinumbriga kaetud valdkondade kõnede alla liigitati kõik need 112 numbrile tehtud 

kõned, mille teenusele on lühinumber loodud. Helistamiste põhjuseks oli teadmatus probleemi 

lahendamiseks mõeldud lühinumbri olemasolust või siis vajaliku numbri küsimine. 

 

Lühinumbriga katmata valdkonna kõnede alla liigitati esiteks gaasiavarii ning teiseks 

kohaliku omavalitsuse teenustega seotud kõned. Gaasiavarii korral oli KOVi helistamise 

põhjuseks informatsiooni hankimine selle kohta, millal jõuab gaasiavarii kohale. KOVi 

teenuste korral tulid kõned just nendest piirkondadest, kus KOV ei olnud lühinumbriga 1345 

liitunud. Kõnede põhjuseks olid valgusfooride rikked, probleemid kaevetöödel, konfliktid 

sotsiaaltöötajatega, teede heakord ja muu seesugune. 

3.2. Kõnede osakaal kategooriate lõikes 

Joonisel 6 olevast sektordiagrammist on näha, et kõnedest kõige suurema arvuga kategooriaks 

osutus väljakutsetega mitteseotud kõnede rühm 52,5% (1987 kõnet, vt tabel 8 lk 43). Kogu 

kõnepangast realiseerus väljakutseteks 32,1% (1213 kõnet, vt tabel 2 lk 24) ning 

väljakutsetega seotud kõnedeks 15,4% (582 kõnet, vt tabel 3 lk 24). Seega, numbrile 112 

võetud kõnedest kannab oma eesmärki alla poole, 47,5%. Kogu kõnepanga kõik kategooriad 

koos arvuliste väärtustega on ülevaatlikus tabelis 8 (vt lisa 1 lk 43). 

 

 

Joonis 6. Kõnede kategooriate osakaal protsentides 

Allikas: Autori koostatud sektordiagramm kogutud andmete põhjal 

 

Tabelist 2 (vt lk 24) on näha, et kõikidest väljakutsetest moodustasid hädaabiteated 98,2% ja 

politsei poolt ühendatud hädaabiteated 1,8% (arvuliselt vastavalt 1191 ja 22 kõnet). 
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Tabel 2. Väljakutseteks realiseeruvate kõnede alamkategooriad ja nende arvulised väärtused 

VÄLJAKUTSED  Kõnede arv Kõnede osakaal 

Hädaabiteated 1191 98,2% 

Politsei poolt ühendatud hädaabiteated 22 1,8% 

Kokku 1213 100% 

Allikas: Autori koostatud tabel kogutud andmete põhjal 

 

Väljakutsetega seotud 582 kõnest (vt tabel 3) moodustasid suurima hulga teenistuslikud 

kõned ja korduvkõned väljakutse korral (vastavalt 67,9% ja 29,2%), ning väikseima hulga 

kõned HK valvearstile (2,9%). 

 

Tabel 3. Väljakutsetega seotud kõnede alamkategooriad ja nende arvulised väärtused 

VÄLJAKUTSETEGA SEOTUD KÕNED Kõnede arv Kõnede osakaal 

Teenistuslikud kõned 395 67,9% 

Korduvkõned väljakutse korral 170 29,2% 

Kõned Häirekeskuse valvearstile 17 2,9% 

Kokku 582 100% 

Allikas: Autori koostatud tabel kogutud andmete põhjal 

 

Tabelis 3 toodud väljakutsetega seotud kõnede osakaalu protsentides näitlikustab joonisel 7 

olev sektordiagramm. 

 

 

Joonis 7. Väljakutsetegaseotud kõnede osakaal protsentides 

Allikas: Autori koostatud sektogramm kogutud andmete põhjal 

 

Väljakutsetega mitteseotud kõnede osakaal alamkategooriate kaupa on näha jooniselt 8 

(lk 25). Tulpdiagrammilt võib lugeda, et inimfaktoriga seotud kõned (1298 kõnet, vt lisa 1 
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lk 43) moodustavad väljakutsetega mitteseotud kõnedest suurima hulga ehk 65,3%. 

Osakaalult järgmised on 287 kõnega politsei valdkond (14,4%) ja 243 kõnega lühinumbritega 

kaetud valdkond (12,2%). Kõige marginaalsema osa moodustavad selle alamkategooria need 

kõned, mis on liigitatud rühma „Lühinumbritega katmata valdkondade kõned” (11 kõnet ehk 

kogu rühma kõnedest 0,6%). 

 

 

Joonis 8. Väljakutsetega mitteseotud kõnede osakaal protsentides 

Allikas: Autori koostatud tulpdiagramm kogutud andmete põhjal 

 

Inimfaktoriga seotud kõnedest moodustab 1054 kõnega suurima hulga alamkategooria 

„Tühjad kõnedˮ, kus on peidus ka suurim reserv väljakutsetega mitteseotud kõnede arvu 

vähendamiseks (vt tabel 4). Arvuliselt järgmisel kohal on peaaegu võrdsed rühmad „Ekslikult 

valitud kõnedˮ ja „Telefoniga mängivate laste kõnedˮ (vastavalt 64 ja 63 kõnet), kuid vahe 

võrreldes tühjade kõnedega on ligi 16kordne. Edasi tulevad enam-vähem samas suurusjärgus 

teised rühmad. 

