
Hädaabiteadete edastamise kasutajauuring 

Uuringu läbiviija: Rakendusliku Antropoloogia Keskus 
Uuringu tellija: Siseministeerium 
Välitööde periood: mai-juuni 2021 
Meetodid ja osalejad: 20 süvaintervjuud inimestega, kellel on hiljutine 112 kõne kogemus. 
Eesmärk: kaardistada 112 kasutajauuringu abil ootused uutele lahendustele, mille abil 
hädaabiteateid edastada, ning ka võimalikud barjäärid, mis alternatiivide kasutuselevõttu 
takistada võivad. 

ALTERNATIIVSED INFO EDASTUSVIISID JA KANALID 
HÄIREKESKUSELE TEATE EDASTAMISEL 
✓ Video 
✓ Foto/pilt 
✓ Tekst  
✓ Piktogramm  
✓ Kaardirakenduses asukoha jagamine 

või automaatne positsioneerimine 

✓ 112 rakendus 
✓ 112 teate edastus integreeritud 

olemasolevatesse 
suhtlusrakendustesse (nt Messenger) 

✓ Reaalajas tekstiedastus 
✓ SMS 

 
Jagasime neid alternatiive kaheks: a) suhtus või info edastamise viisid ja b) suhtluskanalid. 
Tutvustasime neid alternatiive intervjuul ja küsisime osalejatelt tagasisidet.  

Kõige positiivsemat vastuvõttu leidsid: 

✓ Kaardirakenduses asukoha jagamine või automaatse positsioneerimise parandamine – 
see alternatiiv aitaks uuringus osalejate jaoks lahendada ka kõige suuremat pingekohta 
ja probleemi viimaste 112 kõnede ajal. Kuidas oma asukohta selgitada dispetšerile nt 
looduses või kohtades, mis kõne tegijalegi võõrad? 

✓ Videokõne või videosalvestuse vahendamine Häirekeskusele – kõik uuringus osalejad 
suhtusid videosse positiivselt, teoreetiliselt nähti selles suurt potentsiaali, et aidata 
olustikku, sündmusi või ka nt haige seisundist ülevaadet vahendada Häirekeskusele. Kuid 
tehti ka kriitikat nii filmimisoskuste vajakajäämise osas, pildi kvaliteedi, aga ka tohutute 
andme- ja infotöötluse mahtudes, mis selle alternatiivi arendamisega Häirekeskusele 
kaasneb. 

✓ 112 rakendus – meeldis eelkõige seetõttu, et see lahendus koondaks ja hõlmaks kõiki 
alternatiivseid suhtlusviise, mugavalt oleks kõik ühes kohas koos.  
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Alternatiivi kasutusele võtmine sõltub paljudest teguritest 
ning nende koosmõjust 

1. Inimeste harjumused ja oskused nutitelefonide kasutamisega 
• Uuringus osalesid nutitelefoni kasutavad inimesed, kuid siiski selgus, et vanemad inimesed 

(56+) ei tunne end kodus teksti edastamisega. Noored (18–29 vanusegrupp) kohanevad 
kiiresti uute nutilahendustega, kuid samas ei selgunud domineerivaid kasutamispraktikaid. 

• Mobiilse interneti lülitavad teadlikult sisse need inimesed, kes rohkem mõtlevad võimalikke 
riskide peale looduses, üksi liigeldes nt eraldatud kohtades. Teisalt lülitavad mobiilise 
interneti just välja, kaalutledes telefoni aku säästmise kasuks. 

• Kuigi video edastamine ja videokõnede tegemine oli kõige populaarsem häälkõne 
alternatiiv, siis igapäevaselt videote tegemisest rääkisid vähesed uuringus osalejad. 

2. Hirmud ja eelhäälestus 
• Hirmud alternatiivi kasutamisega tulid jutuks eelkõige 112 rakendusega seoses – kas 

inimene tõmbaks selle endale telefoni? Toodi välja, et sellise rakenduse alla laadimine on 
ebausuga seotud – nii võid endale kurja tuua. 

• Paljud hirmud on seotud ka arvamusega, et häälkõne muutub järjest vähemtähtsaks ning 
koos sellega kaob inimlik kontakt abiotsija ja Häirekeskuse dispetšeri vahel. 

• Üldiselt on tajutav inimeste hirm, et nende juhtumeid ei võeta piisavalt tõsiselt, on kartus, 
et abist jäädakse ilma ja selle üle otsustab Häirekeskuse töötaja. 

3. Inimeste eelnevad kogemused ja hoiakud abiosutajate suhtes 
• Eelnevad kogemused politsei, kiirabi või päästeteenistuse töötajatega kujundavad inimeste 

hoiakuid, annavad eelhäälestusi. Negatiivne või pettunust valmistanud kogemus võib 
kujuneda barjääriks ka üldse reageerimisel, hädaabi teate tegemisel.  

