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Tunnustuse „Aasta Turvatehnik“ valimisstatuut 
 
 
Aasta Turvatehnik valimine on ellu kutsutud tunnustamaks ja väärtustamaks turvatehniku  
töötulemusi,  turvaseadmete olulisust turvalise ühiskonna kujunemisel.  
 
Eesmärk:  
 

• tugevdada turvatehniku kui ameti tunnustatust eriala spetsialistide seas ja 
propageerida turvatehniku kutset tööjõuturul; 

• informeerida laiemat üldsust turvatehniku ameti olulisusest ühiskonnas ja selle 
panusest turvatunde loomisel ühiskonnas; 

• suurendada ETEL-i liikmeskonnas turvatehnikute vahelist ühtsustunnet. 
 

Valiku kriteeriumid: 
 
Esmaseks valikukriteeriumiks on töötaja oskuslik töösooritus turvasüsteemi reaalse 
paigaldajana või tugeva praktiseeriva taustaga hooldusspetsialistina. 
 
Lisaks on kandideerimisel oluline: 

• vähemalt 3-aastane tööstaaž tehnikuna turvasüsteemide (mehaanilise kaitse 
süsteemid, valvesüsteemid, tuleohutussüsteemid, rahakäsitlussüsteemid ja muud 
nõrkvoolu kasutavad tehnilised turvalahendused) paigaldamisel ja hooldamisel; 

• valdkonna alaste pädevuste (nt. elektrialane pädevustunnistus) ja kutsete olemasolu 
(nt. turvasüsteemide tehnik, nõrkvoolusüsteemide paigaldaja, sisetööde elektrik, 
telekommunikatsiooni tehnik jt); 

• tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil; 

• teostatud tööde referentsid (objekti keerukus, olulisus, suurus jne); 

• igapäevane teeninduskvaliteet. 
 

Võrdsete esmaste kriteeriumite korral on täiendatavateks kriteeriumiteks : 

• innovaatilisus uute lahenduste pakkumisel; 

• isiku ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus; 

• riiklik või ühiskondlik tunnustus; 

• isikuomadused; 

• muud olulised asjaolud. 
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Valimise kord: 
 
Aasta Turvatehnik valitakse: 

• ETEL-i juhatuse poolt korraldatud elektroonilisel hääletusel liikmetelt laekunud 
esildiste (vorm lisatud) alusel;  

• Valmiskomisjoni liikmeteks on ETEL tegevliikmete volitatud esindajad ning lepinguliste 
koostööpartnerite Siseministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti, Päästeameti, Politsei- ja 
piirivalveameti,  Eesti Kindlustusseltside Liidu, Eesti Tööandjate Keskliidu ja MTÜ 
Naabrivalve esindajad. 

• Igal valimiskomisjoni liikmel on võimalik valida kolm parimat kandidaati andes 
vastavalt 3, 2, ja 1 kohapunkti, kus 3 on kõrgeim valik. 

• Rohkem punkte saanud kandidaadile omistatakse Aasta Turvatehniku aunimetus. 

• Võrdse punktisumma korral saab määravaks kõrgeimate hindamispunktide arv. 
 

Tunnustamine: 
 
Aasta Turvatehnik valimisega: 

• avaldatakse tunnustust ETELi liikmeskonna töötajatele nende individuaalsete 
saavutuste eest tegutsemisel turvasüsteemide paigaldus- ja/või hooldusspetsialistina;  

• märgitakse ära kõrgetasemeline valdkondlik töösooritus ja kutsemeisterlikkus;  

• tunnustatakse turvasüsteemide valdkonna spetsialisti pikaajalist töösuhet. 
 

Aasta Turvatehniku tunnustus antakse tavapäraselt üle esimesel kalendriaastale järgneval 
ETEL üldkoosolekul: 

• Aasta Turvatehnikut autasustatakse diplomi, ETEL teeneteristi ja nimelise meenega;  

• Kõiki kvalifitseerunud Aasta Turvatehnik kandidaate tunnustatakse ETEL-i tänukirjaga.  
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Aasta Turvatehniku kandidaat       

 

Esitab ETEL liige: 

 

AS G4S Eesti 

Kandidaadi nimi: 

 

KRISTO VÄÄRI 

 

 
Kandidaadi vanus: 

 

31 

 
Oskuslik töösooritus turvasüsteemi reaalse paigaldajana või tugeva praktiseeriva taustaga 

hooldusspetsialistina: 

 

Kristo Vääri töötab AS-is G4S Eesti alates 2006. aastast, alguses turvatöötajana ja seejärel, alates 

2011. aasta juunikuust Lõuna piirkonna tehnikuna.  

Tema kogemustepagasis on rohkelt turvalahendusi, palju erinevaid nõrkvoolutöid ja lisaks palju 

videoanalüütikat. Kristo on töötanud väga erineva iseloomuga objektidel. Üheks töömahukaimaks 

objektiks oli tal Valga Vesi AS-i turvasüsteemide ehitamine.  

