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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:
Kandidaadi nimi:
Kandidaadi vanus:
Oskuslik töösooritus turvasüsteemi reaalse paigaldajana või tugeva praktiseeriva taustaga
hooldusspetsialistina:

Tööstaaž tehnikuna turvasüsteemide (mehaanilise kaitse, valve-, tuleohutus-, rahakäsitlussüsteemid ja
muud nõrkvoolu kasutavad tehnilised turvalahendused) paigaldamisel ja hooldamisel:

Valdkonna alaste pädevuste (nt. elektrialane pädevustunnistus) ja kutsete olemasolu (nt.
turvasüsteemide tehnik, nõrkvoolusüsteemide paigaldaja, telekommunikatsiooni tehnik jt):

Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil:

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

Kandidaadi innovaatilisus uute lahenduste pakkumisel:

Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus:

Kandidaadi isikuomadused:

Muu märkimisväärne info:

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:
Kandidaadi esitamise kuupäev:

