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HÄIREKESKUSE PÕHJA KESKUSE PÕHIMÄÄRUS 
 

I Üldsätted 

 

1. Põhja Keskus (edaspidi keskus) on Häirekeskuse struktuuriüksus, mis allub vahetult 

Häirekeskuse peadirektorile (edaspidi peadirektor). 

 

2. Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Häirekeskuse 

põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest, peadirektori käskkirjadest ja juhenditest ning 

teeb oma ülesannete täitmisel koostööd teiste Häirekeskuse struktuuriüksustega. 

 

3. Keskuse eesmärgiks on tagada vajalik tugi hädaabinumbri 112 ja abi- ja infoteenuse 

numbri 1247 toimimiseks. 

 

4. Keskuse kooseisus olevate teenistujate tööülesanded, õigused ja kohustused ning 

vastutus määratakse kindlaks ametijuhendites. 

 

5. Põhja Keskuse asukoht on ja postiaadress on Osmussaare 2, 13811 Tallinn. 

 

6. Põhja Keskuse teeninduspiirkonnaks hädaabinumbrile 112 ja abi- ja infotelefonile 

saabunud teadetele vastamisel on Eesti Vabariik. 

 

7. Põhja keskus haldab Tallinna ja Harjumaa kiirabi- ja päästeressursse. Vajadusel on 

keskuse halduspiirkonnaks kiirabi- ja päästeressursside haldamisel Eesti Vabariik. 

  

II Keskuse ülesanded 

 
8. Keskuse põhiülesanded on sätestatud Häirekeskuse põhimääruses. 

 

9. Keskuse põhiülesannetega seotud ülesanded on: 

1) hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede ja muul õigusaktides sätestatud viisil saabunud 

teadete vastuvõtmine ja informatsiooni kogumine; 

2) abivajaduse väljaselgitamine ja ohu hindamine; 

3) pääste- ja kiirabialase abi väljasaatmine; 

4) politsei pädevuses olevate teadete ja vastavate teadete kohta kogutud informatsiooni 

edastamine Politsei- ja Piirivalveametile edasiseks menetlemiseks; 



5) teadete menetlemisega seotud informatsiooni sisestamine hädaabiteadete menetlemise 

andmekogusse; 

6) Häirekeskuse abi- ja infoteenuse numbrile 1247 saabunud teadete vastuvõtmine, 

analüüsimine, dokumenteerimine ning edastamine; 

7) koostöö riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutustega ning teiste kootööpartneritega 

Häirekeskuse töö korraldamiseks; 

8) järelevalve ja analüüside tegemine hädaabinumbrile 112 ja abi- ja infoteenuse numbrile 

1247 saabunud kõnede ja muul õigusaktides sätestatud viisil saabunud teadete 

menetlemise ja sellega seotud toimingute üle; 

9) hädaabinumbrile 112 ja abi- ja infoteenuse numbrile 1247 saabunud kõnede ja muul 

õigusaktides sätestatud viisil saabunud teadete menetlemisega seotud personali 

arendamise vajaduse väljaselgitamine, tuginedes järelevalve ja kvaliteedi hindamise 

tulemustele; 

10) Häirekeskuse esindamine kriisikomisjonides, vajadusel muudes töörühmades või 

staapides;  

11) teavitus- ja ennetustöös osalemine; 

12) vabatahtlike kaasamine, koordineerimine ning väljaõppe tagamine abi- ja infoteenuse 

numbrile 1247 saabunud kõnede teenindamiseks; 

13) keskust külastavate välispartnerite ja -külaliste vastu võtmine. 

 

III Keskuse õigused 

 
10. Keskusel on õigus: 

1) teha ettepanekuid oma ülesannete täitmiseks vajalike lepingute sõlmimiseks ja 

õigusaktide väljatöötamiseks; 

2) teha ettepanekuid võtta kasutusele valdkonda reguleeriva õigusakti rakendamiseks 

vajalikke meetmeid; 

3) koguda andmeid ja analüüsida neid ning saada asjakohastelt asutustelt või 

organisatsioonidelt osakonna tööks vajalikku teavet ja edastada neile 

tegevusvaldkonnapõhist teavet; 

4) esindada Häirekeskust oma pädevuse ja Häirekeskuse juhtkonnalt saadud volituste 

piires kõigi riigi-, kohaliku omavalitsuse ning Euroopa Liidu asutustes ja 

rahvusvahelistes organisatsioonides; 

5) saada Häirekeskuse teistelt struktuuriüksustelt keskuse tööks vajalikku teavet; 

6) saada keskuse ülesannete asjatundlikuks täitmiseks vajalikku koolitust; 

7) edastada oma pädevuse piires informatsiooni teistele asutustele ja isikutele; 

8) teha ettepanek moodustada oma ülesannete täitmiseks vajalik komisjon või töögrupp. 

 

IV Keskuse juhtimine 

 
11. Keskuse tööd juhib juht, kes tagab keskusele Häirekeskuse põhimääruse ja 

käesoleva põhimäärusega pandud ülesannete täitmise. 



 

12. Keskuse juht allub vahetult Häirekeskuse peadirektorile.  

 

13. Keskuse juhi äraolekul asendab teda keskuse juhi asetäitja või tema vahetu juhi poolt 

määratud teenistuja. 

 

14. Keskuse juht vastutab temale ja keskusel pandud ülesannete õiguspärase, tulemusliku, 

täpse ja õigeaegse täitmise eest ning annab sellest aru vahetule juhile. 

 

15. Keskuse juhil on õigus teha ettepanekuid teiste struktuuriüksuste juhtidele ja/või 

vahetule juhile. 

 

V Rakendussätted 

 

16. Häirekeskuse Põhja Keskuse põhimäärus jõustub 07.04.2022. 


