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   Muret teeb aga tööta
jate väike aktiivsus võistlustel 
ja spordiklubis osalemisel.“

Raido Rätsep

Rannavalve alustabUut töötajat aastas Klient on kuningas Medalid elupäästjatele
Loe lk 2
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G4Si kliendisuhete tuge
vus on Euroopa keskmi
sel tasemel, selgus TNS 
Emori läbi viidud kliendi
rahulolu uuringust.

Uurides G4S Eesti kliendi-
suhte tugevust eri segmentides 
ja kõrvutades tulemusi rah-
vusvahelise võrdlusbaasiga, 
sai valdav osa meie teenustest 
64-67 punkti sajast võimalikust. 
„G4S kliendisuhted on Euroopa 
äriteenuste sektori kõrgel kesk-
misel tasemel,“ ütles TNS Emo-
ri uuringuekspert Mari-Liis 
Eensalu. “Eriti tuleks hinnata 
seda, et klientide rahulolu näi-
tab kasvutrendi – see on sig-
naal, et liigute oma arenduste-
gevustega õiges suunas“.

Hinnatud sularahateenus
Selgelt eristuvad muudest 

teenustest ja segmentidest 
G4Si suhted sularahaveo ja 
-töötluse 
klientidega, 
mis on väga 
head ja lausa 
Euroopa tip-
pettevõtete 
tasemel. Iga 
teine sulara-
haveo klient 
tunneb, et on 
G4Siga väga rahul 
ja on G4Sile kindlasti lo-
jaalne. Need kliendid on nõus 
ka G4Si kui teenusepakkujat 
soovitama.

Tehnilise valve ja eraklien-
tide segmendis iseloomustab 
meie kliendisuhteid sageli nn 
palgasõduri mentaliteet. See 
tähendab, et ehkki need klien-
did on G4Si teenustega üldi-
selt rahul, ei tunnetata G4Si 
nii olulist konkurentsieelist, et 
see välistaks teiste pakkumiste 
kaalumise. Suured ärikliendid 
hindavad tehnilisest valvest 
mõnevõrra kõrgemalt G4Si 
unikaalseid eeliseid, kuid ko-
gevad koostöös ka rohkem 
probleeme ja tõrkeid. Suur-
te äriklientide jaoks on G4Si 
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G4Si kliendisuhte tugevus segmenditi 

Euroopa äriteenuste TOP 10% 

Euroopa äriteenuste TOP 33% 

Euroopa äriteenuste keskmine 

* Allikas: TRI*M indeks (Euroopa etalon äriteenuseid pakkuvate ettevõtete klientide 
seas) tulemuste rahvusvaheline võrdlusbaas, mis sisaldab  viimasel võrdlusperioodil 

(2006-2009) kokku 7,3 miljoni kliendiintervjuu tulemusi 

Tehniline valve - 64 

Sularahavedu - 84 

Erakliendid - 67 

Suurärikliendid - 65 

G4S Eesti kliendisuhted on Euroopa tasemel

Eesti suurima uuringufirmaga TNS Emori läbi viidud kliendi-
rahulolu uuring toimus neljas erinevas segmendis: erakliendid, 
tehnilise valve ärikliendid, mehitatud valve kliendid ja suurklien-
did ning sularahaveo kliendid.

Võrreldes varasematega on seekordne rahulolu uuring laia-
põhjalisem. Kokku saatsime e-maili teel välja 15 763 vastamis-
kutset. Mittevastanutele saatsime nädal pärast uuringu algust 
e-maili teel meenutuse. Suuräriklientide poole pöördusime mee-
nutusega telefoni teel. Kokku kujunes osalusmääraks 21%, kuid 
näiteks suurklientide ja mehitatud valve klientide seast andis 
hinnangu meie teenustele ja teenindusele 50% kliendibaasist. 

Kuigi suur hulk klientidest ei leia tavaliselt mahti vastata, an-
nab juba uuringukutse saamine kliendile hea signaali, et tema 
arvamus tõesti loeb. 

konkurentsieeliseks ennekõike 
hea teenindus ja teenusepak-
kuja suurus. Kliendid kiitsid 
G4Si haldurite sõbralikkust, 
abivalmidust ja professionaal-
sust.

Klientide tagasiside võrd-
lus 2007. aastaga näitas, et 
suuräriklientide hinnangud 
on jäänud üldiselt tookord-
sele tasemele. Tehnilise val-
ve äriklientide ja eraklientide 
keskmine rahulolu G4Siga on 
kasvanud. Samal ajal on neis 
segmentides siiski lisandunud 
veidi ka kliente, kes G4Sil sel-
gelt eelist ei näe ja oma partne-
rit soovitama ei kipu. Mõlema 
segmendi kliendisuhte tugev-
nemise taga on nende kasva-

nud rahulolu G4Si teenuste ja 
teeninduse kvaliteediga.

Alus edasiseks tööks
Uuringu detailsetest aru-

annetest saame iga segmendi 
lõikes teada, kuidas hindavad 
kliendid G4Si kliendihal-
dust, probleemide lahenda-
mist, reageerimiskiirust, juh-
timiskeskuse operaatorite ja 
patrullekipaaži meeskonda-
de teenindustaset, tehnikute 
teenindustaset, inkassaatorite 
teenindustaset ja palju muud. 
See kõik on aluseks meie töö 
edasisele planeerimisele. 

„Selleks, et G4Si kliendi-
suhte tugevus jõuaks Euroopa 
keskmiselt tasemelt parima-
te hulka, on vaja, et täna G4Si 
teenuste ja teeninduse taset 
rahuldavaks või heaks hin-
davad kliendid edaspidi meie 

teenustele hinde väga 
hea annaksid,“ ütles 
müügi- ja turundusdi-
rektor Teet Anier. „See 
on eesmärk, mille poo-
le püüelda. Vajakajäämistele 
kliendirahulolu uuring osu-
tabki.“ 

Uuring viidi läbi suure vali-
miga, mille üheks eesmärgiks 
oli saada teavet võimalikult 
paljude klientide senini lahen-
damata konkreetsete problee-
mide kohta. Ka see eesmärk 
sai kenasti täidetud. Kokku 
laekus meile ligi sadakonnalt 
kliendilt konkreetne mure, 
mis oli peamiselt seotud teh-
nilise valve teenusega. Nüüd 
asusid kliendihaldurid teenin-
dusjuhi Katri Laanela valvsa 
pilgu all kiirelt ka neid prob-
leeme lahendama. 

Tarmo Pärjala

Tehnilise valve äriklientide ja 
eraklientide keskmine rahul
olu G4Siga on kasvanud.



Sinu eest valvel

G4S   Eesti infoleht mai / juuni 2010 | Nr 3 (93)arvamus

juhiVEERG

Raido Rätsep
Spordiklubi juht

Võistluste mõte ei ole 
ainult parimate välja 
selgitamises, vaid 
eelkõige tahab spor

diklubi oma liikmetele pakkuda 
seltskondlikku meelelahutust.

ARENGUvestlus

USALDUSisikud

Ida piirkonna kandidaat 
Marek Teetlok

1999. a. sai minust patrul-
lekipaaži turvatöötaja. Aastast 
2002 töötasin Kohtla-Järve 
esinduse vahetuse ülema abi 
ametikohal. Hetkel töötan Ida 
piirkonna vahetuse vanema-
na. 11-aastase tööstaaži jook-
sul on mulle omistatud II ja III 
järgu teenetemärgid. Töötaja-
te usaldusisikuks kandideerin, 
kuna soovin anda omapoolse 
panuse töökeskkonna paren-
damisel ning olla abiks prob-
leemide lahendamisel.

Lääne piirkonna kandidaat 
Evi Jakimov

2004. a. alustasin tööd turva-
töötajana. Minu esimeseks ob-
jektiks oli tolle aja suurim ette-
võte AS Viisnurk. Seal töötasin 
aasta objektivanemana, läbisin 

A 

lates 2009. aasta sügisest, kui G4Si spordi-
klubi laienes üle-eestiliseks, on klubi saa-
nud juurde üle 100 uue liikme. 2010. aas-
tal on spordiklubi eesmärkideks laiendada 
liikmeskonda, pakkuda kõikides suurema-

tes keskustes sportimisvõimalusi ja korraldada G4Si 
meistrivõistlusi erinevatel spordialadel. Loomuli-
kult jätkatakse võistlemist ka erinevatel rahvaspordi 
üritustel. Tänaseks on selgunud G4Si meistrid sulg-
pallis, males, korvpallis, lauatennises ja bowlingus. 
Ees on ootamas rulluisu, tennise, tänavakorvpalli, 
jalgpalli meistrivõistlused. 

Muret teeb aga töötajate väike aktiivsus võistlus-
tel ja spordiklubis osalemisel. Paljud väidavad end 
kartvat tugevat konkurentsi või toovad põhjuseks 
oma kehva taseme. Tihti saavad takistuseks ka kau-
ge vahemaa ja aeg. 