 

Tabel 4. Väljakutsetega mitteseotud kõnede alamkategooriad ja nende arvulised väärtused 

VÄLJAKUTSETEGA MITTESEOTUD KÕNED Kõnede arv Kõnede osakaal 

Inimfaktoriga seotud kõned   

Tühjad kõned 1054 81,2% 

Ekslikult valitud kõned 64 4,9% 

Telefoniga mängivate laste kõned 63 4,9% 

Joobeseisundis tehtud kõned 36 2,8% 

Kõne ajal väljakutsest loobutud kõned 31 2,4% 

Kuritahtlikud kõned 18 1,4% 

Katkenud kõned 13 1% 

Teadlikult tehtud naljakõned 12 0,9% 

Pretensioonikõned 6 0,5% 

Kiituskõned 1 0,1% 

Kokku 1298 100% 

Allikas: Autori koostatud tabel kogutud andmete põhjal 
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Tabeli 4 (vt lk 25) kohta annab graafilise ülevaate joonisel 9 olev tulpdiagramm, kus 

alamkategooriad on reastatud nende osakaalu järgi. Jooniselt on näha, et inimfaktoriga seotud 

kõnedest moodustavad kõige suurema hulga tühjad kõned ehk 81,2%, väikseima hulga 

teadlikult tehtud naljakõned ning pretensiooni- ja kiituskõned. 

 

 

Joonis 9. Inimfaktoriga seotud kõnede osakaal protsentides 

Allikas: Autori koostatud tulpdiagramm kogutud andmete põhjal 

 

Muude meditsiini valdkonna kõnedest (kokku 75 kõnet) olid ülekaalus meditsiinialased 

infopäringud (69 kõnet, vt tabel 5). Rühmade „Psühholoogiline nõustamineˮ ja 

„Usaldustelefoniga ühendamineˮ arvuline väärtus ei olnud võrreldes domineeriva rühmaga 

väga kaalukas, sisaldades kõnepanga peale kokku esimesel juhul 4 ja teisel juhul 2 kõnet. 

 

Tabel 5. Muude meditsiini valdkonna kõnede alamkategooriad ja nende arvulised väärtused 

MUUD MEDITSIINI VALDKONNA KÕNED Kõnede arv Kõnede osakaal 

Meditsiinialased infopäringud 69 92% 

Psühholoogiline nõustamine 4 5,3% 

Usaldustelefoniga ühendamine 2 2,7% 

Kokku 75 100% 

Allikas: Autori koostatud tabel kogutud andmete põhjal 

 

Väljakutsetega mitteseotud kõnede alamkategooria „Muude probleemide kõned” 73 kõnest 

moodustasid suurima hulga mitmesugused infopäringud (52,1%), mis tuleks esitada 

infotelefonile, mitte numbrile 112 (vt tabel 6 lk 27). Arvuliselt järgmisel kohal (kumbki 

9 kõnega) olid kõned ukseavamisprobleemide ja valvesignalisatsiooni töölemineku korral. 
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Väikseima rühma moodustasid 2 kõnega need helistamised, mis tehti numbrile 112 lifitiavarii 

korral. 

 

Tabel 6. Muude probleemide kõnede alamkategooriad ja nende arvulised väärtused 

MUUDE PROBLEEMIDE KÕNED Kõnede arv Kõnede osakaal 

Muud telefoninumbri- ja infopäringud 38 52,1% 

Probleemid ukse avamisega 9 12,3% 

Kõned valvesignalisatsiooni töölemineku korral 9 12,3% 

Info hankimine mobiiltelefoni käsitsemise kohta 8 11% 

Probleemid loomadega 7 9,6% 

Kõned liftiavarii korral 2 2,7% 

Kokku 73 100% 

Allikas: Autori koostatud tabel kogutud andmete põhjal 

 

Lühinumbritega kaetud ja katmata valdkondade kõnede arvu näitab tabel 7. Sealt on näha, et 

lühinumbritega kaetud valdkondade 243 kõnest moodustab suurima hulga (79,4%) rühm 

„1220 perearsti nõuande telefonˮ, domineerides arvuliselt ülejäänute ees väga tugevalt, sest 

järgmise kategooria kõned (Eesti Energia infotelefon) moodustavad koguhulgast vaid 6,2%. 

Kõige vähem oli neid kõnesid, mis kuulusid Maanteeameti infotelefoni valdkonda. 

 

Tabel 7. Lühinumbritega kaetud ja katmata valdkondade kõnede alamkategooriad ja nende arvulised väärtused 

LÜHINUMBRITEGA KAETUD 

VALDKONDADE KÕNED 
Kõnede arv Kõnede osakaal 

1220 perearsti nõuande telefon 193 79,4% 

1343 Eesti Energia infotelefon 15 6,2% 

1345 kohalike omavalitsuste infotelefon 13 5,3% 

1524 päästeala infotelefon 13 5,3% 

1313 Keskkonnainspektsiooni infotelefon 7 2,9% 

1510 Maanteeameti infotelefon 2 0,8% 

Kokku 243 100% 

LÜHINUMBRITEGA KATMATA 

VALDKONDADE KÕNED 
  

Kohaliku omavalitsuse teenustega seotud kõned 7 63,6% 

Gaasiavariiga seotud kõned 4 36,4% 

Kokku 11 100% 

Allikas: Autori koostatud tabel kogutud andmete põhjal 

 

Joonis 10 (vt lk 28) illustreerib tabeli 7 esimest, lühinumbritega kaetud valdkondade kõnede 

osa. Tulpdiagrammilt on näha, et suurima osakaaluga olid kõned, mis kuulusid perearsti 
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nõuande valdkonda (79,4%). Häirekeskuse teenindatavate lühinumbrite (1345, 1524 ja 1313) 

osakaal jääb vahemikku 5,3−2,9%. Kõige marginaalsema osakaaluga (0,8%) on kõned, mis 

oleksid pidanud minema Maanteeameti infotelefonile 1510. 

 

 

Joonis 10. Lühinumbritega kaetud valdkondade kõnede osakaal protsentides 

Allikas: Autori koostatud tulpdiagramm kogutud andmete põhjal 

 

Lühinumbritega katmata valdkondade kahest alamrühmast arvuliselt suurema moodustas 

rühm „Kohaliku omavalitsuse teenustega seotud kõnedˮ (vt tabelit 7 lk 27), väikseima 

4 kõnega rühm „Gaasiavariiga seotud kõnedˮ. Käsitletava alamkategooria arvuline 

kogusumma (11 kõnet) teeb „Lühinumbritega katmata valdkondadestˮ väljakutsetega 

mitteseotud kõnede arvestuses (1987 kõnet, vt lisa 1 lk 43) kõige väiksema kõnede arvuga 

rühma (osakaalult 0,6%, vt joonis 8 lk 25). 