• Üldiselt olid uuringus osalejatel pigem head varasemad kokkupuuted abi osutajatega. 
Teenust saab kiiresti, selle kvaliteet on üldiselt hea, suhtlus professionaalne. Ent 
keskendume probleemsematele juhtumitele, et tuua välja võimalikke takistavaid tegureid, 
mis on negatiivse emotsiooni tõttu võimendunud, inimesed tajuvad neid takistustena 
võimalikus koostöös abiosutajatega tulevikus. 

• Ebaprofessionaalne käitumine spetsialistide poolt (nt väljendatakse stereotüüpseid või 
eelarvamuslikke seisukohti). 

• Tunne, et maakohad on hüljatud (politsei ei sõida väljagi, kiirabi tuleb kaua aega). 
• Abivajaja vanus kui pingekoht. 

4. Inimeste kogemused ja hoiakud Häirekeskuse suhtes 
• Eelnevad kogemused Häirekeskusesse helistamisel mõjutavad samuti oluliselt nende 

hoiakuid, eelhäälestust. 
• Uuringus osalenud inimestel olid üldiselt positiivsed kasutajakogemused 112 kõnede 

tegemisel, seetõttu on ka suhtumine Häirekeskusesse üldiselt positiivne, usalduslik.  
• Kõrgelt hinnatakse seda, et kõne vastuvõtja käitub professionaalselt, on kiire ja efektiivne 

oma töös. Positiivselt üllatas venekeelseid inimesi see, et enamik dispetšereid oskab 
piisavalt vene keelt ja keelebarjääri ei ole. 

• Segadust tekitab (eelkõige vanemate inimeste hulgas), miks mindi üle ühisele 112 
numbrile. Inimesel on selge ettekujutus, keda on tal appi vaja kutsuda ja Häirekeskuse 
dispetšer mõjub väravavahina, kes „küsib tüütuid küsimusi“. 
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• Dispetšeri töö kiirusest ja suhtlusoskustest olenev kasutajakogemuses väga palju. Nt info 
töötlemine on liiga aeglane, tekivad kordusküsimused või kui dispetšer ei tagasisidesta, 
millal abi välja saadetakse ja kui kaua võiks aega kuluda. 

• Asukoha määramise ja positsioneerimisega seotud probleemid on üks läbivatest mustritest 
negatiivses kasutajakogemuses. Nt dispetšer ei leia asukohta üles, ei tunne rahvapäraseid 
nimetusi või ei orienteeru helistaja piirkonnas. 

5. Millised sõnumid, teavituskampaaniad on häälkõne alternatiivide 
olemasolust teavitamiseks 

• Kas ja kuidas jõuab info hädaabi teate edastamise alternatiivi osas selle sihtrühmani, on 
võtmeküsimus. 

• Kindlasti vajalik maandada hirme selgete sõnumitega, et alternatiiv ei asenda häälkõne. 

MILLINE ON VIIMASE 112 KÕNE KASUTAJAKOGEMUS? 

         Tehnilised aspektid kõne ajal 
• Kiiresti pääseb liinile 
• Kõne on lühike, aga efektiivne – abi saabub 
• Perearstiliiniga ühendamine 
• Venekeelsete helistajate venekeelne 

teenindamine 

• Pikk ooteaeg liinil 
• Positsioneerimine ei õnnestunud 
• Asukoha välja selgitamine võtab liiga kaua aega 
• Helistajalt võõra abivajaja isikuandmete küsimine 

 

         Teenindus ja suhtlus dispetšeriga 
• Suhtlus on sujuv, kiire 
• Dispetšer mõistab helistaja vajadusi 
• Dispetšer küsib asjakohaseid küsimusi 
• Toetav ning abistav hoiak šokiseisundis 

inimese suhtes 
• Kannatlikkus 
• Helistaja emotsionaalsusega toimetulemine 
• Ettevaatusabinõude jagamine  

• Helistaja palvel ei looda otseühendust piirkonna 
politseiga 

• Ootus, et helistaja hindab abivajaja tervislikku 
seisundit 

• Abikutsungi vääritimõistmine 
• Info valesti tõlgendamine 
• Helistajas tunde tekitamine, et teda ei usuta ning 

vajadust abi järele tuleb tõestada 
 

SOOVITUSED ARENDUSEKS, TEENUSE PARANDAMISEKS 
➢ 112 kasutajate ootus on, et alternatiiv aitaks lahendada asukohaga seonduvaid 

probleeme. 
➢ 112 rakendus leidis positiivset vastuvõttu, sest koondaks teoorias kõiki erinevaid 

suhtlusviise ja on kasutaja jaoks mugav. 
➢ Videolahendused aitaksid inimeste silmis lahendada olukorra kirjeldamisega seonduvaid 

takistusi ja võimaldaks otsekontakti appi ruttava päästjaga. 
➢ Arvestada arenduses ja hilisemas kommunikatsioonis, et inimestel on hirm selles osas, et 

äkki kaotatakse häälkõnede tegemine üldse ära. 
➢ Arvestada, et inimesed tahavad otsesuhtlust Häirekeskusega – inimlik kontakt. 

 