Sellised kartused on alusetud, sest võistluste mõ-
te ei ole ainult parimate välja selgitamises, vaid eel-
kõige tahab spordiklubi oma liikmetele pakkuda 
seltskondlikku meelelahutust. See annab ka hea või-
maluse suhelda kolleegidega ja tutvuda teiste piir-
kondade inimestega. Kõik seni võistlustel osalenud 
on saanud väga positiivse elamuse osaliseks ja nii 
mõnigi on enda üllatuseks koju läinud auhinnalise 
koha karikaga. Üritame ka edaspidi võistlusi korral-
dada erinevates piirkondades, et need oleks kätte-
saadavad kõigile. 

G4Si spordiklubi teeb täna koostööd 25 spordi-
rajatisega üle Eesti, pakkudes liikmetele võimalust 
vaba aega aktiivselt ja sportlikult sisustada. Ettevõte 
on võtnud töötajate sportimisvõimaluste edendami-
sel kanda märkimisväärsed kulud, töötajate maks-
tavad liikmemaksud täidavad spordiklubi eelarvest 
vaid 15%. Pidevalt tuleb juurde uusi soovijaid väik-
sematest paikadest, kus üritame samuti sportimi-
seks võimalusi leida. 

Maikuus lõppevad enamike spordisaalide kasu-
tamislepingud, mis jätkuvad taas sügisel. Suvepe-
rioodil loodab spordiklubi näha rohket osavõttu 
just G4Si meistrivõistlustel ja muudel spordiklubi 
korraldatavatel üritustel. Kui on olemas huvi võis-
telda, aga ei leia tiimikaaslasi, siis võib alati spordi-
klubi poole pöörduda – spordiklubi saab aidata nii 
transpordi kui ka muudes küsimustes. Kõige täpse-
mat infot spordiklubi tegevuse kohta leiab intrane-
tist. Peatselt saab sealt ka teavet, kuidas on võimalik 
soodsalt soetada spordiklubi sümboolikaga kvali-
teetset spordivarustust.  

2010. aasta on meile mõnes mõttes proovimise ja 
katsetamise aasta, mis näitab ära  klubi liikmete soo-
vid ja vajadused. Selle põhjal saame tehtut analüüsi-
da ning edaspidises tegevuses vastavalt vajadustele 
ja võimalustele korrektuure teha. 

Aasta lõpus autasustame kindlasti aktiivseimat ja 
sportlikumat divisjoni, mille aluseks on just osale-
mine ettevõttesisestel võistlustel. Autasustame ka 
individuaalselt parimaid ja aktiivsemaid liikmeid. 

Kõige enam väärtustasid 
töötajad vestluste käigus se-
da, et neil oli võimalus ju-
higa omavahel rääkida ning 
nad said teha ettepanekuid 
ning avaldada arvamust oma 
töö efektiivsemaks muutmise 
kohta. Nii väitis 68 protsenti 
küsitlusele vastanuist.

63 protsenti oli rahul sel-
lega, et sai selgemaks rääki-
da isikliku arenguperspektii-
vi. Vastanute hinnangul oligi 
arenguvestlusel eesmärki-
de selgitamise osas oli valdav 
isiklike eesmärkide osa (59%), 
siis üksuse eesmärgid (55%) ja 
ettevõtte omad (46%). 

Kui analüüsida töötajate 

SPORDIklubi*

* rõhk sõnal klubi

KÜSITLUS KINNITAS 
arenguvestluste tähtsat rolli
Töötajad hindavad arenguvestlust kui võimalust juhi
ga sundimatus õhkkonnas töiste teemade ning oma 
arenguperspektiivi üle arutada, selgus kontoritööta
jate seas aprillis läbi viidud elektroonilise arvamuskü
sitluse tulemustest.

hinnangut oma juhi-
le vestluse läbiviimi-
se osas, siis võrdselt 
hinnati nii juhi ül-
dist ettevalmisuse ta-
set, oskust püstitada 
eesmärke, luua õhk-
konda, ja kuulata (ra-
hul või väga rahul 70-
75% töötajatest), veidi 
enam rahulolematuid 
oli arenguvestluste aja 
planeerimisega ja argu-
menteerimisoskusega ehk siis 
juhipoolsete põhjendustega. 
Ettevalmistavaid materjale ka-
sutas 66% vastanutest ja 65% 
olid nendega rahul või väga 
rahul.

Esimesele arvamusküsitlu-
sele arenguvestluste läbiviimi-
se kvaliteedi kohta vastas 122 
töötajat. Peaaegu võrdselt 32-
37 vastajat oli nii valve-, müü-
gi- kui ka tugiteenuste divisjo-
nist, turvatehnika divisjonist 
vastas 15 inimest, sularaha-
divisjoni olematut osalust se-

letab täiendav otsus, millega 
arenguvestluste läbiviimist on 
seal pikendatud 31.maini. 

Suur hulk arvamuskü-
sitlusest saadud väärtuslik-

ku statistilist teavet ei mahu 
kahjuks ajalehe raamidesse. 
Personalidivisjonis on val-
minud kokkuvõtted ka eral-
di kõigi divisjonide kohta 
ning need arutatakse läbi nii 
tippjuhtkonnas kui divisjoni-
de kaupa, et täita lüngad sel-
le aasta vestluste osas ja olla 

hästi ette valmistatud järg-
miseks arenguvestluste 

läbiviimiseks 2011.a. 
alguses. 

Ettevõttel on päe-
va kajaliste teema-
de kohta kindlasti 
kavas elektroonilisi 
arvamusküsitlusi 
jätkata. Küsitlused 
aitavad juhtimises 
keskenduda töö-
andja ja töötajate 
ühishinnangule 

toetuvatele valiku-
tele. Seetõttu panen kõigile 
südamele, et arvamusküsitlus-
tes aktiivselt osaletaks. 

Eela Velström
G4S Eesti personalidirektor

turvatöötajate ametikoolituse. 
Hetkel töötan AS Wendre ob-
jektil. 2006. aastal olen olnud 
3. kvartali parim turvatöötaja. 
Mulle meeldib suhelda ja saan 
alati hea kontakti inimestega. 
Soovin ka edaspidi olla abiks 
meie firma töötajatele nende 
probleemide lahendamisel.

Lõuna piirkonna kandidaat 
Annika Kallin 

5 aastat tagasi asusin tööle 
valvetöötajana Valgas. Läbisin 
ka rannavalve õppe ning töö-
tasin Tõrvas Vanamõisa järve 
rannavalvurina. Olen Kaitse-
liidu Valgamaa maleva liige ja 
osalenud aprillirahutuste kor-
ra tagamisel abipolitseinikuna. 
Mind on heade töötulemuste 
eest mitmeid kordi premeeri-

tud. 2009. aastal valiti mind 
üheks aasta parimaks turva-
töötajaks.

Lõuna piirkonna kandidaat 
Urmas Ritsoson

G4Si turvatöötaja olen 
2008. a. detsembrist. Olen osa-
lenud mitmetel koolitustel 
ja õppepäevadel erinevates 
valdkondades. Kandideerisin, 
kuna soovin leida lahendusi 
töötajaid puudutavatele prob-
leemidele, mis on kooskõlas 
nii seadusega kui ka G4Si töö 
eripäraga. Püüan anda endast 
parima meeldivaks ja tule-
muslikuks koostööks.

Valimised toimuvad kirja-
liku salajase hääletamise teel. 
Maikuus jaotatakse laiali kõi-
kidele valimistes osalevates 
struktuuriüksustes töötavate-
le inimestele  valimissedelid. 
Kuu lõpuks on hääletustule-
mused teada ning selguvad 
usaldusisikute nimed, kes 
asuvad töötajate esindajatena 
oma ülesandeid täitma. 

Maarja Aas
Valvedivisjoni personalijuht

Selgunud on Ida, Lääne ja Lõuna piirkonna töötajate usal
dusisikute kandidaadid. Alljärgnevalt saab lugeda, mida 
kandidaadid on enda kohta öelnud (pikemad tutvustu
sed meie siseveebis).

Valvedivisjoni 
usaldusisikute kandidaadid

Personalidivisjonis on valminud 
kokkuvõtted ka eraldi kõigi divis
jonide kohta ning need arutatakse 
läbi nii tippjuhtkonnas kui ka divis
jonide kaupa.

VD uudised

Valvedivisjon valis parimaid 
Parimate turvatöötajate esi-
mene uues formaadis pidu-
lik autasustamine leidis aset 
12.aprillil Rakvere Rahvama-
jas. Alates sellest aastast saa-
vad parimad töötajad mee-
neks G4Si puidust vapikilbi, 
millel on ettevõtte logo ja 
graveeringuga nimesilt. Tiitli 
juurde käib ka rahaline pree-
mia 2000 krooni.
Valiku aluseks oli turvatööta-
ja eeskujulik töö, mis on päl-
vinud kliendi kiituse, mõne 
erakorralise olukorra posi-
tiivne lahendamine; kliendile 
kahju tekitamise ärahoidmi-
ne või mõni muu sündmus, 
mis on oluliselt tõstnud ette-
võtte mainet üldsuse silmis.

