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PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.

Ametnike eetikakoodeksi tööversioon;
Ametnik koolitajana hea tava;
Eetikanõukogu seisukoht kodaniku esitatud pöördumise kohta;
Muud küsimused.

1) Ametnike eetikakoodeksi tööversioon
A. Sihver andis ülevaade eetikakoodeksi tööversiooni koostamise lähtealustest, koodeksi
ülesehitusest ning koostamisel tekkinud põhimõttelistest valikukohtadest. Eetikakoodeksi
tööversioon tugineb kehtivale avaliku teenistuse eetikakoodeksile. Põhiväärtuste sõnastamisel on
arvestatud avaliku teenistuse eetika uuringute tulemusi ja seadustes sätestatut. Ettepanek on
eetikakoodeksile lisada põhiväärtuste sisu selgitav tekst ja näited situatsioonidest, kus
põhiväärtusega arvestamine tähtsust omab. Edasine arutelu keskendus eetikakoodeksi
sissejuhatava teksti ülesehitusele, võimalikule põhiväärtuste valikule, põhiväärtuste sisule,
näidetele, mida eetikakoodeksi selgitavas tekstis käsitleda ja eetikakoodeksi
rakendusmehhanismidele.
OTSUSTATI:
- lähtuda ametnike eetikakoodeksi väljatöötamisel tööversiooni struktuurist;
- järgmiseks eetikanõukogu nõupidamiseks koostada ametnike eetikakoodeksi tööversiooni
terviktekst, lähtudes koosolekul tehtud ettepanekutest.
H. Sibula ettepanekul otsustati enne järgmise päevakorrapunkti juurde asumist muuta koosoleku
päevakorda järgmiselt:
2. Eetikanõukogu seisukoht kodaniku esitatud pöördumise kohta;
3. Muud küsimused;
4. Ametnik koolitajana hea tava.
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2) Eetikanõukogu seisukoht kodaniku esitatud pöördumise kohta
A. Sihver andis teemast ülevaate, keskendudes seisukoha koostamise raames osapoolte antud
selgituste ja avaliku teenistuse eetikakoodeksi asjakohaste põhimõtete tutvustamisele. Edasises
arutelus käsitleti seisukoha sisulisi rõhuasetusi, seisukohas sisalduvate soovituste üldistusastet,
sisulist ulatust, eetikanõukogu tööprotseduuri seisukoha ettevalmistamisel ning üksikjuhtumite
avalikustamise korraldust.
OTSUSTATI:
- kiita heaks eetikanõukogu seisukoha tööversioon, arvestades arutelu käigus tehtud
ettepanekuid;
- üksikjuhtumite puhul küsida ka edaspidi teadaolevatelt seotud osapooltelt selgitusi;
- avaldada eetikanõukogu seisukoht avaliku teenistuse veebilehel ja lühikokkuvõte
pressiteate vahendusel;
- vajadusel edastada juhtumiga seotud osapooltele eetikanõukogu täiendavad
tähelepanekud, mis keskenduvad avaliku teenistuse seaduse kooskõla tagamisele
üldisemalt ja ei ole seotud konkreetsele juhtumile avaliku teenistuse eetika seisukohast
hinnangu andmise seisukohast.
3) Muud küsimused
H. Sibula ettepanekul arutati eetikanõukogu järgmise koosoleku toimumise aega ja päevakorda.
OTSUSTATI:
- järgmine eetikanõukogu koosolek toimub 28. mail 2014. a kl 10-12.30
Rahandusministeeriumis;
- lisada järgmise koosoleku päevakorda ametike eetikakoodeksi täiendatud projekti ja
juhendmaterjali „Ametnik koolitajana hea tava“ täiendatud tööversiooni arutelu.
4) Ametnik koolitajana hea tava
A. Sihver andis ametnik koolitajana hea tava tööversioonist ülevaate, tutvustades juhendmaterjali
ülesehitust, väljatöötamise protsessi ja põhimõttelisi otsustuskohti. Päevakorrapunkti arutelu
käigus soovitati juhendmaterjali ulatust piiritleda mitte üksnes õigusloome-alase teabe, vaid
ametniku ekspertteabe levitamisega laiemalt, määratleda selgemini hea tava eesmärgid parema
ekspertteabe kättesaadavuse tagamisest lähtuvalt ja lisada näiteid kohaliku omavalitsuse
ametnike koolitustegevuse kohta. Samuti märgiti, et sõltuvalt ametikohast tuleks arvestada
paindliku tööaja kasutamise võimalustega koolitustegevuse läbiviimisel ning rõhutada ametniku
ametisse määrava isiku rolli tööalase, kuid ametijuhendist otseselt mittetuleneva
koolitustegevuse tasustamise lubatavuse üle otsustamisel.
OTSUSTATI:
- täiendada ametnik koolitajana hea tava tööversiooni, arvestades koosolekul tehtud
ettepanekuid.
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