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Miks?

https://p.ocdn.ee/53/i/000243/x-426f965d-6951-486a-ae90-
34dea5c7b382.jpg

https://api.delfi.ee/media-api-image-cropper/v1/c7267fb0-b8e6-11eb-a43e-
c39d2a6aaf33.jpg?noup&w=1200&h=711

https://f10.pmo.ee/VPHcxPHvNkcjvLTmwxAdovsjVVo=/1200x630/filters:focal(472x0:5303x
1874)/nginx/o/2018/06/29/7927745t1h8741.jpg

https://minuaeg.com/wp-
content/uploads/2022/04/kinder-1200x900.jpg

https://pealinn.ee/wp-
content/uploads/2022/03/Tallinn-1944-2.jpg
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Võetud kohustus 

• Vabariigi Valitsuse poolt 15.02.2018 heaks 

kiidetud elanikkonnakaitse kontseptsioon

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 

2018/1972 Euroopa elektroonilise side seadustiku 

artikkel 110 kohustus 



https://eena.org/our-work/eena-special-focus/public-warning/

https://eena.org/our-work/eena-special-focus/public-warning/


S
is

em
in

is
te

er
iu

m

Projekti ajaplaan ja osalised

Eeltegevused Arendustegevused Skaleerimine Kasutuses

2018 28.06.2021 24.10.2022 16.01.2023

ESS 
jõustumine? 

Projektiplaan
Rahastustaotlus
Kinnituskirjad
Kooskõlastus AKI-ga
Hange 

Tehniline arendus RIKS
Arendaja Everbridge
SITREP liidestus SMIT
Operaatorid Telia, Elisa, Tele 2
Õigus MKM ja SIM
Teenuse omanik Häirekeskus

Süsteemi testimine
Sõnumite testimine
Koostöökokkulepped tellivate 
asutustega: PäA, PPA, PTA, TA, 
RK, KAPO, KKA
Live 16.12.2022
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ESS 1051. Ohualapõhine kiire ohuteavitus

(1) Kindlaks määratud geograafilisel alal asuvale mobiiltelefoniteenuse kliendile ja rändlusteenuse

kasutajale võib edastada ohutuks tegutsemiseks juhised (edaspidi ohuteavitus) järgmistel juhtudel:

1) valitsusasutuse, eriolukorra juhi või eriolukorra tööde juhi otsusel, kui mobiiltelefoniteenuse kliendi ja

rändlusteenuse kasutaja elule või tervisele esineb oht või sellise ohu lõppemise korral, arvestades, et oht

elule või tervisele on eelkõige paljusid inimesi ohustav vahetult eelseisev või juba toimuv päästesündmus,

katastroof või muu ootamatu olukord;

2) kõrgendatud kaitsevalmiduse, erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal valitsusasutuse,

eriolukorra juhi, eriolukorra tööde juhi või peaministri otsusel riigi julgeolekut ohustava sündmuse või

selle lõppemise korral;

3) Vabariigi Valitsuse või tema määratud valitsusasutuse otsusel hädaolukorra seaduse § 18lõikes 3

nimetatud õppuse läbiviimisel.

Sõnastus 21.11.2022 seisuga
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EE-ALARM SMS-i saatmise protseduur

Sündmus

•Juhtiv asutus tellib 
AKOS kasutamise 
SitRep keskkonnas

•Määrab ala  ja 
kanalid

•Edastab sõnumi  
teksti

•KOV sündmustel 
tellib  ohuteavituse 
PäA regiooni staap

Päästekorraldaja

•Sisestab  teavituse AKOS 
põhimoodulisse

•Sündmuse info HKSOS 

•Tellija andmed (asutus, 
isik, aeg)

•Sündmuse andmed 
(põhjus, ala, sõnum, 
kanal)

•Operaatorite tagasiside 
(teavitatud adressaatide 
hulk)

Põhimoodul

•Paikneb RIKS-is
•Alas paiknevate  
telefonide arv 
operaatorite lõikes 
+ rändlejate hulk

Positsioneerimismoodul

•Paikneb operaatori 
juures

•Kliendi andmeid ei 
edasta

Lõpp-kasutaja

•Saab SMS-i 
(vajadusel mitu )

•Edastaja poolt 
valitud keeles, 
kanalis ja alal



Märgatavuse ja arusaadavuse uuring

28.11-02.12 testsõnumite saatmine

28.11-10.12 tagasiside kogumine

12.12-18.12 esmased analüüsid

14-27.11 nõusolekute kogumine

Jaan-veebr uuringu raporti koostamine
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Suured tänud!

Siseministeeriumi Pääste- ja ohutuspoliitika osakonna nõunik

Kadi Luht-Kallas

Kadi.luht-kallas@siseministeerium.ee

mailto:Kadi.luht-kallas@siseministeerium.ee