2010. a. I kv 
parimad turvatöötajad on
Kaja Tell, Ljudmila Frants, 
Inga Kholodnykh (Ida piirkond); 
Janika Päll, Annika Karlis, Meida 
Sulg (Lõuna piirkond);
Vladimir Margusonov, Birgit 
Müürsepp, Edith Joonsoo 
(Lääne piirkond);
Raige Pae, Eemeli Männilaan, 
Indrek Luhaäär (Juhtimiskes-
kus);
Zoja Odnolko, Igor Švõrjov, 
Katrin Raudsepp (Esindusob-
jektide osakond)
Johan Kuklase, Kristo Vääri, 
Jana Jefremova (Kaubandus-
objektide osakond);
Stanislav Majevski, Ain Kahl-
berg, Vladislav Milaševitš (Lo-
gistikaobjektide osakond).

Aitäh teile!
Maarja Aas

Valvedivisjoni personalijuht
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lemaailmse majandus-
kriisi ajal suutis G4S 
oma äri eelmisel aastal 
kasvatada ning globaal-

se kontserni aastakäive tõusis 
7 miljardi Inglise naelani võr-
relduna 6,5 miljardi naelaga 
2008. aastal. Kontserni kasum 

37% G4Si töötajatest on 
Aasiast. Selles maailmajaos 
oli aasta alguse seisuga G4Si 
ettevõtetes ametis 208 283 
inimest.  Järgneb Euroopa 
128 648 ja Aafrika 106 311 
töötajaga. Põhja-Ameerikas 
on G4Sil 52 915 ning Ladina-
Ameerikas ja Kariibi saartel 
47 495 töötajat. Lähis-Idas on 
G4Si töötajaid 51 350.

90% meie inimestest on ees-
liinitöötajad, keskastmejuhte ja 
järelevaatajaid on töötajate seas 
6%, juhte 2%, muid töötajaid 
(tugiteenused) samuti 2%.

Eestil hea koht
Ühe olulise personalimõõ-

dikuna peab G4S üle maail-
ma arvestust ka tööjõu sta-
biilsusindeksi  üle – see on 
aasta või kauem töötanud 

töötajate osakaal töötajate 
koguarvust.  Kõrgeim on see 
näitaja Ühendkuningriigis ja 
Iirimaal – 82%. Järgnevad Lä-
his-Ida 77%, mandri-Euroopa 
74%, Aafrika 74%, Ameerika 
72%, Aasia 70%. Rõõm on li-
sada, et G4S Eesti tööjõu sta-
biilsusindeks oli nende numb-
rite valguses eelmisel aastal 
rekordiliselt kõrge – 86 %.

On veel üks number, kus 
Eesti muu maailmaga võrrel-
des selgelt silma paistab – see 
on meeste ja naiste osakaal 
töötajate hulgas. G4S Eesti 
personalidivisjoni andmeil on 
33% meie töötajatest naised. 
Ülemaailmselt on G4Si töö-
tajate seas naisi aga vaid 11-
12%. Kõige lähemal G4S Eesti 
tulemusele on taas Ühendku-
ningriigid ja Iirimaa, kus ta-

vatöötajate seas on naisi 26% 
ja juhtide seas 28%. 26% nai-
si on ka G4Si juhtide seas 
Ameerikas. Mandri-Euroopas 
on G4Si ettevõtetes nii juhti-
de kui ka tavatöötajate hulgas 
19% naisi. 

Selgelt maskuliinsem on 
G4S Aafrikas, Aasias ja Lä-
his-Idas. Viimases on tavatöö-
tajatest 4% naised, juhtidest 
aga vaid 1%. Aasias on juhtide 
seas 13% ja tavatöötajate seas 
6% naisi, ning Aafrikas on ta-
vatöötajatest 7% naised, juhti-
de seas on naisi isegi 18%. 

Vähem surmajuhtumeid
Turvatöö on ohtlik. Surma-

ga lõppenud rünnakuid G4Si 
töötajate vastu oli 2009. aas-
tal 36. Positiivne on siin vaid 
see, et aasta varem oli tööko-
hustuste täitmisel hukkunuid 
18 võrra rohkem. 46% hukku-
nuist oli Aafrikas, 24% Amee-
rikas, 22% Lähis-Idas, 5% Aa-
sias, ja 3% Mandri-Euroopas. 
Ühendkuningriigis ja Iirimaal 
ei hukkunud eelmisel aastal  
ründe tõttu ühtki G4Si töötajat. 

personal

kerkis 454,3 miljonilt naelalt 
500,3 miljoni naelani. 

Üle poole käibest ehk 3,566 
mld £ tehti Euroopas, 26% ehk 
1,849 mld £ uutel turgudel ja 
23% ehk 1,594 mld £ Põhja-
Ameerikas, selgub kontserni 
aastaaruandest.

53% käibest andsid äridele 
osutatavad turvalahendused,  
28% andsid turvalahendused 
valitsustele ja 19% sularahala-
hendused. 

Sektorite kaupa moodusta-
sid käibest suurima osa 28% 
ehk 1,947 mld £ teenused va-

litsustele, 21% ehk 1,495 mld 
£ suurettevõtted ja tööstused, 
21% ehk 1,447 mld £ pan-
gandus, 10% ehk 698 mln £ 
kaubandus, 8% ehk 569 mln 
£ energiasektor, 2% ehk 157 
mln £ vaba aeg ja üritused, 4% 
ehk 270 mln £ sadamad ja len-

nujaamad, 2% ehk 158 mln £ 
transport ja logistika.

Aastaaruanne täies mahus 
inglise keeles: http://www.
g4s.com/~/media/Files/An-
nual%20Reports/g4s_annual-
report_2009.ashx 

Andres Lember

Eelmise aasta jooksul lisandus üle maailma G4Si ette
võtete töötajate hulka umbes kaks Rakvere linna täit 
inimesi ehk 33 000 töötajat, ning käesoleva aasta al
guse seisuga töötas G4Sis üle 595 000 inimese.

G4S kasvas 2009. aastal

Keeleõpe jätkub

Töötajate keeleoskuse 
taseme tõstmine pole ai-
nult töötaja mure ja selle 
kinnitusena käivitusid mai 
alguses järjekordsed G4S 
Eesti poolt korraldatud ees-
ti keele kursused Põhja piir-
konnas. 

Kursustele eelnes turva-
töötajate keeletasemete 
testimine. Selgus, et pal-
judel töötajatel on tööks 
vajalik keeleoskuse ta-
se olemas, kuid erinevatel 
põhjustel on riiklik eksam 
tegemata. Nendele tööta-
jatele planeerime erinevas 
mahus konsultatsioonitun-
de, et julgustada inimesi 
riikliku eksami sooritami-
seks. 

Testimise tulemuse-
na alustasid A2 ja B2 tase-
mel eesti keele eksamiks 
valmistumist kaks uut õp-
pegruppi. Gruppides, mis 
seekord on kokku pandud 
valvedivisjoni Põhja piir-
konna turvatöötajatest, 
õpib 30 inimest. Tunnid toi-
muvad Mustamäe teel G4S 
koolituse ruumides ning 
kestavad septembrini.

Novembrikuu G4SPress 
kirjutas keeleõppe piloot-
projektist valvedivisjoni 
Ida piirkonnas. Tänaseks on 
seal kolm gruppi lõpeta-
nud ning esimesi eksamitu-
lemusi on oodata juba mai 
lõpus.

Anu Soo
Koolitusspetsialist

Ühisteenused korraldasid 
laupäevaku

23. aprillil korraldasid 
Ühisteenuste töötajad lau-
päevaku. Kontoritöötajad, 
kel töökorraldus ja tervis lu-
basid, võtsid rehad kätte ja 
kraapisid neli Tallinna park-
lat lehesodi ja muu prügi alt 
välja. Suvele läksid kasituna 
vastu Rannamäe tee, Vilmsi 
tänava, Uus-Sadama ja tei-
saldatud autode parklad. 
Kuigi hommikul sadas lört-
si ja pealõunal paistis juba 
päike, tavaline Eesti ilm, ei 
löönud ükski talguline ve-
delaks, kõik 11 vaprat olid 
tööpäeva lõpuni rivis. 

G4Si lisandus aastaga 
33 100 töötajat 33% G4S Eesti töötajatest on 

naised.
Ülemaailmselt on G4Si töötajate 
seas naisi aga vaid 1112%.Ainulaadse ettevõtmi-

sena viis G4S eelmisel aas-
tal läbi rahuloluküsitluse 
169 000 töötaja seas kokku 
107 riigis. Vastanute protsent 
oli 30%. G4Si „Korporatiivne 
sotsiaal se vastustuse raport“, 
mille alusel käesolev kirja-
tükk on kokku seatud, toob 
küsitlusest välja vaid üksikuid 
numbreid. Näiteks protsen-
di töötajatest, kes soovitaksid 
G4Si oma sõbrale. Soovitus-
protsent on kõrgeim Aasias 
– 86. Järgnevad Ameerika 84, 
Lähis-Ida 79, mandri-Euroo-
pa 78, Ühendkuningriigid ja 
Iirimaa 69 ning Aafrika 59 
protsendiga.