 

Kui vaadata viimase kvartali 43. nädala kõiki päevi (esmaspäevast pühapäevani), tuleb iga 

alamkategooria ja selle rühmade puhul esile sama osakaalutendents mis kõikide kuulatud 

kõnede kogusummas (vt jooniseid 15−19 lisast 2). 

3.3. Kõnede osakaal kategooriate kaupa kellaajaliselt 

Järgnevalt vaatleb autor, kas põhikategooriate kaupa esineb kõnede osakaalus erinevusi 

ööpäeva lõikes kellaajaliselt. Jooniselt 11 (vt lk 29) ilmneb, et kõnede hulk on madalam 

ajavahemikus kell 00.00–8.00 ning hakkab seejärel tõusma. Kategooriate vahel suuri 

kõikumisi ei ole, kuid kõige rohkem langeb väljakutsetega seotud kõnede murdjoon 
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hommikul kell 4.00–7.00, leides madalaima punkti kell 6.00–7.00. Sama alamkategooria 

kõver on ka suurima tõusuga, jõudes haripunkti kell 20.00–21.00. 

 

 

Joonis 11. Kõnede osakaal protsentides kategooriate kaupa ja tunnivahemike lõikes 

Allikas: Autori koostatud joondiagramm kogutud andmete põhjal 

 

Väljakutsete osakaal kellaajaliselt olulisi kõikumisi küll ei anna (suurima ja väikseima 

protsentuaalne vahe on 4,1), ent siiski võib täheldada suuremat kõnede hulka (keskmine 

4,9%) alates kella kaheksast hommikul kuni kella üheteistkümneni hilisõhtul. Südaööst 

hommikul kella kaheksani on ka väljakutsete osakaal väiksem (keskmiselt 3,3%) nii nagu 

muudegi alamkategooriate puhul. 

 

Joonisel 12 (vt lk 30) olevast tulpdiagrammist on inimfaktoriga seotud kõnede puhul näha 

sama kõnede jaotuse tendentsi, mis avaldub põhikategooriate liigituses (vt jooniseid 25−28 

lisast 4) – kõnede hulk hakkab suurenema alates kella kaheksast hommikul ja uuesti 

langemise märke näitama hilisõhtu paiku. Oma maksimumi saavutab see alamrühm 

vahemikus 12.00–15.00. Päeval kella kolmest õhtul kümneni on kõnede arv peaaegu stabiilne 

(5,3–5,7%). 
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Joonis 12. Inimfaktoriga seotud kõnede osakaal kellaajaliselt protsentides 

Allikas: Autori koostatud tulpdiagramm kogutud andmete põhjal 

 

Kui vaadata kõnede hulga varieeruvust kellaajaliselt nädala lõikes (vt lisas 3 joonist 20), on 

taas näha sama tendentsi mis kõikide kõnede kokkuvõtval joonisel 25 (vt lisa 4 lk 50), kus 

kõnede osakaalu kellaajaliselt modelleerib hästi kuupparabool (võrrand joonisel). Kuna 

determinatsioonikordaja R² = 0,8549, siis kirjeldab kuupparabool tegelikke andmeid ligikaudu 

85% ulatuses (Anderson 2007:496 –551; Ayyub, McCuen 2003:393–446; Berk, Carey 

2010:313–335). 

 

Joonisel 13 avaldub ühe nädala kõnede sagedus kategooriate kaupa ja päevade lõikes. 

Eesmärk oli uurida, kas kõnede hulgas tuleb esile suuri erinevusi ka nädalapäeviti. 

 

 

Joonis 13. 43. nädala kõnede sagedus protsentides kategooriate kaupa ja päevade lõikes 

Allikas: Autori koostatud joondiagramm kogutud andmete põhjal 

 

Joondiagrammilt selgub, et tihedamad tööpäevad on HKs nädalavahetusel (reedest 

pühapäevani), mis on loogiline, sest inimesed liiguvad rohkem ringi, on aktiivsemad, õnnetusi 
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juhtub enam. Väljakutsete arv hakkab tõusma juba neljapäeval (16,2%) ning on madalaim 

teisipäeval (9,2%). Tulemused näitavad, et väljakutsetega mitteseotud kõnesid tehti kõige 

vähem neljapäeval (9,7%), ülejäänud päevade puhul on arvuline osakaal samas suurusjärgus. 

Üldiselt võib järeldada, et väga drastilisi kõikumisi kõnede hulgas nädalapäeviti ei esine, kuid 

nädalavahetuse alguse (reedest) tõusu (väljakutsetega seotud kõnede puhul 9,3% võrra, 

väljakutsetega mitteseotud kõnede puhul 6,9% võrra) on siiski märgata. 

 

Kui vaadata 43. nädala kõnede kokkuvõtet kategooriate kaupa päevade lõikes (joonis 14), 

tuleb välja, et olenemata nädalapäevast domineerib suuresti väljakutsetega mitteseotud 

kõnede osakaal. Erandina võib siin tuua neljapäeva ja pühapäeva, kus väljakutseteks 

realiseeruvate kõnede hulk ületab (vastavalt 47,2% ja 41%) teiste kategooriate kõnede hulga. 

Siiski ei pruugi see näidata kindlat tendentsi, sest ühe nädala kõnede arv ei luba teha 

üldistavaid järeldusi (vajaks täiendavat uurimust). 