Mida omanäolisem on objekt, seda rohkem nõuab see tehnikult oma peaga mõtlemist ja 

keerulistes tingimustes kliendile parimate lahenduste pakkumist. Selles ongi Kristo end 

suurepäraselt tõestanud. 

Kui klientidelt Kristo kohta tagasisidet küsida, siis ei ole vaja kaua oodata. Teda teatakse kohe ja 

antakse silmapilkselt positiivset tagasisidet. Peamiselt tuuakse tema tugevate omadustena välja 

oskust vaadata oma tööle natuke laiemalt ja seeläbi pakkuda kliendile rohkem väärtust Kristo 

mõtleb alati kaasa ja pakub lahendusi, mis kliendile kõige paremini sobida võiks. Tema suur huvi 

tehnika vastu, kaasaegsete lahenduste hea tundmine, suhtlemisoskus ja abivalmidus teevadki 

Kristost eeskujuliku turvatehniku.  

G4S Lõuna piirkonna turvatehnika osakonna juht Janek Vana sõnul on Kristo positiivse 

suhtumisega nii töösse kui kaastöötajatesse ja leiab lahenduse kõige keerulisematele 

probleemidele. 
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Oma tööeetikat kirjeldab Kristo ise järgmiselt: „Kui juba teha, siis korraga ja korralikult, ei venita 

ja ei raiska mõttetult aega.“  

Oma objekte ehitab ta korrektselt ja loogiliselt lisades märkeid, mis oleks kõigile üheselt 

arusaadavad. Noori turvatehniku õpipoisse õpetades nõuab Kristo töökust ja täpsust. 

 
Tööstaaž tehnikuna turvasüsteemide (mehaanilise kaitse, valve-, tuleohutus-, rahakäsitlussüsteemid ja muud 

nõrkvoolu kasutavad tehnilised turvalahendused) paigaldamisel ja hooldamisel: 

 

6 aastat 

 
Valdkonna alaste pädevuste (nt. elektrialane pädevustunnistus) ja kutsete olemasolu (nt. turvasüsteemide 

tehnik, nõrkvoolusüsteemide paigaldaja, telekommunikatsiooni tehnik jt): 

 

Kutsetunnistus: Turvasüsteemide tehnik, tase 4 

Pädevustunnistused:  Boschi videoanalüütika ja Esseri ATS süsteemide paigaldus ja hooldus 

 
Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil: 

 

 

AS G4S Eesti parim tehnik aastatel 2017 ja 2014. 

 
Teostatud tööde referentsid (objekti keerukus, olulisus, suurus jne): 

 

 

• Valga Põhikooli ATS, valve-, video- ja läbipääsusüsteemid,  

• Lõunakeskuse videosüsteemide uuendamine ja uue turvaruumi ehitamine,  

• Jõgeva MÜ, A ja O kaupluste videosüsteemid,  

• Büroomaailma nõrkvoolusüsteemid,  

• Rehpoli videosüsteem,  

• Räpina Konsumi videosüsteem,  

• AS Valga Vesi video-, valve- ja läbipääsusüsteemid,  

• Tõrva Konsumi ATS, valve-, video- ja läbipääsusüsteemid,  

• Valio Eesti läbipääsusüsteem,  

• Eha Metalli- ja Puidutooted OÜ videoanalüütika,  

• Walcar läbipääsusüsteemid,  

• Põlva TÜ videosüsteemid jne. 

 

Valga Vesi AS vahetas Kristo tavalised lukud elektrilukkude vastu, kuna kliendil on mitu erinevat 

objekti, siis ei pea nad enam suurt võtmekimpu kaasas kandma, vaid kasutavad ühte 

läbipääsukiipi. Lisaks sai seal erinevate objektide videovalve kaamerad suunatud ühte serverisse, 

läbi Telia tehtud VPN tunnel ning ka  ühendatud valvesüsteemide keskseadmed. Valga Vesi AS 

kontorisse Metsa 30, Valga on ühendatud kõik kliendi objektid ja sealt kaudu saab juhiabi teha 

uusi kasutajaid ja olemasolevate inimeste õigusi muuta kui vaja. 

 
Igapäevane teeninduskvaliteet: 

 

Klientide hinne (1–10) ja tagasiside soovitusindeksist: 

10 Abivalmis ja kompetentne, korrektne töö ja suhtlus.  

10 Asjalik, kõik toimib.  

  9 Oli tore suhtlus. 
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Klientide tagasiside 

 

Kaupo Roop, Eha Metalli- ja Puidutooted TÜ - Väga proffesionaalne töö. Soovitab alati 

parimaid lahendusi. 

  

Vahur Illak, Walcar OÜ -  Hea suhtleja ja korrektne töömees. 