G4Si „Korporatiivne sot-
siaalse vastustuse raport“on 
inglise keeles täies mahus 
leitav sellelt lingilt: http://
www.g4s.com/en/Social%20
Responsibility/Securing%20
our%20communities/~/me-
dia/Files/CSR%20Reports/
G4S_CRR09.ashx  

Andres Lember
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Personal

divisjon

Osakonnajuhataja Taivo 
Kutseri sõnul iseloomustab tä-
nast päeva ülitihe konkurents. 
Praeguses majandussituat-
sioonis väärtustavad kliendid 
varasemast rohkem odavat 
hinda, mis annab konkuren-
tidele läbi hinna võimaluse 
meie kliente rünnata. Täna 
kulub enamus kliendihaldu-
ri ajast kliendile kvaliteetse 
teenuse vajaduse selgitamise-
le. See on ka peamine, mis on 
viimasel ajal kliendihaldurite 
töös muutunud, tõdeb Kutser. 

Enamus kliente saab pärast 
kliendihalduriga vestlemist ka 
aru, et tehnilise valve teenuse 
puhul on eelkõige määrav pat-
rullekipaažide arv ja järeltee-
ninduse võimekus. Meie pea-
mine ülesanne praegusel hetkel 
on kliendibaasi säilitamine.

Kogemus loeb
Kindlasti on meie suur pluss 

kogenud töötajad.  „Just müü-
gimeeste kogemusel ja päde-
vusel on äärmiselt suur roll, 
mis eriti tihedas konkurent-
sisituatsioonis müügitulemu-
sed „koju toob”,“ ütleb Kutser. 
„Kuna kliendi jaoks on väga 
määrav hind, siis on nii mõni-
gi konkurent valmis odavama 
hinna nimel teenuse kvalitee-
dis järele andma. Turuliidrina 
G4S taolisi käike endale loo-
mulikult lubada ei saa.“

Põhja piirkonna müügiosa-
kond on mitmekülgne üksus, 
mis vastutab lisaks tehnilise 
ja mehitatud valve müügile ja 
kliendihaldusele ka koolitus-
te ja esmaabitoodete müügi 
eest. „Mitmekülgsus on meie 
eelis ja loob võimaluse tervik-
lahenduste pakkumiseks,“ rõ-
hutab Kutser. „Lisatooted ja 
teenused seovad klienti. Mida 
laiem on kliendile pakutavate 
teenuste ja toodete spekter, se-
da lojaalsemad on ka kliendid 
meile.“

Seetõttu ongi just ettevõtte 
sisese ristmüügi arendamine 
üks olulisemaid ülesandeid. 
Nii kindlustuse, esmaabi kui 
ka koolituste müügi integree-
rimise poolelt on Põhja piir-
kond kindlasti teenäitajaks 
teistele piirkondadele.  

On üks G4S
Teenindusjuhi Katri Laane-

la sõnul on G4S klientide sil-
mis kogu aeg üks ettevõte ol-
nud.  Juba ligi aasta oleme ka 
reaalselt üks ettevõte ja see ai-
tab klienditeeninduslikult pa-
rema tulemuse saavutamise-

le kaasa. Taivo Kutser lisab, 
et oluliselt on tihenenud piir-
kondade omavaheline suhtlus: 
„Algus oli küll raskem, aga 
praeguseks on protsessid pai-
ka loksumas. Oleme kindlas-
ti üksteiselt palju õppinud ja 
parimaid lahendusi kasutuse-
le võtnud.”

Katri Laanela sõnul on 
vaieldamatu tõsiasi, et hea 
klienditeenindus on teenin-
dusettevõtte esimene priori-
teet. Kliendihalduse põhimõt-
teid on muudetud. Varem oli 
kliendihalduri põhiliseks üles-
andeks kliendi valveteenuse 
tarbimisega seotud problee-
mide lahendamine. Tulevikus 
oodatakse kliendihalduritelt 
oluliselt suuremas mahus en-
netavatele tegevustele kes-
kendumist. Eesmärk on olla 
kursis kliendi soovide ja vaja-
dustega.

 „Igal töötajal tuleks en-
nast aeg-ajalt kliendi aseme-
le mõelda ja seejärel otsus-
tada, kas meie poolt pakutav 
lahendus tal kliendina silmad 
särama paneks,“ ütleb Laane-
la. „Eesmärk on sinna poole 
püüelda. Rõõmu valmistab, et 
kogu ettevõte on võtnud suu-
na teenusekvaliteedi tõusule. 
Seda näitavad ka käimasole-
vad protsessid. Näiteks teh-
nikute klienditeenindusalane 
koolitamine.“

Katri rõhutab, et klient peab 
saama head, asjatundliku ja 
rõõmsameelset teenindust 
kõikjal, kus ta puutub kokku 
G4Siga. 

Tarmo Pärjala
Turundusjuht

MKD Põhja piirkond
(sh turvalahenduste osakond)

•	 52	töötajat	
•	 Vanus	kokku	1836	aastat,
 keskmine vanus 35,3
•	 Staaži	kokku	351	aastat,
	 keskmine	staaž	6,75
•	 15	aastat	staaži	on	kolmel,		
 13 samuti kolmel, 
 12 a juba kuuel töötajal.
•	 Kõige	noorem	on	21aas-	
	 tane,	kõige	vanem	68.
•	 Mehi	18,	naisi	34
•	 Kõige	rohkem	on	divisjonis		
 sünnipäevi oktoobris (7), 
 ja märtsis/juulis (6 ja 6).
•	 Lapsi	kokku	53,	neist	
 30 poisid ja 23 tüdrukud.

MKD Põhja piirkond AD 2010  esimene rida vasakult: Ramon Kaju, Henri Alt, Märt Shadeiko, Taivo Kutser, Artur Aunapu, Wilmar Valdes, Eero Liivandi, Eero Soone. 
Teine rida: Katri Laanela, Olga Pallo, Dagmar Pedaja, Viktoria Kossenkova, Marge Mölder, Anneli Ott, Helen Siitam, Katrin Korpe, Maarja Saliste, Riina Mikkor, Anu 
Peetre, Anneli Otstak, Kairit Udusaar. Kolmas Rida: Taimo Nellis, Helen Orav, Jaanika Milistver, Galina Malozjomova, Kristi Järv, Evelin Kiiker, Riikka Sinilind, Kristi 
Mõis, Terje Vind, AnnaLiisa Lainemäe. Taga: Kaur Kariste, Urmas Tammerik .  Nagu ikka, kõik töötajad ei jõudnud pildile.

Klient  on kuningas

Tulevikus oodatakse kliendi
halduritelt oluliselt suuremas 
mahus ennetavatele tegevustele 
keskendumist.

K 

liendihaldurite ja müü-
gimeeskonna hiljutisel 
atesteerimine sai ena-
mik töötajaid väga hea 

tulemuse. Neljandik mees-
konnast sooritas atesteerimi-
se ligi 100protsendilisele tule-
musele.

Atesteerimisi on Põhja piir-
konnas tehtud järjepidevalt, 
kuid seekord oli fookus lisaks 
toote ja ettevõtte väärtuste 

G4SPress uuris, millised on suurimad väljakutsed 
müügi ja klienditeenindusdivisjoni (MKD) Põhja piir
konnas, mille halduses on tublisti üle poole G4Si teh
nilise valve äri ja eraklientidest?

MKD arvudes

MKD Põhja piirkonna hallata 
on kõik tehnilise valve klien-
did Tallinnas, Harjumaal ja Ra-
plamaal. 

Selles piirkonnas elab kokku 
ligi 600 000 elaniku, mis on pi-
sut vähem kui pool Eesti ela-
nikkonnast. 

MKD Põhja piirkonna hallata 
on 59% G4Si tehnilise valve 
äriklientidest	ja	78%	eraklien-
tidest.

2010. a esimese kvartali baa-
sil tegi põhja piirkond ca 60% 
kogu ettevõtte tehnilise valve 
juurdemüügist.

Allikas: MKD

Edukas atesteerimine
tundmisele ka sisemiste prot-
sesside tundmisel. Seoses ette-
võtete ühinemisega on olnud 
palju töökorralduslike muu-
datusi. Need, kellel mingis 
osas teadmistest vajaka jäi, 
teavad nüüd enda nõrgemaid 
külgi ja saavad neid täiendada. 
Atesteerimisest selgus, et töö-
tajad teavad ettevõtte väärtu-
si ja lähtuvad nendest ka oma 
igapäevases töös.

G4S Eesti müügi ja klienditeenindusdivisjoni 
hallata on 19.05.2010 seisuga 39260 tehnilise valve klienti. 

Tehnilise valve kliendid 

26055
4324 

4648 
4233

Allikas: MKD

Põhja osakond

Lõuna osakond

Ida osakond

Lääne osakond
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MKD ida

Kõige lühem leping
Terav konkurentsisituatsioon 
sünnitas 2010. aasta kevadel 
tõenäoliselt rekordiliselt lü-
hima turvateenuse lepingu. 
Üks meie konkurentidest võt-
tis üle ühe meie Ida piirkon-
nas paiknevatest klientidest. 
Konkurendi leping kestis aga 
vaid kolme tunni jagu, ning 
õhtuks oli taas valveobjektile 
paigaldatud G4S raadiomo-
dem ja sõlmitud uus lepin-
gu lisa.
Tänan selle operatiivse te-
gevuse eest Jõhvi esinduse 
kliendihaldurit Anatoli Me-
telkinit.

Arvo Saaliste

Tegemist on müügi- ja 
klienditeenindusdivisjoni 
kuuluva turvalahenduste osa-
konnaga, mille hallata on um-
bes 40 klienti meie klientide 
TOP 100st. Veebruaris loodud 
osakonda juhib Jaan Nappus, 
sinna kuuluvad suurkliendi-
haldurid Märt Shadeiko ja Ar-
tur Aunapu ning turvanõunik 
Heikki Sikka. Üks koht ootab 
pärast Janek Hintsovi Leetu 
uuele töömissioonile siirdu-
mist täitmist.

Vajalik koostöö
Jaan Nappuse sõnul on veel 

käsil osakonna käivitami-
se periood, kuid juba praegu 
võib öelda, et sellise struktuu-

Klient  on kuningas

Ülistrateegilise 
tähtsusega üksus
Millise üksuse isikkoosseis moodustab 0,16% G4S 
Eesti töötajate koguarvust, kuid mis hoiab suhteid 
klientidega, kes annavad ligi kolmandiku G4S Eesti 
kogukäibest?

riüksuse loomine püstitatud 
eesmärkide saavutamiseks on 
põhjendatud. 

Turvalahenduse osakonna 
eesmärkideks on kliendi ka-
sumlikkuse maksimeerimine: 
kombineerides kontserni tee-
nuseid kliendi kogukasumlik-
kuse, mitte üksikute teenuse-
liikide tasuvuse alusel; müügi 
suurendamine: leida klienti-
de tegevustes uusi valdkondi, 
milles suudaksime pakkuda 
tänastest partneritest atrak-
tiivsemaid/innovaatilisemaid 
lahendusi; ja klientide tuge-
vam sidumine meie ettevõt-
tega läbi lisandväärtuste loo-
mise.

„Piltlikult öeldes ei olnud 

meil ju enne kedagi, kes oleks 
võtnud suurkliendil nööbist 
ja pakuks talle lahendusi läbi 
G4Si teenuste koguspektri,“ 
ütles Nappus, lisades, et tur-
valahenduste osakonna edu 
sünnib ainult läbi koostöö, 
kus olulisemateks partneriteks 
on turvatehnika divisjon, val-
vedivisjon ja projektiosakond. 
„Kõik koos ju nuputame välja 
ka uusi tooteid, mida klienti-
dele pakkuda,“ ütles Nappus. 

Esimene pääsuke
Turvalahenduste osakon-

na esimesks suuremaks töö-
võiduks tuleb pidada aprillis 
pealinna suurima soojatoot-
ja Tallinna Küttega sõlmitud 
turvalaheduste kompleksle-
pingut.

G4Si ja Tallinna Kütte vahel 
sõlmitud pikaajaline komp-
leksleping hõlmab turvasüs-
teemide ajakohastamist ja 
hooldust, küttefirma põhite-
gevussüsteemide (katlad jm 

tehnosõlmed) tehnilise kor-
rasoleku monitooringut, teh-
nilist ja mehitatud valvet, pat-
rulliteenust, raha ja väärtuste 
vedu ning õppuste korralda-
mist. Turvalahenduse osaks 
on ka innovaatiline interneti 
kaudu hallatav valve- ja läbi-
pääsusüsteem. 

Nappuse sõnul on Tallin-
na Kütte konkurss eeskujuks 

teistele ettevõtetele, kuna Ees-
tis napib firmasid, kes turvali-
sust puudutavad teenused ter-
viklahendusena sisse ostavad. 

Nappuse sõnul on praegu 

Eestis napib firmasid, kes tur
valisust puudutavad teenused 
terviklahendusena sisse ostavad.

käsil suurtele kaubandusket-
tidele suunatud mitmete uu-
te teenuste väljatöötamine. 
Ta lisas et näebki väga suurt 
müügipotentsiaali just kau-
banduses, kuid seal on ka kon-
kurents suur. 

„Teine valdkond, kus meil 
on kõvasti teha, on riskide 
hindamine,“ ütles Nappus. 
„G4S on üks kahest ettevõt-

test Eestis, kes suudab 
pakkuda arvestata-

val tasemel tur-
vaauditite läbi-
viimist ja selle 
põhjal turva-
kontseptsioo-
nide loomist.“ 
Nappus lisas, 
et seda kom-
petentsi tu-
leb kindlasti 

arendada ja töötada välja oma 
metoodika riskide hindami-
seks. „Klientide poolsed oo-
tused sellele teenusele on ole-
mas.“  

Andres Lember

Haapsalus valitses olukord, 
kus kõik müügiga seotud ini-
mesed olid kontorist lahkunud 
ja turule oli sisenenud kaks 
uut teenusepakkujat. „Marge 
roll oli hakkama saada kon-
kurentide survega, mis seisnes 
oluliselt odavamates hindades, 
suurtes ja ilusates lubadustes 
ja teatud isikute vanades isik-
likes sidemetes,“ ütles MKD 
Lääne piirkonna osakon-
najuhataja Peep Saaremägi.  
Niisiis tehti Margele ettepanek 
tundmatus kohas vette hüpata 
ja nõuti homseks vastust. Pä-
rast tütrelt saadud innustust 
ja unetut ööd – sest ema hoolt 
vajab ka algkoolis käiv poeg – 
andis Marge hommikul jaata-
va vastuse. 

„Püüdsin olla nii kannatlik, 
heatujuline ja koostööaldis kui 
vähegi võimalik, et kui esime-
sest hetkest ei tekkigi usaldust 
surmani, siis vähemasti on 
meeldiv kohtumine olnud,“ 
kirjeldas Marge oma ootusi. 
Kuid ühine keel leiti kiiresti.

Esimese asjana alustas Mar-
ge kliendihaldusprogrammiga 
tutvumisest. Selles oli olukord 
kõike muud kui roosiline, sest 

Tundmatus kohas vette
Millal siis veel peaks sõgedaid otsuseid vastu võtma, kui mitte nüüd ja praegu? 
Nii öelnud Tallinna kliendihaldurile Marge Mölderile tütar, kui ema tuli ühel õhtul 
töölt koju ootamatu ettepanekuga kolmeks kuuks Haapsallu tööle minna. 

eelmine juht polnud nõud-
nud programmi täitmist. „Kas 
kliendi murele on reageeritud 
või mure lahendatud, see in-
fo mahtus ilusti iga tegija bio-
loogilisele mälukaardile ära,“ 
iseloomustas Marge olukor-
da.  „Tegemata tegemisi vaatas 
vastu küll arvutist, kuid õn-
neks mitte tegelikkuses, sest 
Haapsalu on väike koht, tehni-
kud ei saa endale lubada jätta 
klient tähelepanuta või poolik 
töö homse varna visata.“

Marge sõnul on tallinlas-
tel üsna palju ka Haapsalu 
töötajatelt õppida, sest sealne 

koostöövõime teeb silmad et-
te kellele iganes. Linna väik-
sus dikteerib selle, et mitte ai-
nult kaastöötaja ei ole kogu 
aeg silme all, vaid ka klien-

te võib kohata teel töölt koju, 
ostukorviga poes või hommi-
kul autot kontori ette parki-
des. Nii väikses linnas lihtsalt 
ei saagi klienti halvasti teenin-
dada, pole võimalik. 

Kui Urmas Jõõts tööle tuli, 
tundis Marge end Haapsalu 
asjaajamistes juba nagu ka-
la vees ja uuele juhile sai üle 
antud kontor, mille tegemi-
sed olid kirjas, süsteem paigas 
ja kliendid teadsid, et neid ei 
unustata vaatamata sellele, et 
üks juht läks ja teine tuli.

Peep Saaremägi sõnul oli 
Marge nagu suur päike kül-
mas talves. „Paljud klien-

did leidsid tänu Marge-
le esimest korda tee 

meie kontorisse. Vä-
ga paljusid võlusid 
Marge teadmised 
turvalisusest ja teh-
nikast,“ ütles Peep. 
„Eks Marge olulisu-
sest Haapsalus an-
nab märku ka see, 

kuidas meespere Marget ära 
saatis – lillede ja pisarate ning 
Margega koos pildistamise-
ga.“ 

Katrin Paas

Marge oli nagu suur 
päike külmas talves.

Järgmise G4S Pressi fookuses 
on rannavalve.
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Allikas: MKD
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puhkused

uudised

Aasta oli 1989, kui Veiko ve-
ne sõjaväest tuukri kvalifikat-
siooniga tagasi koju tuli. Elus 
muud eriala proovimata otsus-
tas Veiko siis veel ENSV vetel-
päästjate ridu täiendada ja on 
seda tööd erineva nime ja kor-
ra all teinud tänapäevani.

Joodikute päästjad
Nõukogude ajal oli vetel-

päästjatel Tartu randades üks 
ülesanne – joodikute veest 
välja õngitsemine. Aastaring-
selt. Ja tööd oli piisavalt, sest 
Anne kanali juures toimus põ-
himõtteliselt pidev joomine. 
Suvel usinam, talvel tagasi-
hoidlikum, kuid seda vapram. 