 

 

Joonis 14. 43. nädala kõnede osakaal protsentides kategooriate kaupa ja päevade lõikes 

Allikas: Autori koostatud tulpdiagramm kogutud andmete põhjal 

 

Kuna autor valis nädala kokkuvõtteks esimese suure lumetuleku aja, sai võrrelda 

lühinumbritega kaetud valdkondade kõnede puhul nende osakaalu muutust: kuidas mõjutab 

Maanteeameti infotelefoni valdkonda kuuluvate kõnede arvu rohke lumega ilm, mis muudab 

teede olukorda ja läbipääsetavust. Kui kogu kõnepanga arvestuses oli lühinumbri 1510 

osakaal 0,8% (vt joonis 10 lk 28), siis nädala kokkuvõttes kasvas see 3,3%-le (vt joonis 18 

lisast 2). 
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4. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD HÄIREKESKUSE TÖÖ 

OPTIMEERIMISEKS 

4.1. Järeldused ja ettepanekud 112 parema kättesaadavuse tagamiseks 

Uuringust selgub, et väljakutseteks realiseeruvad kõned moodustavad kuulatud kõnepangast 

(valimist) 32%, mis vastab suurel määral Häirekeskuse varasemale sissehelistatud kõnede 

statistikale (vt lisa 5 joonis 29: HKs oli 2012. aastal väljakutse osakaal kuude lõikes 31,0–

35,6%). See protsentuaalne ühtelangevus laseb järeldada, et valimi maht on piisav, tegemaks 

üldkogumi kohta üldistusi. 

 

Väljakutsetega seotud kõnedest mõjutavad 112 koormust korduvkõned väljakutsete korral 

(ligi 30%). Nende osakaal võib kasvada kriisisituatsioonides ja suurõnnetustes, mõjutades 

kõnekoormust eriti tugevalt (112 numbrile hakatakse massiliselt helistama). Korduvkõnede 

ja muude päringute (info hankimine kriisipiirkonnas liiklemise kohta, edasiste juhiste kohta 

ja muu selline) vastuvõtmiseks võiks kaaluda kindla numbriga kriisitelefoni loomist, mis 

võetakse kasutusele just kriisiolukorra ajaks. Teenistuslike kõnede osakaal (ligi 70%) kogu 

väljakutsetega seotud kõnedest 112 numbri kättesaadavust ei mõjuta, sest reeglina tuleb 

helistada vastava töökoha telefoninumbritele. Teenistuslikud kõned mõjutavad üksnes 

töökoormust. 

 

Väljakutsetega mitteseotud kõnedest olid suurima osakaaluga (ligi 65%) inimfaktoriga seotud 

kõned − see oli ka autori eeldus, mis põhines varasemal töösaalikogemusel, ühtides uuringu 

tulemusega. Inimfaktoriga seotud kõned võivad pärssida päästekorraldajate valmisolekut 

õnnetusjuhtumiks, vähendada õigeaegset kiireloomulise abi saamist, segada tööd, viia alla 

motivatsiooni ning suurendada töökoormust, mis Eestis ühe kõnevastuvõtja kohta on suur 

(vt tabel 1 lk 13). Lisaks kahandavad need 112 numbri kui tähtsa ja kiireloomulise 

abisaamisvõimaluse väärtust ja missiooni. Selle kategooria kõnede vähendamiseks tuleks 

kaaluda välisriikide eeskujul karistusmeetmete kasutuselevõttu. Kõige tõhusam lahendus on 

autori arvates Slovakkial, kus valekõnede elimineerimiseks rakendatakse tuvastatud (SIM-

kaardiga tehtud) ja tuvastamata (SIM-kaardita tehtud) kõnedele eelnevaid teateid 

(vt täpsemalt lk 15), kus hoiatatakse tahtlike valekõnede tegemise eest rahatrahviga. Lisaks 

tuleb HK-l endal teha tõhusamalt ennetustööd ning luua selleks vastav meeskond, mis 

praegu puudub. Ennetustöö abil saab suunata inimesi käituma just nii, et oleks tagatud 
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organisatsiooni eesmärk. Samal ajal aitaks see luua täiendava turvatunde ning hoiaks 112 liini 

vaba kiireloomuliste hädaabikõnede jaoks. Tahtmatute kõnede vähendamiseks saaks 

korraldada kampaaniaid, mis juhivad vastava kategooria probleemile tähelepanu ning 

kutsuvad inimesi üles olema mobiiltelefoni käsitsemisel valvsamad. 

 

Politsei valdkonna kõned moodustasid väljakutsetega mitteseotud kõnedest samuti 

märkimisväärse osa, kui arvestada, et politseil on oma lühinumber 110. Kõnede suure 

osakaalu (ligi 15%) põhjuseks võib pidada käimasolevat ühendhäirekeskuse loomist: 

idaregioonis on politsei juhtimiskeskus HKga juba ühinenud, kuid ühtsele numbrile veel üle 

mindud pole. Eeldatavasti on see inimestes tekitanud mõningast segadust selles osas, millisele 

numbrile helistada tuleb. Teisalt kuulatud kõnedest selgus, et 112 on inimeste meelest 

kiiremini kättesaadavam kui 110. Politsei valdkonna kõnede kategooria kaob ära aastal 2014, 

kui minnakse üle ühtsele hädaabinumbrile. 

 

Lühinumbritega kaetud valdkonna kõnedest oli tugevalt üle poole (ligi 80%) neid kõnesid, 

mis kuulusid perearsti nõuandetelefonile. Selline suur osakaal võib olla tingitud mitmest 

asjaolust, näiteks 1220 teenuse kvaliteedist ja kättesaadavusest, probleemi lahendamise 

kiirusest ning lühinumbri mitteteadmisest. Täpsemate põhjuste teadasaamiseks tuleks 

korraldada 1220 teenuse kohta vastav küsitlus ning selle tulemuste põhjal pakkuda välja uusi 

lahendusi, mis praegust suurt kõnede hulka vähendaks. Kuna HK osutab lühinumbrite 1345, 

1524 ja 1313 puhul kohalikele omavalitsustele, Päästeametile ja Keskkonnainspektsioonile 

oma teenust ning jooniselt 10 (vt lk 28) võib järeldada, et teeb seda hästi, võiks sedasama 

võimalust tulevikus kaaluda ka perearsti nõuande telefon. 