  

Zupst OÜ, Algis Väärmaa - Tark mees, sooviks, et saadetakse uuesti tema, kui edasi hakkan 

ehitama.   

 

 

Kolleegide tagasiside 

Natalia Mikson, G4S Eesti AS müügijuht: 

Ta teeb oma tööd väga hästi, probleeme kunagi ei ole. Kristole on hea usaldada suuri ja 

vastutusrohkeid projekte. Kristo on lahtise peaga ja näeb ette ka tulevikku ehk võimalikke 

probleeme, osates neid aegsasti ennetada. Alati annab ta edasi kliendilt saadud olulise info. 

Tehniku töö paistab talle hästi meeldivat, pakub täpselt parasjagu loomingulisust ja vastutust.  

Samuti ei jookse ta kellapealt minema, vaid teeb töö ikka korralikult ära – kui vaja, jääb ka 

kauemaks, peaasi, et kõik toimiks. 

 

 

 
 

Kandidaadi innovaatilisus uute lahenduste pakkumisel: 

 

 

Kristo on osav suhtleja ning pakub kliendile alati kõige uuemaid ja paremaid lahendusi. Soovituste 

ja nõuannete andmisel on Kristo kindlasti eesrinnas. 

Innovaatilist muudatust loodab Kristo teostada objektide väli valves, teostades edaspidi perimeetri 

valvet droonidega. 

 
Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus: 

 

 

Kristo on läbinud juhendaja koolituse ning juhendab uusi tehnikud ning õpipoisse ja -tüdrukuid. . 

Juhendades on ta kannatlik ning pigem suunab ja juhendab, kui et teeb ise ette ära. Samuti peab ta 

oluliseks, et teema vastu tuntaks huvi ja osataks oma peaga mõtelda. Turvatehnikuks saamine 

eeldab praktikat ehk mitmeid ja mitmeid töötunde väljaõppinud tehniku kõrval, enne kui asuda 

iseseisvalt tööle. Siinkohal on hästi oluline roll juhendajal, kes jagab teemat hästi ning suudab 

erinevaid lahendusi selgitada ja töö põhimõtteid edasi anda praktikantidele-õpipoistele. Kristol 

tuleb juhendamine väga hästi välja ja tänu temale on G4Si tublide tehnikute hulk kasvanud. 

 
Kandidaadi isikuomadused: 

 

 

Kristo on hea suhtleja. Ta selgitab kliendile erinevaid lahendusi, väga palju tühja juttu ei räägi. 

Kui tööga alustab, siis teeb selle alati ka lõpuni. Juhendajana on ta kannatlik ja põhjalik. 

 
Muu märkimisväärne info: 

 

Huvi tehnika vastu on  Kristol juba lapsepõlvest saati, kui ta kodus erinevaid seadmeid lahti võttis 

ja vaatas, kuidas need ikka töötavad. Üks eredamaid mälestusi on Kristol see, kui ta vana 

Raadiotehnika kassettmaki lahti võttis, aga pärast kokku pannes jäid mõned jupid üle ning kahjuks 

seda enam tööle ei saanudki. Kui ema-isa sellest hiljem teada said, siis nad selle üle just väga 

rõõmsad ei olnud. Hiljem tekkis Kristol huvi arvutite vastu.  
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Pärast keskkooli lõppu läks Kristo Tallinnasse Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainorisse IKT-d 

õppima. Kuna Tallinnas polnud aga kuskil elada, siis läks ta tööle toonase nimega Falck Eestisse 

(praegu G4S) turvatöötajaks, sest siis sai firma ühiselamusse toa. Algul oli ta objektivanem 

Tallinnas Ülemiste Rimis, hiljem juba Tartus Lõunakeskuses. Lõunakeskuses objektivanema töö 

kõrvalt vaatas ta, kuidas tehnikud käisid objektil turvasüsteeme paigaldamas ja hooldamas ja see 

innustas tedagi turvasüsteemide tehniku ametit õppima.  

Kristo on positiivse ellusuhtumisega ja nakatab sellega ka teisi. 

Vabal ajal meeldib Kristole avastada erinevaid matkaradasid ja joosta. Samuti meeldib talle käia 

sõpradega kalal ning 21.aprillil läheb ta esimest korda Võhandu maratonile. Suviti käib Kristo 

maal heina tegemas ning aitab vanemaid maatöödel. 

 

 

Kandidaadi esitajal on soovi korral võimalus esitada lisamaterjale ettepaneku paremaks 

ilmestamiseks. Soovituslik on kindlasti lisada kandidaadi pilt. Valik tehakse elektrooniliselt 

komisjoni liikmetele esitatud dokumentide alusel. 

 

Kandidaadi digitaalselt esitanud ETEL liikme volitatud esindaja nimi: 

 

Villu Õun, G4S Eesti valvedivisjoni direktor, juhatuse liige 

Kandidaadi esitamise kuupäev: 

16.04.2018 

 

 