Kanali läheduses oli paati-
de ja vesirataste laenutus ning 
need seltskonnad, kelle käe-
käik murelikuks tegi, tegut-
sesid ühe kindla skeemi järgi 
– paadi laenutamine, alkohol 
kilekottidega kaasas, sõit ku-
hugi varjulisemasse kohta ja 
reeglina paat kummuli. Aas-
tas tõmmati 2-3 uppunut veest 
välja, selline kurb statistika oli 
täiesti tavapärane. Vetelpääst-
jate vahetus kestis 12 tundi, 

Puhata tuleb 
kokkulepitud ajal

Vältimaks töökorralduslike 
segaduste teket, tuleb töö-
tajatel puhkama minna puh-
kuste ajakavas kokku lepitud 
ajal või esitada aegsasti aval-
dus puhkuseaja muutmiseks. 
Varasematel aastatel koosta-
sime küll puhkusegraafikud, 
kuid puhkusele minekuks 
kirjutasime ikkagi avalduse 
ning tihti ei ühtinud tegelik 
puhkamise aeg graafikus ol-
nuga. Nüüd, kus meie ette-
võttes on 3100 töötajat, tu-
leb hoolega oma tegevusi 
planeerida. 
Personalispetsialistid jälgi-
vad ja vormistavad puhku-
sed koostatud ja kinnitatud 
ajakavade alusel. Raamatu-
pidaja kannab puhkusera-
ha töötaja pangaarvele hil-
jemalt eelviimasel tööpäeval 
enne puhkuse algust. Töö-
andjal ja töötajal on võimalik 
kokku leppida, et puhkuseta-
su makstakse välja puhkuse-
le järgneval esimesel palga-
päeval. Selleks tuleb töötajal 
oma soov esitada kas avaldu-
se või e-posti teel vähemalt 
14 kalendripäeva enne puh-
kuse algust. 

Muutmiseks avaldus
Kui puhkuste ajakava on 
koostatud ja töötajatele tea-
tavaks tehtud, peavad mõ-
lemad pooled sellest kin-
ni pidama. Teatavaks tehtud 
ajakava võib muuta ainult 
poolte kokkuleppel, st sel-
lega peavad nõustuma nii 
töötaja kui tööandja. Puhku-
se muutmiseks peab töötaja 
esitama vähemalt 14 kalend-
ripäeva enne ajakavasse mär-
gitud puhkuse algust aval-
duse, kus ta näitab perioodi, 
mida muuta soovitakse ja pe-
rioodi, kuhu muudetav puh-
kus üle viiakse. Nõusoleku 
puhkuse muutmiseks an-
nab otsene juht eeldusel, et 
muutmise aluseks on mõjuv 
põhjus. Kui puhkuse muut-
mise avaldust õigeaegselt ei 
esitata, võib see jääda perso-
nalidivisjoni poolt rahulda-
mata ja töötajal tuleb puhku-
sele minna nii, nagu ajakavas 
märgitud.

Graafik vajalik
Kui töötajale ei ole puhkuste 
ajakava teatavaks tehtud, on 
tal õigus 2-nädalase ettetea-
tamisega avaldus esitada ja 
puhkama jääda. See aga võib 
endaga kaasa tuua olukor-
ra, kus soojade suvekuude 
saabudes on suur osa meie 
töötajatest korraga puhka-
mas. Sellist olukorda me en-
dale lubada ei või – klientide-
le tuleb tagada kvaliteetne 
teenus.

Seega tasub osakonna puh-
kusegraafikud veelkord üle 
vaadata ja oma puhkusepe-
riood endale kalendrisse (sei-
nale, telefoni vm) üles kirju-
tada. 

Aune Martmaa
Personaliarvestuse osakonna juhataja

korraga olid valves kaks tuuk-
rit, motorist ja meditsiiniõde. 
Õe puudumisel oli ametis jaa-
maülem, kel oli universaalne 
väljaõpe. 

1991. aasta suvest, kui Vei-
ko oli juba ise vetelpäästejaa-
ma ülem ja otsustaja, algas 
Tartu randades mingigi enne-
tustöö, st inimestele selgitati 
võimalikke ohte tükk aega va-
rem, kui neile 
tuuker pida-
nuks järgi mi-
nema. 

1998. aas-
tal alustas ESS 
esimese era-
e t t e v õ t t e n a 
Tallinnas Pi-
rital ranna-
va lve te enu -
se osutamist. 
2000. aastal hak-
kas ESS ka Tar-
tus huvi tundma, kui-
das saaks riigiga kahasse asja 
korraldada nii, et oleks tehtud 
nii ennetustöö kui tagajärge-
de likvideerimine. Kuid aas-
ta pärast vähenes riigipool-
ne rahastamine miinimumini 

ja rannavalve hoidis puhkaja-
tel silma peal suvel ainult kell 
9.00-17.00. Veiko meenutuste 
kohaselt oleks normaalse val-
ve korral ühe konkreetse up-
pumissurma päris kindlasti 
võinud ära hoida. 

2001. aastal palkas Falck 
Veiko suveks randa tööle, kuid 
enam mitte Anne kanali juur-
de, mille nägemisest Veikol isu 
juba suhteliselt täis oli, vaid 
Emajõe randa. Seal oli vähem 
joomisele ja rohkem puhka-
misele orienteeritud rahvast. 
„Ekstreemsusi on Anne kana-
li juures piisavalt olnud ja neid 
ma enam ei valiks, kui ikka 
valimisvõimalust on,” pakub 

Veiko 

kohavahetuse põhjenduseks. 
Alguses oli Falcki rannaval-

vepoliitika väga karm: need, 
kes tundusid käitumiselt vä-
hekenagi ohtlikud, saade-
ti rannast lihtsalt ära, et oleks 

silmal ilusam vaadata ja vä-
hem potentsiaali õnnetusjuh-
tumisteks. Veiko karmi kor-
da ei poolda, tema arvates on 
parem siis, kui rannapeesi-
taja tunneb, et rannavalvur 
kannab hoolt ja aitab, mit-
te ei liigita inimesi sobivateks 
ja mittesobivateks. Sõbraliku 
suhtumisega on rannakülaline 
rannavalvuri lisasilmapaariks 
ja vajadusel abiliseks.

Pere rahul
Veiko suviste tegemistega 

on väga rahul ka tema kolm 
last: 11-, 4- ja 3-aastane. Mis 
saab parem olla, kui suvel isa-
ga tööle minna. Abikaasa ee-
listaks küll tööd, mis mahuks 
8 tunni sisse, kuid üle kümne 
aasta kestnud abielu näitab, et 
ka kümnetunnised vahetused 
suhet ei murra.

Veiko tunnistab, et vetel-
päästeamet võiks tema jaoks 
olla unistuste töö küll. Ainult 
et vahemerelises kliimas. Vei-
ko teab, millest räägib, sest 
just Vahemerel möödus osa 
tema sõjaväeteenistusest süva-
veetuukrina. Tolleaegne kol-
meaastane mereväe ajateenis-
tus mahutas endasse 900 vee 
all veedetud tundi. Tuukrina 
tuli puhastada ventiile, laeva 
manööverdamisel julgestada 
ja õnnetusi likvideerida. Tööd 
tuli teha kuni 200 m sügavusel 
ja see oli füüsiliselt raske.

Üle poole oma elust veealuste ja veepealsete asja
dega tegelenud Veiko Randaru on G4S staažikaimaid 
vetelpäästjaid. 

Veiko tunnistab, et vetelpääs
teamet võiks tema jaoks olla 
unistuste töö küll.

Turvatehnikadivisjoni teh-
nikud hindasid viiepalliskaalal 
oma rahulolu keskmise hinde-
ga 3,59. 

Kõige kõrgem oli rahulolu 
indeks Põhja piirkonnas - 3,84 
ning kõige madalam Lõunas - 
3,30. Lääne rahuloluindeks oli 
3,61 ja Idas 3,58. Eelmine sar-

Raudmehed: objektiivi taha jäänud Teet Lill ja tema kolleeg Veiko sumavad 
muretult Emajõe kümnekraadises vees, sest töö vajab tegemist ja rannad 
1. juuniks ettevalmistamist.

POOL ELUST vetel
Kui lapsed juba suured, siis 

võiks Veiko, nagu Andrus 
Veerpalu reklaamklipis, vunt-
sid ees ja sirge seljaga, Vahe-
mere ääres aega veeta. Ja miks 
mitte seal ka näiteks rannaval-
ve tööd teha, arvab ta, sest soo-
jaga on see tunduvalt meeldi-
vam. Kuigi ka jääsupp, milles 
Veiko on „aega veetnud”, pole 
tervisele hakanud.  

Katrin Paas

Tehnikud hindasid rahulolu
nane uuring viidi läbi 2006. 
aastal. Siis osalesid uuringus 
vaid Põhja piirkonna tehni-
kud ning rahulolu keskmine 
hinne oli 3,59. 

Suurim on tehnikute rahul-
olu oma meeskonnaga, kus 
see näitaja Põhja, Lääne ning 
Ida piirkonnas küündib üle 

4 palli. Napilt üle nelja pal-
li ulatub ka Põhja piirkonna 
tehnikute rahulolu oma ot-
sese juhiga. Uuringu kõige 
madalamaid numbreid näi-
tas Lõuna piirkond, kust tuli 
ka kogu uuringu kõige nõr-
gem hinnang – sealsed teh-
nikud hindasid oma moti-

vatsiooni vaid 2,76 palliga. 
Uuringus osales 87 töötajat, 

mis moodustab tehnikute ko-
guarvust 75%.