 

Teiste lühinumbrite madalama protsendi põhjused võivad peale eelmainitute peituda ka 

korralikus teavitustöös. Eesti Energia ja Maanteeameti infotelefoni kõnede osakaal (vastavalt 

6,2% ja 0,8%) on autori tunnetuslikul kogemusel varasemate aastatega võrreldes vähenenud. 

Kuigi lühinumbrid olid olemas ka siis, on tõenäoliselt nende kvaliteet suuresti paranenud ja 

inimeste teadlikkus vastavate teenuste olemasolust tõusnud. 

 

Lühinumbritega katmata valdkondade kõned moodustasid kõikidest kõnedest väga väikese 

osa (kokku 11 kõnet) ning tulid eelkõige nendest piirkondadest, kus KOV vastavale 

valdkonnale teenust ei osutanud. Gaasiavariisid puudutavate kõnede hulk ei ole küll suur, ent 

ka selle kategooria likvideerimiseks oleks kasu vastava lühinumbri loomisest. 
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Elanikkonna vahetu abistamine on üks HK peamine roll. Teenuse jätkuval arendamisel tuleb 

arvestada, et lühinumbreid ei tekiks palju, nii et inimesed nende seas enam orienteeruda ei 

suuda ning ikkagi 112 numbrile helistavad. Üks lahendus on see, et kõnede analüüsi 

tulemusena hakatakse tegema suuremat koostööd teiste ametkondadega (näiteks 

Terviseametiga), et ühiselt otsida lahendusi ja vähendada just neid sissetulevaid kõnesid, kus 

tegu ei ole kiireloomulise hädaabiteatega ning mis ei kujuta ohtu inimese elule, tervisele, 

varale või keskkonnale. 

 

Teiseks teeb autor ettepaneku luua paljude lühinumbrite asemel 112 kõrvale nii-öelda 

kõnekeskus ehk vaid üks mitteoperatiivne lisanumber (näiteks 113), mis pole mõeldud 

kiireloomulise abi, vaid kõikide teiste kategooriate alla kuuluvate kõnede jaoks ning mis 

helistaja probleemid vastava valdkonna teenindajale edasi suunab. Teisisõnu tuleb täiendada 

HK infotöötlemise mudelit. 

 

Kõikide autori väljapakutud meetmete rakendamine võiks autori hinnangul aidata vähendada 

hädaabiteadeteks mittekvalifitseeruvate kõnede arvu, mis omakorda optimeeriks HK tööd. 

4.2. Suunised seni väljatöötatud kõneklassifikatsioonide muutmiseks 

Häirekeskuse päästeinfosüsteemi arendatakse pidevalt. Kõnesid hakatakse liigitama kahe 

põhimõtte järgi: 1) väljakutsed ja nendega seotud kõned, 2) väljakutsetega mitteseotud kõned. 

Praegu on käsil etapp, kus katsetatakse väljakutsete ja nendega seotud kõnede sidumist 

protokollidega ning väljakutsetega mitteseotud kõnede klassifitseerimist (muutub 

saalitöötajatele tulevikus kohustuslikuks) päästeinfosüsteemis SOS. Seni väljatöötatud 

üheksateist väljakutsetega mitteseotud kõnede klassifikaatorit (teenustelefon, ekslik, info, 

rike, HK arst, muud, tühikõned, ühendamine, operatiivinfo, kaebus, kiitus, elekter, 1220, 

1510, 1313, 1345, 1524, 110, Merevalvekeskus) pole aga loodud kindla süsteemi järgi ega 

põhine vastaval uuringul, vaid on kirja pandud saalitöötajate kogemusele tuginedes. Teisisõnu 

on kategooriad loodud küsitluste põhjal selle kohta, millised need tunnetuslikult olla võiks. 

 

Katsetamise tulemusel on selgunud, et HKsse sisenevaid kõnesid on raske kategoriseerida: 

sama valdkonna kõned liigitatakse mitme kategooria alla, sest puudub selge süsteem. Senised 

kategooriad on juhuslikud, üksteist sisuliselt kordavad (teenustelefon, elekter, ühendamine ja 

lühinumbrid; ekslik ja tühikõned; muud ja info; operatiivinfo ja Merevalvekeskus) ning 
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suvalises, mitte kergesti hoomatavas, valdkonniti üksteist hõlmavas järjestuses. Lisaks on 

kategooria pealkirjadeks üksnes märksõnad – puudub sisu läbipaistvus, mis kirjeldavate 

nimetuste puhul oleks tagatud. Vastasel korral tuleb koostada eraldi juhis, kus täpsustub 

milliseid kõnesid millise kategooria alla liigitada. 

 

Eelkirjeldatud vajakajäämisi silmas pidades teeb autor uurimistöö põhjal väljakutsetega 

mitteseotud kõnede klassifikatsioonide muutmiseks järgmised ettepanekud: 

 

1. Luua kuus põhikategooriat: 1) inimfaktoriga seotud kõned, 2) muud meditsiini valdkonna 

kõned, 3) muude probleemide kõned, 4) lühinumbritega kaetud valdkondade kõned, 

5) lühinumbritega katmata valdkondade kõned, 6) Häirekeskuse kõned 

koostööpartneritega. Politseivaldkonna kõnesid pole vaja põhikategooriana liigitada, sest 

politseijuhtimiskeskuse ja HK ühinemisega kaob selle järele vajadus. Viimase loodava 

rühma kõnesid uuringu käigus ette ei tulnud, kuid töö iseloomust tingituna neid siiski 

esineb ning vastava kategooria loomine on vajalik. 

2. Inimfaktoriga seotud kõnedest kasutada kõiki autori väljatöötatud alamkategooriaid. 

Kiitus- ja pretensioonikõned tuleb omakorda liigitada HK-sisesteks (seotud HK tööga) ja 

-välisteks kõnedeks (suunatud koostööpartneritele, kiirabibrigaadidele ja päästjatele). 

3. Muude meditsiini valdkonna kõnede alaliigitus tuleks jätta samuti alles, sest siis saab 

parema ülevaate senisest usaldustelefoni ja psühholoogilise nõustamise töö tõhususest, et 

vajadusel pöörduda koostöö ja lahenduste eesmärgiga Terviseameti poole. 

