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Tänased teemad 

•  Ametnikueetika ja korruptsiooniennetus 
•  Uus vs vana koodeks 
•  Ametniku eetikakoodeksi saamislugu ja sisu 
•  Koodeksi rakendamine 





Väärika avaliku teenistuse saavutamiseks… 

•  „Kõvad“ meetmed:  
–  Kirjalikud reeglid (käsud, keelud), (väline) kontroll 
–  Näiteks: KVS, Karistusseadustik, järelevalve ja audit, 

kohtukontroll 
•  „Pehmed“ meetmed: 

–  Üldised käitumispõhimõtted ja väärtused, koolitus, 
nõustamine, sisemine kontroll, kommunikatsioon 

–  Näiteks: eetikakoodeks, eetikakoolitused, kolleegide ja 
juhtide eeskuju, juhendmaterjalid 

 



Millest lähtuda?  
(„Rollid ja hoiakud…“ 2013) 



Ametniku roll 
 riigis 

•  1. Ametnik on kodanik 
rahva teenistuses. 

•  2. Ametniku tegevuse 
aluseks on ametivandes 
sätestatud austus Eesti 
Vabariigi põhiseaduse 
vastu. 

•  3. Ametnik järgib oma 
tegevuses kodanikelt 
mandaadi saanud 
poliitikute õiguspäraselt 
väljendatud tahet. 

Avaliku huvi  
järgimine 

•  4. Avalikku võimu tohib 
kasutada ainult avalikes 
huvides. 

•  5. Avaliku võimu 
teostamine toimub alati 
seaduse alusel. 

•  6. Avaliku võimu 
teostamisega käib alati 
kaasas vastutus. 

•  7. Avaliku võimu 
teostamine on reeglina 
avalik tegevus.  

•  8. Ametnik peab avalikes 
huvides olema valmis ka 
ebapopulaarsete otsuste 
tegemiseks. 

•  9. Avaliku võimu 
teostaja püüdleb 
võimalikult laia 
kodanike osavõtu poole 
võimu teostamisest.  

•  10. Ametnik allutab oma 
tegevuses 
ametkondlikud huvid 
alati avalikele huvidele. 

Ametniku 
professionaalsed 

oskused 

•  11. Ametnik peab oma 
tegevuses olema 
poliitiliselt erapooletu. 

•  12. Ametnik lähtub 
otsustamisel avalikest ja 
üldarusaadavatest 
kriteeriumidest. 

•  13. Ametnik hoidub ka 
näiliku olukorra 
loomisest, mis võib 
seada kahtluse alla tema 
erapooletuse ja asjade 
käsitlemise 
objektiivsuse.  

•  14. Ametnik peab tema 
kätte usaldatud varaga 
ümber käima säästlikult, 
otstarbekalt ja 
heaperemehelikult. 

•  15. Ametnik kasutab 
ametikohustuste läbi 
teatavaks saanud 
informatsiooni ainult 
avalikes huvides. 

Ametniku 
isikuomadused 

•  16. Avaliku võimu 
teostajat iseloomustab 
ausus ning austus 
avalikkuse ja kaastöötaja 
vastu. 

•  17. Ametnik on 
inimestega suheldes 
viisakas ja abivalmis. 

•  18. Ametnik on väärikas, 
vastutustundlik ja 
kohusetundlik.  

•  19. Ametnik kindlustab 
pideva 
enesetäiendamisega 
endast parima andmise 
avalikus teenistuses. 

•  20. Ametnik aitab igati 
kaasa ülaltoodud 
põhimõtete levikule.  

AVALIKU TEENISTUSE EETIKAKOODEKS (ATEK)  
(Avaliku teenistuse seaduse lisa) 



AT eetikakoodeks: teadlikkus 
"Rollid ja hoiakud…“ 2013 



Ametniku eetikakoodeks 2015 
http://www.avalikteenistus.ee/index.php?id=43046  

•  2013 loodud Ametnikueetika nõukogu üks 
peamiseid ülesandeid 

•  Peamised sammud loomisel: 
–  Olemasoleva rakenduspraktika analüüs 
–  Arutelud nõukogus 
–  Kooskõlastusring, arutelud eetikakoolitajatega, 

testseminarid 
•  KKK:  

–  Juriidilised terminid vs tavakeel 
–  Kattuvus seadustega 
–  Rakendamine 



Koodeksi struktuur 

Selgitused	  (ajas	  täienev)	  

Näited	   Seosed	  väärtuste	  
vahel	  

Asutuste	  
kohustused	  

Soovitused	  
rakendamiseks	  

Väärtuseid	  selgitavad	  põhimõ<ed	  

Väärtuste	  tähendus	  ja	  konkreetsem	  väljendusviis	  

Põhiväärtused	  
Seadus-‐
likkus	  

Inimese-‐
kesksus	  

Usaldus-‐
väärsus	  

Asjatund-‐
likkus	  

Era-‐
pooletus	  

Avatus	  ja	  
koostöö	  



Seaduslikkus tähendab, et 

•  ametnik on seaduskuulekas ning lähtub 
Eesti Vabariigi põhiseadusest ja seadustest;   

•  ametnik kasutab võimu seadusega ette 
nähtud piirides. 



Inimesekeskus tähendab, et 

•  ametnik on rahva teenistuses;  
•  ametnik tegutseb vastutustundlikult 

mõistes, et tema otsustel on mõju 
inimestele ja ühiskonnale;  

•  ametnik on teenistuskohustusi täites 
hoolikas, kohusetundlik, viisakas ja 
abivalmis. 