Uuringu tulemuste alusel 
töötab juhtkond välja meet-
med, mis aitavad hoida ja tõs-
ta töötajate rahulolu. Esime-
sed sammud on selles vallas 

juba tehtud. Alustatud on töö-
tajate koolitusega, mille pea-
mine rõhk on suunatud teh-
nikute klienditeenindusalaste 
teadmiste tõstmisele. 

Kätrin Seeberg
Sularaha ja turvatehnikadvisjoni personalijuht
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G4S Rannavalve

G4Si Rannavalve tegutseb sel 
suvel järgmistes randades: 

Tallinn: Pirita, Stroomi, 
Kakumäe, Pikakari ja 
Harku järve rand;

Tartu: Emajõe linnaujula, 
Emajõe vabaujula ja 
Anne kanali rand;

Haapsalu: Paralepa rand 
ja Vasikaholmi rand;

Türi tehisjärve rand;

Narva Joaoru rand;

Elva Verevi rand;

Pühajärve rand. 
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„Leida tööd suveks 80 lap-
sele on masu ajal, kui ligi 
100 000 inimest on töötud, 
kindlasti väga tubli saavutus,“ 
ütles G4S Noorteklubi juht 
Triin Maripuu. „Seetõttu olen 
tõesti väga uhke G4Si üle, kes 
seda võimaldab – kohti, kus 
noored saaksid kogeda, mida 
tähendab tööl käimine, ja tee-
nida taskuraha, on viimastel 
aastatel järjest vähemaks jää-
nud.“ 

Rannavalve abid
Noorteklubi töömaleva lap-

sed asuvad G4Si rannavalve 
abilistena tööle Tallinnas St-
roomi ja Pirita rannas ning 
Tartus Anne kanali ja Emajõe 
kaldal. 

Maripuu sõnul on tööma-
lev noorte seas endiselt väga 
popp ja kohad said ilma eel-
reklaamita – töömalevast tea-
tati vaid noorteklubi kodulehe 
kaudu - täis juba mõne päeva-
ga. Suve jooksul on töömale-
val kolm vahetust: 7.-30. juu-
ni, 1.-31. juuli ja 1.-22. august. 
Maleva lõbus kokkutulek toi-
mub 30. augustil. 

„On käimas läbirääkimi-
sed kahe ettevõttega, mis või-
vad töömaleva kohtade arvu 
Tallinnas veelgi suurendada,“ 
ütles Maripuu. „Aga sellest an-
name lähemalt teada siis, kui 
kokkuleppele oleme jõudnud.“

Lisaks töömalevale saavad 
klubilapsed 5.-10. juulil vee-
ta aega suvelaagris, mis sar-

naselt eelmi-
sele aastale, 
toimub ka 
sel suvel 
Pärnumaal 
Va r e m u r r u 
Puhkekeskuses. 
Kuus laagripäe-
va on täis sportlikke ja 
meelelahutuslikke tegemisi + 
kindlasti mitmeid üllatusi. 

Triin USAs
Noorteklubi suveüritused 

toimuvad sel aastal ilma klu-
bijuhi Triin Maripuuta, kes 
sõidab suveks Ameerikasse 
uusi kogemusi ja elamusi han-
kima. Triin vaatab üle, kas te-
ma rannavalvuri ja noorteklu-
bi juhi oskused klapivad teise 

G4S Noorteklubi korraldab ka käesoleval suvel noorte 
töömaleva, kus saab tööd vähemalt 80 last. Kohti, kus noored saaksid

kogeda, mida tähendab tööl 
käimine, ja teenida taskuraha,           
 on viimastel aastatel järjest          
      vähemaks jäänud.

G4S Noorteklubi suurejoo-
neline 8. sünnipäev toimus 
20. märtsil. Pidu, mille raa-
mes tehti muu hulgas muusi-
kavideo 2009. aasta superstaa-
ri saate võitja Ott Leplandiga, 
õnnestus väga hästi ja oli las-
te meelest parim sünnipäev, 
kus nad käinud on. Kõik sün-
nipäevalised said kingiks Oti 
uhiuue plaadi autogrammi ja 
lisa DVD, mille peal see sama 

Traditsiooniks kujunenud 
kevadine tervisepäev – järje-
korras juba kolmas - on mõel-
dud just kontoritöötajatele, et 
päevast päeva arvuti taga istu-
mine ei tekitaks tunde, et see 
ongi elu.

Kolgakülla minekuks star-
divad hommikul kõikide piir-
kondade esinduste eest bussid 
kaasas kokku vähemalt 220 
sportlikus riietuses heatuju-
list kontoritöötajat. Kolgakü-
las ootavad meid matkajuht, 
käimiskepid, ning 8 km ja 13 
km matkarajad. Vahepeatustes 
saab juua ja finišis ootab meid 
toit ja mõnus muusika.

„Jalgsimatk on heaks vir-

Kogu kontor 
kepikõnnipäevale
Suve algust kuulutav kontoritöötajate kepikõnnipäev 
toimub tänavu 28. mail Harjumaal Kolgakülas.

gutuseks kõikidele talvest vä-
sinud töötajatele ja ühtlasi ka 
meeldetuletuseks, et suvi on 
tulekul ja kõik metsarajad, 
rannaääred ja staadionid oo-
tavad meid.” annab Andrus 
Ossip tungiva soovituse kepi-
kõnnipäeval osaleda. Konto-
ritöötajad peavad hoolt kand-
ma ilmale sobiva riietuse ja 
selle eest, et mai viimase reede 
tegemised saaks teistele päe-
vadele hajutada. 

Info Kolgakülla sõitvate 
busside kohta ja täpse päeva-
plaani leiab intranetist ja nä-
dala uudiskirjast hiljemalt 
25. mail. 

Katrin Paas

G4Si turvatöötaja Taavi Tam-
bur saavutas SEB Tartu jook-
sumaratonil kolmanda koha, 
Olga Andrejeva oli viies, ning 
kokkuvõttes saavutas G4S fir-
made arvestuses esikoha.

„Jooks sujus minu plaanide 
kohaselt. Stardist kuni esime-
se vahefinišini (5 km) hoidsin 
end tagasi. Pärast seda tõstsin 
tempot,” rääkis Taavi. „12. ki-
lomeetril aga tundus, et ees-
poolsed hakkavad lähemale 
tulema. Vaatasin stopperilt, et 
jõuan Košelevile iga kilomeet-
riga 10 sekundit lähemale. 5-6 
km enne lõppu sain ta kätte ja 
tõusin kolmandaks.” Taavi oli 
rajal nii heas hoos, et 21,1 km 

G4Si edu maratonil 
näitas enda parimat tulemust 
sellel distantsil. Finišiaegades 
kaotas Taavi võitjale  Taivo 
Püile minuti ja 48 sekundit.

Taavi elukaaslane, samuti 
G4Sis töötav Olga Andreje-
va oli naiste arvestuses viies. 
„Tervis ei ole haigusest nii 
hästi taastunud kui lootsin.” 
kurtis Olga. 

Ettevõtete arvestuses saavu-
tas G4S Eesti SEB 28. jooksu-
maratonil firmade arvestuses 
esikoha. Teiseks tulnud Ees-
ti Posti spordiklubi edestati 5 
parima jooksja tulemuses 
22 minutiga. Firmade arves-
tuse osales 16 ettevõtet. 

Valvedivisjoni Lõuna osa-
konna töötaja Erge Nugis saa-
vutas aprilli lõpus Eesti Meist-
rivõistlustel sumos teise koha 
nii keskkaalus kui ka absoluut-
kategoorias. Mõlemas kaalu-
kategoorias tuli Ergel seekord 
alla vanduda Epp Mäele.

„Minu jaoks need võist-
lused eriti edukalt ei läinud. 
Võistluspäev algas juba kuida-
gi ärevalt, mida tavaliselt mi-
nuga ei juhtu,“ hindas maail-
ma tippklaasi kuuluv Erge ise 
oma saavutust. „Päev venis ka 
väga pikale, sest samal ajal toi-
musid naiste vabamaadluse 
Eesti Meistrivõistlused. Kaa-
lumine algas juba 10 hommi-
kul, maadlema sain hakata al-
les kell 14.“

Juba mai lõpus sõidab Erge 

Erge Nugisele kaks 
teist kohta

Bulgaariasse Varnasse Euroo-
pa Meistrivõistlustele. „Val-
mistun kindlasti kontsent-
reeritumalt kui eestikateks,“ 
kinnitas Erge. „Päev algab mul 
hommikujooksuga ja õhtul 
pärast loenguid lähen kas siis 
poistega vabamaadlust tege-
ma või jõusaali. Kuigi kevad-
väsimus võtab juba võimust ja 
energiat mitmel rindel rabele-
miseks jääb vähemaks, annan 
siiski endast parima. “ 

Erge matši vaata siit: 
http://www.meiebaruto.ee/

component/content/article/38-
esilehele/156-poltsamaal-lop-
pesid-xv-eesti-meistrivoistlu-
sed-sumos.html 

Andres Lember

G4S Noorteklubi 
korraldab taas töömaleva

• Suur Semu Seiklus
...toimub sel aastal 

16.septembril Tallin-
nas, Tartus ja Pärnus. 
Teavitustöö sügisel oo-
tavast seiklusvõistlu-

sest käib juba kevadest, 
et kooliõpetajad ja lapsed 

Suure Semu Seiklusega kurssi 
viia. Samuti on juba praegu ava-

tud võistlusele registreerimine noor-
teklubi kodukal. Sel aastal võisteldakse kahes vanusegrupis: III-IV 
klass ja V-VI klass. Mõlema vanusegrupi peaauhinnaks on KLAS-
SIEKSKURSIOON!  

mandri noorte ohjamiseks ja 
trallitamiseks.