4. Muude probleemide detailsem liigitus pole vajalik, sest põhjuste hulk varieerub suuresti. 

5. Lühinumbritega kaetud valdkondade liigitus tuleks jätta samaks. 

6. Lühinumbritega katmata valdkondadesse tuleks lisada alamkategooria „Politsei 

infotelefonile kuuluvad kõnedˮ. 

 

Luues uuringu tulemustele sarnased kategooriad, on nende alusel edaspidi võimalik hinnata, 

kas kõnede arvus on toimunud mingit muutust (kasvu või kahanemist). See näitab, kas autori 

soovitatud ettepanekute kasutuselevõtuga on väljakutseteks mittekvalifitseeruvate kõnede 

osakaal vähenenud. 
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KOKKUVÕTE 
 

 

Uurimistöö eesmärk oli selgitada välja Eestis hädaabinumbrile 112 sisenevate, 

hädaabiteadeteks mittekvalifitseeruvate kõnede sisu ja valdkonnad ning lähtuvalt kõnede 

analüüsi tulemustest teha ettepanekuid Häirekeskuse töö optimeerimiseks. Kuna Eestis ei ole 

varem hädaabinumbrile 112 sisenevate kõnede sisuanalüüsi tehtud ja neid valdkonniti 

kategoriseeritud, on teema aktuaalne, sest HK eesmärgipärane huvi on saada vähem neid 

kõnesid, mis kiireloomuliste hädaabikõnede alla ei kuulu. 

 

Töös viidi läbi empiiriline uuring, kasutades kombineeritult kvalitatiivse andmeanalüüsi 

meetodit ja statistilist kvantitatiivse andmeanalüüsi meetodit. Valim moodustati ajavahemikus 

01.01.−31.12.2012 numbrile 112 sisenevatest kõnedest intervallipõhise selektsiooniga. 

HK hädaabiliinile helistatavate mitte-asjakohaste kõnede sisu uurimiseks selekteeriti 

üldkogumist kõned järgmiselt: iga kvartali esimese kuu kõik laupäevad ning viimase kvartali 

esimese kuu (oktoobri) 43. nädal. Kõnepanga suurus määrati vastavalt uurimistöö mahule ja 

selle tegemiseks olemasolevale ajafondile, arvestades ühtlasi sellega, et valim oleks 

usaldusväärsete järelduste tegemiseks küllaldane. 

 

Uuringust selgus, et väljakutseteks realiseeruvad kõned moodustavad kuulatud kõnepangast 

(valimist) 32%, mis vastab suurel määral HK varasemale sissehelistatud kõnede statistikale 

(andmete järgi oli väljakutseteks realiseerunud kõnesid 30%). Väljakutsetega seotud kõnede 

osakaal tervest kõnepangast oli 15%, mis teeb asjakohaste kõnede koguosakaaluks 47%. See 

näitab, et üle poole 112 numbrile tehtud kõnedest moodustavad väljakutsetega mitteseotud 

kõned, neist suurimat osakaalu omab alamkategooria „Inimfaktoriga seotud kõnedˮ (65,3%). 

Ülejäänud sama põhikategooria viis osa jaotuvad enam-vähem samas suurusjärgus, neist 

marginaalseim on „Lühinumbritega katmata valdkondade kõnedˮ. 

 

Lähtuvalt töö tulemustest teeb autor HK-le hädaabiteadedeks mittekvalifitseeruvate kõnede 

vähendamiseks ja seega asutuse töö optimeerimiseks järgmised ettepanekud: 

1. Väljakutsetega seotud korduvkõnede vähendamiseks luua kriisiolukorra ajaks kindla 

numbriga kriisitelefon. 

2. Luua asutuse struktuuri tugev ennetusmeeskond, kes tegeleb järjepidevalt ennetus- ja 

teavitustööga (näiteks korraldab kampaaniaid, küsitlusi). 
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3. Täiendada HK infotöötlemise mudelit: luua paljude lühinumbrite asemel 112 kõrvale 

nii-öelda kõnekeskus ühe lühinumbriga, mis on mõeldud mitte-kiireloomuliste kõnede 

jaoks. 

4. Teha suuremat koostööd teiste ametkondadega (näiteks Terviseameti, Politsei- ja 

Piirivalveametiga). 

5. Inimfaktoriga seotud kõnede vähendamiseks võtta välisriikide eeskujul kasutusele 

karistusmeetmed (Slovakkia näitel trahvihoiatusega eelteated tuvastatavate ja 

tuvastamatute kõnede puhul). 

6. Lühinumbritega kaetud valdkonna kõnede põhjuste teadasaamiseks korraldada 

küsitlus, et selle tulemuste põhjal otsustada edasiste lahenduste kasuks (ühe 

võimalusena kaaluda teenuse üleandmist HK-le). 

 

HKs väljatöötamisjärgus oleva, väljakutsetega mitteseotud kõnede klassifikatsiooni 

korrastamiseks annab autor uuringut aluseks võttes järgmised suunised: 1) luua kuus 

põhikategooriat (inimfaktoriga seotud kõned, muud meditsiini valdkonna kõned, muude 

probleemide kõned, lühinumbritega kaetud valdkondade kõned, lühinumbritega katmata 

valdkondade kõned, HK kõned koostööpartneritega); 2) kasutada kõiki inimfaktoriga seotud 

alamkategooriaid ning jaotada pretensiooni- ja kiituskõned HK-sisesteks ja -välisteks 

kõnedeks; 3) võtta kasutusele muude meditsiini valdkonna kõnede alaliigitus; 4) jätta ära 

muude probleemide kõnede detailsem liigitus, kuid kasutada seda ühe kategooriana; 5) jätta 

alles lühinumbritega kaetud valdkondade liigitus; 6) lisada lühinumbritega katmata 

valdkondade puhul alamkategooria „Politsei infotelefonile kuuluvad kõnedˮ. 

