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Ülevaade avaliku teenistuse eetika hetkeseisust;
Ametnikueetika nõukogu tööpõhimõtted;
Ametnikueetika nõukogu tegevussuunad;
Muud küsimused.

Eetikanõukogu esimehe ettepanekul otsustati koosoleku alguses päevakorda muuta
järgmiselt:
1.
2.
3.
4.

Ametnikueetika nõukogu tööpõhimõtted;
Ametnikueetika nõukogu tegevussuunad;
Ülevaade avaliku teenistuse eetika hetkeseisust;
Muud küsimused.

1) Ametnikueetika nõukogu tööpõhimõtted
Ametnikueetika nõukogu (edaspidi eetikanõukogu) toetas täpsemate põhimõtete kokku leppimist
lisaks Vabariigi Valitsuse määruses „Ametnikueetika töökorralduse põhimõtted“ sätestatule.
Toimus arutelu Rahandusministeeriumi koostatud eetikanõukogu tööpõhimõtete eelnõu üle.
Pikemalt peatuti eetikanõukogu korraliste koosolekute sageduse ja koosoleku toimumise aja
kokkuleppimise põhimõtete ning kodanike, meedia ja avaliku teenistuse väliste sihtgruppide
päringute päevakorda lisamise teemadel. Tutvustati eetikanõukogu liikmete tasustamise ja
kulude hüvitamise põhimõtteid.
OTSUSTATI:
- Eetikanõukogu korraliste kohtumiste sageduseks määrata vähemalt üks kord kvartalis.
Järgmise koosoleku toimumise aeg lepitakse kokku eelneva koosoleku lõpus;
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-

-

Lisada töökorda põhimõte, et eetikanõukogu liikmetel on õigus eetikanõukogu
päevakorda teemasid lisada;
Ametiasutuste töötajate esitatud päringute päevakorda lisamisel lähtuda sellest, kas
küsimust on võimalik üldistada ja kui oluline on teema avalikule teenistusele laiemalt.
Avaliku teenistuse väliste sihtrühmade ja meedia esitatud päringute puhul lähtuda
konkreetsest üksikjuhtumist ning selle üldistatavusest ja aktuaalsusest avaliku teenistuse
eetika kontekstis;
Rahandusministeeriumil täiendada vastavalt koosolekul arutatule eetikanõukogu
tööpõhimõtteid;
Järgmine eetikanõukogu koosolek toimub 28.11.2013 kl 14-16 Rahandusministeeriumis.

2) Ametnikueetika nõukogu tegevussuunad
Teise päevakorrapunkti ajal võttis eetikanõukogu koosoleku juhtimise üle Agris Peedu. Uue
eetikakoodeksi heaks kiitmiseni lähtub eetikanõukogu eelmise avaliku teenistuse seaduse lisas
olevast avaliku teenistus eetikakoodeksist. Seeläbi on võimalik eetikakoodeksis sisalduvaid
üldiseid põhimõtteid sisustada ja hinnata, kui suures ulatuses on uues ametnike eetikakoodeksis
vajalik muudatusi teha. Eetikanõukogu rõhutas uue ametnike eetikakoodeksi väljatöötamisel
erinevate sihtrühmade kaasamise olulisust. Samuti soovitati koguda kohtuasutustelt statistikat
selle kohta, kui palju on avaliku teenistuse eetikakoodeksile viidatud kohtulahendustes.
Eetikanõukogu keskendub esmajärjekorras kolmele valdkondlikule heale tavale ning hakkab
arutama ametnike koolitustegevuse, kingituste-soodustuste ja sotsiaalmeedias suhtlemise
põhimõtteid.
OTSUSTATI:
- Alustada ettevalmistusi uue ametnike eetikakoodeksi väljatöötamiseks ja eetikanõukogu
järgmiseks koosolekuks Rahandusministeeriumi koostada ülevaade eetikakoodeksitest.
- Kutsuda eetikanõukogu järgmisele koosolekule kogemusi jagama mõne sellise elukutse
esindaja, kellel on olemas eetikakoodeksi väljatöötamise ja rakendamise kogemus.
3) Ülevaade avaliku teenistuse eetika hetkeseisust.
A. Sihver andis teemast ülevaate, tuginedes TNS Emor 2013 a läbi viidud uuringule „Rollid ja
hoiakud avalikus teenistuses (avaldatud http://www.avalikteenistus.ee eetika rubriigis) ja sügisel
valmivale Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse Instituudi uuringule „Riigi ametiasutuste
eetika juhtimise süsteemide analüüs.
OTSUSTATI:
- Võtta info teadmiseks.
4) Muud küsimused
Küsimusi ei olnud.
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