Usaldusväärsus tähendab, et  
•  ametnik teostab avalikku võimu ainult avalikes huvides; 
•  ametnik hoidub ametipositsiooni ja teenistuskohustuste 

täitmisel teatavaks saadud informatsiooni kasutamisest 
erahuvides;  

•  ametnik on tööl ja töövälisel ajal väärikas ning hoidub 
avaliku teenistuse maine kahjustamisest;  

•  ametnik kasutab talle usaldatud vara ja vahendeid 
eesmärgipäraselt, tõhusalt ja säästlikult; 

•  ametnik võib tööalastes küsimustes avaldada isiklikku 
arvamust, tehes seda vastutustundlikult, argumenteeritult 
ja kehtestatud piiranguid arvestades;  

•  ametnik juhib tähelepanu avaliku teenistuse 
usaldusväärsust kahjustavale tegevusele. 



Asjatundlikkus tähendab, et  

•  ametnik tegutseb oma töövaldkonna 
parimatest teadmistest ja oskustest 
lähtuvalt;  

•  ametnik hoiab end kursis tööülesannete 
täitmiseks vajalike valdkondlike arengutega 
ja täiendab end pidevalt;  

•  ametnik on oma tegevuses uuendusmeelne, 
olles suunatud töö-alaste probleemide 
lahendamisele. 



Erapooletus tähendab, et  

•  ametnik hoidub tegevustest ja 
olukordadest, mis võivad kahtluse alla 
seada tema erapooletuse tööülesannete 
täitmisel; 

•  ametnik hoidub kingitustest, soodustustest 
ja teenetest, mis seavad kahtluse alla tema 
ametialase sõltumatuse ja objektiivsuse;  

•  ametnik kohtleb kõiki ühiskonnagruppe ja 
inimesi võrdselt.  



Avatus ja koostöö tähendab, et 
•  ametnik teostab avalikku võimu viisil, mis on 

läbipaistev ja arusaadav;  
•  ametnik selgitab ja põhjendab oma tööalaseid 

otsuseid;  
•  ametnikud teevad ühiste eesmärkide saavutamiseks 

koostööd; 
•  ametnik kaasab huvirühmi ja avalikkust neid 

puudutavate otsuste ettevalmistamisse, tegemisse ja 
elluviimisesse; 

•  ametnik järgib teabe kasutamisel kehtestatud 
piiranguid, austades konfidentsiaalsusnõuet ja isikute 
privaatsust.  



Vana avaliku teenistuse vs uus ametniku eetikakoodeks 

•  Mõlemad koodeksid on väärtuspõhised, sisult üldjoontes 
sarnased. Samas ATEK rõhutab tugevamalt avalikku huvi, 
uus eetikakoodeks sisaldab mitmekesisemat väärtuste 
loetelu.   

•  Mõlema koodeksi eesmärk on teadvustada avaliku 
teenistuse olulisemaid väärtuseid ja ametniku rolli nii 
avaliku teenistuse siseselt kui ka avalikkusele. 

•  Mõlemad koodeksid on oma sisult suunatud kogu 
avalikule teenistusele. 

•  ATEK oli avaliku teenistuse seaduse lisa; ametniku 
eetikakoodeksi kiitis heaks eetikanõukogu. 

•  ATEKi lühikommentaar avaldati “Juridicas”. Uus koodeks 
sisaldab selgitusi ja näiteid. Mahukamates teemades 
koostab eetikanõukogu valdkonnapõhised juhendid.  



Korruptsiooniennetus ja asutuste 
kohustused 
•  Korruptsioonivastane seadus §3 lg3: vastutus 

korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse ning 
kohustustest kinnipidamise kontrolli eest on 
asutusel 
–  > Iga asutus peab seisma hea teenistujate teadlikkuse ja 

nende väärika käitumise eest  
•  Selleks vajalik: 

–  Määratleda õige-vale käitumine 
–  Juhendada, nõustada  
–  Seirata, vajadusel uurida ja karistada 
–  Vastutaja 



Eetika juhtimise süsteemide uuring (2013) http://
www.avalikteenistus.ee/public/eetika/Riigi_ametiasutuste_eetika_juhtimise_systeemide_analyys_2013.pdf 
•  Korruptsiooni ja eetika teemadel puudub asutuse 

tasandil reeglina koordineerimine, teadlik töö; 
korruptsiooniriskide analüüse üldiselt ei teostata 

•  Üldiselt hea teadlikkus 
•  Kommunikatsioon on puudulik või ühepoolne, 

tuginetakse mitte-ametlikule infole 
•  Reeglitega tutvumise meetodina eelistatakse 

(liigselt) iseseisvat tööd 
•  Juhtide eetika-alastele kompetentside 

arendamisele ei pöörata tähelepanu 



Eetikakoodeksi rakendamine 
•  Ametnikud vs töötajad > sisekorda lisamine kui 

võimalus 
•  Juhtumite analüüs EK alusel kui seadus selget 

vastust ei anna 
•  Koolitused: kesksed eetikakoolitused + 

sisekoolitused 
•  Arutada juhtumeid asutuse siseselt (tagasiside, 

teavitamine + ennetav mõju) 
•  Koostada asutusesisesed põhimõtted enda jaoks 

kõige olulisemates valdkondades 
•  Võimalus nõu küsida eetikanõukogult 
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