 

Kokkuvõttes täitis autor töö eesmärgi. Väljatöötatud kategooriaid aluseks võttes saab anda 

soovitusi päästeasutuses kujunemisjärgus oleva kõneklassifikatsiooni muutmiseks ja süsteemi 

korrastamiseks. Töö jätkusuutlikkust tõestab võimalus võrrelda praeguseid uurimustulemusi 

edaspidise arenguga (näiteks magistritöö teemana), eriti pärast ühendhäirekeskuse loomist, 

kui pääste ja kiirabi valdkonnale lisanduvad politsei valdkonna kõned. 
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SUMMARY 
 

 

This graduation paper „The analysis of the non-emergency calls made to emergency number 

112 to optimize the work of the Estonian Emergency Response Centreˮ consists of 52 pages 

of which 42 pages are the main part and 10 pages the extras. 

 

The aim of the research was to find out the content and categories of non-emergency calls 

made to 112 and based on the results of the analysis make suggestions in order to optimize the 

work of the Estonian Emergency Response Centre. 

 

The empirical study uses a combination of qualitative data analysis method and statistical 

quantitative data analysis method. The sample is composed with interval selection from the 

incoming calls of 112 received during the period of 01.01.–12.12.2012. The sample size is 

determined by the volume of the research and time limits, considering also that the sample 

would enable the author to draw reliable conclusions. 

 

Results showed that 32% of the sample are emergency calls, 15% related to these emergency 

calls and 53% are non-emergency calls. More substantial content analysis enabled the author 

to specify subcategories as well as describe their reasons. In addition, the results of the study 

allow providing guidelines for the change and adjustment of the current non-emergency call 

classification in the Estonian Emergency Response Centre. 

 

These suggested categories of the non-emergency calls can be used to monitor the proportion 

of calls within different categories that are in development at the moment in the Estonian 

Emergency Response Centre. Based on the results of the study, the author’s proposals for 

reducing the number of non-emergency calls could also be put into practice and thus optimize 

the work of the Estonian Emergency Response Centre. 
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LISA 1. Kogu 2012. aasta kuulatud kõnepank kategooriate ja kellaajavahemike kaupa arvuliselt 
Tabel 8. Kogu 2012. aasta kuulatud kõnepank kategooriate ja kellaajavahemike kaupa arvuliselt 

00.00-00.591.00-01.5902.00-02.5903.00-03.5904.00-04.5905.00-05.5906.00-06.5907.00-07.5908.00-08.5909.00-09.5910.00-10.5911.00-11.5912.00-12.5913.00-13.5914.00-14.5915.00-15.5916.00-16.5917.00-17.5918.00-18.5919.00-19.5920.00-20.5921.00-21.5922.00-22.5923.00-23.59KOKKU

1. VÄLJAKUTSED 

Hädaabiteated 37 39 31 36 35 27 34 33 59 46 56 74 50 54 57 55 54 67 53 62 67 59 60 46 1191

Politsei poolt ühendatud hädaabiteated 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 4 2 2 1 0 0 2 0 0 2 0 22

KOKKU 38 39 32 37 35 27 35 33 60 46 57 76 51 58 59 57 55 67 53 64 67 59 62 46 1213

2. VÄLJAKUTSETEGA SEOTUD KÕNED 

Korduvkõned väljakutse korral 12 6 6 9 2 1 0 1 3 11 6 9 6 9 3 6 10 13 9 10 13 10 6 9 170

Teenistuslikud kõned 10 10 5 5 2 7 2 11 19 16 21 26 25 20 18 22 20 18 28 19 32 23 12 24 395

Kõned HK valvearstile 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 2 3 1 0 1 0 1 17

KOKKU 23 16 13 14 4 8 2 12 22 27 29 36 32 29 22 29 30 33 40 30 45 34 18 34 582

3. VÄLJAKUTSETEGA MITTESEOTUD KÕNED 

3.1. INIMFAKTORIGA SEOTUD KÕNED

Tühjad kõned 31 23 25 32 20 15 18 27 31 67 49 47 73 68 78 54 55 57 55 54 56 56 34 29 1054

Ekslikult valitud kõned 4 1 0 1 0 1 1 1 4 1 2 4 5 5 3 4 8 3 3 3 2 5 2 1 64

Kõne ajal väljakutsest loobutud kõned 1 3 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 3 4 4 0 1 3 1 31

Katkenud kõned 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 4 13

Teadlikult tehtud naljakõned 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 2 0 1 0 12

Telefoniga mängivate laste kõned 0 0 0 1 0 0 0 1 3 5 8 1 5 6 1 6 2 4 6 4 5 5 0 0 63

Kuritahtlikud kõned 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 3 2 0 0 1 0 0 18

Joobeseisundis tehtud kõned 1 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 2 1 2 2 1 2 1 1 4 3 3 3 1 36

Pretensioonikõned 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 6

Kiituskõned 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

KOKKU 38 29 28 35 25 21 20 32 41 74 61 57 87 84 87 69 70 72 71 72 70 74 44 37 1298

3.2. POLITSEI VALDKONNA KÕNED KOKKU 16 11 12 5 16 8 4 12 4 10 6 5 9 19 13 16 14 17 22 15 13 9 14 17 287

3.3. MUUD MEDITSIINI VALDKONNA KÕNED 

Psühholoogiline nõustamine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4

Usaldustelefoniga ühendamine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Meditsiinialased infopäringud 1 1 0 2 1 0 1 2 2 1 5 5 5 4 5 7 2 3 5 5 3 4 2 3 69

KOKKU 2 1 0 2 1 0 1 2 2 1 5 5 5 4 5 7 2 3 6 6 4 4 2 5 75

3.4. MUUDE PROBLEEMIDE KÕNED 

Probleemid ukse avamisega 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 9

Probleemid loomadega 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 7

Info hankimine mobiiltelefoni käsitlemise kohta 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8