Maleva ja suvelaagri pro-
jektijuhina asendab Triinu 
Tallinnas Kätlin Maripuu. 
Kätlin on kaks aastat käinud 
klubi suvelaagris kasvatajaks 
ja pea kõikidel üritustel kaa-
sa löönud, on toimuvaga häs-
ti kursis ja tunneb klubilapsi. 
Tartu töömalevat korraldab 
piirkondlik klubijuht Marit 
Raudoja. 

Viis noort elupäästjat – Laura Rätsep ja Kerttu Kukk Viljandist (pildil); Andrek Arusalu JärvaJaanist ning Jarmo Aaviste ja Tanel Kilp Valgast – said G4Si Noorteklubi 
sünnipäevapeol G4S Eesti poolt rinda teenetemärgi „Vapruse eest“. Vapruse märke noortele üle andnud G4S Eesti juhatuse liige Margus Kolumbus tõi esile laste 
kangelasteo suuruse ja nende otsustavuse ohuolukorras tegutseda. „Oskan neid tegusid hinnata lausa isikliku kogemuse põhjal – olen samuti teismelisena endast 
noorema lapse elu päästnud,“ ütles Kolumbus. „Kuid palju ei puudunud, et uppumisohtu sattunu oleks ka minu endaga märga hauda kaasa tõmmanud. Seepärast on 
eriti märkimisväärne meie noorte kangelaste nö professionaalsus ehk õige tegutsemisviis päästmisel.“

Elupäästjad said noorteklubi sünnipäeval teenetemärgi

vinge video, mis sünnipäeval 
filmitud sai. 

Noorteklubiga tehtud vi-
deot näidati ka Ringvaate saa-
tes, kui saatekülaliseks oli Ott 
Lepland ning on üles pan-
dud ka Youtube’i (otsingusõna 
G4S Noorteklubi) Samuti on 
noorteklubi kodulehel www.
g4sklubi.ee üleval mitmeid fo-
tosid. 

Triin Maripuu

• Aastate vingeim sünnipäev
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ELUST enesest

G4Siga seotud teemadest 
on sel kevadel kindlasti enim 
kajastatud meie korvpalli-
sponsorlus. G4S Meistrilii-
ga intriige ning ootamatusi 
täis play-off mängude see-
ria ja ülipõnev, kuue mängu-
ni jõudnud finaalseeria tõstis 
korvpalli vaieldamatult mee-
diateemaks nr 1. Saalid olid 
rahvast tulvil, lisaks sajad tu-
handed vaatajad telerite ees. 
Korvpallist rääkisid ka need, 
kes sellest mängust varem 
suuremat ei pidanudki. Korv-

Eelmise ristsõna õige lahendus: pildil ütleb Viljandi turvatöötaja Mati Mätlik: „Ta ei tahagi mind naiseks võtta.“ Õige vastuse saatnutest osutus loosi tahtel võitjaks Evelyn Lill, kes saab auhinnaks G4Si 
saunalina. Uue ristsõna lahendus, pildil oleva isiku nimi ja ametikoht ning oma kontaktandmed saatke kuni 1. juulini 2010 e-posti aadressile katrin.paas@ee.g4s.com või postiga Tammsaare tee 25, 
11314 Tallinn. Õige vastuse saatnute vahel loosime taas välja auhinna.

Arva, kes on kohvriga mees pildil, mis sündmusega on tegu ja millal sünd-
mus toimus. Saada need vastused koos oma andmetega enne 1. juulit 
aadressile katrin.paas@ee.g4s.com ja võid võita vingeid G4Si logoga au-
hindu.
Lehe eelmises numbris ilmunud foto oli tehtud esitluselt 2003. aasta no-
vembris, kui avasime Tallinna kaubanduskeskustes müügiesindused. Ku-
na ühtki õiget vastust ei saabunud, jääb auhind seekord välja andmata.

pall innustas ja inspireeris. Ka 
seda Rakvere noormeest, kes 
Tarva ja TTÜ mängu poolajal 
G4Si logoga ringis oma neiu 
kätt palus. Tänaseks on G4S 

G4SPressi toimetus ootab aadres-
sil katrin.paas@ee.g4s.com tähele-
panekuid kontserni töötajate koh-
ta, kes sarnanevad mõne kuulsa 
inimesega. 

Triin Maripuu
Laulja

Liisi Koikson 
G4S Noorteklubi 
juht

Elust enesest on rubriik, kus 
kirjutame turvatöös esineva-
test koomilistest seikadest. Kir-
juta Sinagi G4SPressile aadres-
sile katrin.paas@ee.g4s.com 
oma töös ette tulnud naljaka-
matest juhtumitest. Parimad 
kaastööd avaldame lehes

Kuhu?
Aastat seitse tagasi noo-

mis juhtimiskeskuse vahetuse 
ülem operaatorit, kes oli um-
bes 45. korda uksekella and-
nud: „Jäta ükskord ometi uk-
sekood meelde!“

„Kuhu?” küsis operaator 
selle peale vastu.

Tule koju
Vestlus kliendi ja operaato-

ri vahel.
- „Tere, kas Anna kuuleb?”
- „Kalle, sina või?”
- „Ei, turvafirma Falck.”
- „No kus sa oled siis nüüd?”
- „See on turvafirma Falck, 

teie objektilt on häire, kas 
soovite	ekipaaži?”

- „Kuule, kus sa oled?”
- „Halloo, me helistame tei-

le turvafirmast Falck, mina ei 
ole Kalle, teie objektilt on häi-
re,	kas	te	soovite	ekipaaži?”

- „Äh, oled küll Kalle!”
- „Ei ole, helistan turvafir-

mast Falck, mina ei ole Kalle, 
teie objektilt on häire, kas te 
soovite	ekipaaži?”

- „Kuule, millal sa koju tuled?”
- „Kordan veel: helistan tur-

vafirmast Falck, mina ei ole 
Kalle, teie objektilt on häire, 
kas	te	soovite	ekipaaži?”

- (Naerab) „Räägi nüüd ik-
ka ilusat ja arusaadavat jut-
tu ka!”

- „Selge, kõike head!”
Objektile	saadeti	ekipaaž.

Raido Sepp

miinus VIIS

Meediapilk on rubriik, kus aval-
dame valikuliselt lühiülevaateid 
turvavaldkonna või meie kontser-
ni kohta ajakirjanduses avaldatud 
materjalidest.

Miinus viis on rubriik, kus vaa-
tame tagasi oma kontserni aja-
loole ja anname väikese ülevaa-
te, mida kirjutati meie ettevõtte 
lehes viis aastat tagasi.

Loome trende
Viis aastat tagasi, kirjutas ESS-
Press, kuidas me oleme turva-
maailmas trendiloojad: „Kogu 
igapäevatehnoloogia liigub 
juhtmeteta maailma poole. 
Nüüd on jõulise sammu traa-
dita tuleviku suunas astunud 
ka Falck – esimesena Eestis 
pakub ettevõte traadita teh-
noloogiat standardpaketis. 

50 000 klienti 
Balti riikide suurima turvaet-
tevõtete grupi Falck Baltics 
klientide arv ületas poolesa-
ja tuhande piiri. Õnneliku ju-
huse tahtel 50 000. kliendiks 
osutunud leedulane sai au-
hinnaks 50 000 tundi tasuta 
koduvalveteenust.

Valmis õppefilm
2005. aasta maikuu ESSPress 
kirjutas, et valmis õppe-värba-
misfilm „Töö kaubanduses“. 
Filmi kasutatakse turvatööta-
jate esmakoolitusel, baaskoo-
litusel ja täiendõppel siiani. 

Põnev pilt
Üks G4Si Tallinnas ela-

vatest eraklientidest saatis 
hiliskevadel, kui lumi veel 
maad kattis, G4Sile oma ma-
ja aknast tehtud foto, küsides 
naljatledes: „Kas mehitatud 
valve eest peab eraldi maks-
ma?“ On vaid veidi kahju, et 
kliendil on aknal veel meie 
eelmise kaubamärgi kleebi-
sed, vastasel korral oleks pil-
dil kindlasti edulootusi meie 
regionaalsel fotokonkursil.

Vaata net.g4s.ee.
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Meistriliiga hooaeg lõppenud 
ja võitjad TÜ/Rocki meeskon-
nast kuldmedalid kaela saa-
nud. G4S Meistriliiga järgmine 
hooaeg algab juba sügisel. 