Muud telefoninumbri- ja infopäringud 3 0 6 2 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 2 1 3 4 4 0 0 0 3 3 38

Kõned liftiavarii korral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

Kõned valvesignalisatsiooni töölemineku korral 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 9

KOKKU 3 1 8 4 4 0 2 0 3 1 2 3 2 3 3 4 7 5 6 3 1 1 4 3 73

3.5. LÜHINUMBRITEGA KAETUD 

VALDKONDADE KÕNED 

1343 Eesti Energia infotelefon 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 4 0 1 0 1 0 0 15

1220 perearsti nõuande telefon 12 9 8 2 3 3 2 5 4 6 16 13 6 9 7 5 9 9 7 11 17 11 12 7 193

1313 keskkonnainspektsiooni infotelefon 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 7

1510 maanteeameti infotelefon 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

1524 päästeala infotelefon 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 13

1345 kohalike omavalitsuste infotelefon 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 2 13

KOKKU 12 11 10 2 5 5 4 5 6 9 17 17 12 10 9 6 13 14 9 17 17 12 12 9 243

3.6. LÜHINUMBRITEGA KATMATA 

VALDKONDADE KÕNED 

Gaasiavariiga seotud kõned 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4

KOVi teenustega seotud kõned 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 7

KOKKU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 11

VÄLJAKUTSETEGA MITTESEOTUD KÕNED KOKKU 71 53 58 48 51 34 31 51 57 96 91 88 117 120 118 102 108 111 116 113 105 101 76 71 1987

KÕIK KOKKU 132 108 103 99 90 69 68 96 139 169 177 200 200 207 199 188 193 211 209 207 217 194 156 151 3782  

Allikas: Autori koostatud tabel uuringu käigus kogutud andmete põhjal 
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LISA 2. 2012. aasta 43. nädala kõnede osakaal kategooriate kaupa 
 

 

 
 

Joonis 15. Kõnede kategooriate osakaal protsentides, 2012. aasta 43. nädal 

Allikas: Autori koostatud sektordiagramm uuringu käigus kogutud andmete põhjal 

 

 

 
 

Joonis 16. Väljakutsetega seotud kõnede kategooriate osakaal protsentides, 2012. aasta 43. nädal 

Allikas: Autori koostatud sektogramm uuringu käigus kogutud andmete põhjal 
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Joonis 17. Väljakutsetega mitteseotud kõnede kategooriate osakaal protsentides, 2012. aasta 43. nädal 

Allikas: Autori koostatud sektogramm uuringu käigus kogutud andmete põhjal 

 

 

 
 

Joonis 18. Lühinumbritega kaetud valdkondade kõnede osakaal protsentides, 2012. aasta 43. nädal 

Allikas: Autori koostatud sektogramm uuringu käigus kogutud andmete põhjal 
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Joonis 19. Inimfaktoriga seotud kõnede kategooriate osakaal protsentides, 2012. aasta 43. nädal 

Allikas: Autori koostatud sektogramm uuringu käigus kogutud andmete põhjal 

 



47 

 

LISA 3. 2012. aasta 43. nädala kõnede osakaal kategooriate kaupa 

kellaajaliselt 
 

 

 
 

Joonis 20. Kõnede osakaal kellaajaliselt protsentides, 2012. aasta 43. nädal 

Allikas: Autori koostatud tulpdiagramm uuringu käigus kogutud andmete põhjal 

 

 

 
 

Joonis 21. Väljakutsete osakaal kellaajaliselt protsentides, 2012. aasta 43. nädal 

Allikas: Autori koostatud tulpdiagramm uuringu käigus kogutud andmete põhjal 
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Joonis 22. Väljakutsetega seotud kõnede osakaal kellaajaliselt protsentides, 2012. aasta 43. nädal 

Allikas: Autori koostatud tulpdiagramm uuringu käigus kogutud andmete põhjal 

 

 

 
 

Joonis 23. Väljakutsetega mitteseotud kõnede osakaal kellaajaliselt protsentides, 2012. aasta 43. nädal 

Allikas: Autori koostatud tulpdiagramm uuringu käigus kogutud andmete põhjal 
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Joonis 24. Inimfaktoriga seotud kõnede osakaal kellaajaliselt protsentides, 2012. aasta 43. nädal 

Allikas: Autori koostatud tulpdiagramm uuringu käigus kogutud andmete põhjal 
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LISA 4. Kogu kõnede osakaal kategooriate kaupa kellaajaliselt 
 

 

 

 
 

Joonis 25. Kõnede osakaal kellaajaliselt protsentides koos trendijoonega 

Allikas: Autori koostatud kuupparabool uuringu käigus kogutud andmete põhjal 

 

 

 
 

Joonis 26. Väljakutsete osakaal kellaajaliselt protsentides 

Allikas: Autori koostatud tulpdiagramm uuringu käigus kogutud andmete põhjal 

 

Kõnede osakaal kellaajaliselt (%) 
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Joonis 27. Väljakutsetega seotud kõnede osakaal kellaajaliselt protsentides 

Allikas: Autori koostatud tulpdiagramm uuringu käigus kogutud andmete põhjal 

 

 

 
 

Joonis 28. Väljakutsetega mitteseotud kõnede osakaal kellaajaliselt protsentides 

Allikas: Autori koostatud tulpdiagramm uuringu käigus kogutud andmete põhjal 
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LISA 5. Väljakutsete osakaal vastatud kõnede koguarvust 

2012. aastal kuude lõikes ning väljakutsete osakaal sisenevate 

kõnede koguarvust aastate kaupa ja kuude lõikes (protsentides) 
 

 
 

Joonis 29. Väljakutsete osakaal (protsentides) vastatud kõnede koguarvust 2012. aastal kuude lõikes 

Allikas: Häirekeskuse aasta lühikokkuvõte 2012 

 

 
 

Joonis 30. Väljakutsete osakaal (protsentides) sisenevate kõnede koguarvust aastate kaupa kuude lõikes 

Allikas: Häirekeskuse aasta lühikokkuvõte 2012 


