Ametnikueetika nõukogu koosolek

PROTOKOLL

Toimumiskoht: Suur-Ameerika 1, Tallinn
Toimumiseaeg: 13.09.2017
Algus kell 15.00, lõpp kell 17.00

Juhatas: Heiki Sibul
Protokollis: Krislin Pärt
Võtsid osa: Norman Aas, Maria Alajõe Jüri Mölder (Skype vahendusel kuni kell 16.15-ni),
Marlen Piskunov, Leno Saarniit, Margit Sutrop (Skype vahendusel) ja Triin Vihalemm (Skype
vahendusel).
Puudus: Eve Limbach-Pirn
PÄEVAKORD:
1. Kingituste ja soodustuste juhend/hea tava tööversioon;
2. Rollid ja hoiakud avalikus teenistuse 2017. Uuringu tulemuste ülevaade.
Eetikanõukogu esimees tutvustas päevakorda ja eetikanõukogu uut liiget Marlen Piskunovi.
OTSUSTATI:
Töötada etteantud päevakorra alusel.
1) Kingituste ja soodustuste juhend/hea tava tööversioon
Jätkati kingituste ja soodustuste juhendi/hea tava (edaspidi hea tava) tööversiooni arutamist.
Arutati hea tava tööversiooni koostamise käigus tekkinud küsimuste üle ning pakuti võimalikke
lahendusi.
OTSUSTATI:
1. Täiendada hea tava tööversiooni lähtuvalt arutelust;
✓Ühtlustada teksti stiil.
✓Tegeleda edasi juhendile parima pealkirja leidmisega. Pealkiri ei ole kõige õnnestunum.
Ettepanekutena toodi välja: vajadus kasutada pealkirjas sõna kingitus, mis annaks kõige
selgema ülevaate, mida kajastatakse. Mitte kasutada pealkirjas sõna kohustus. Hea tava
kõlab paremini kui põhimõtted.
✓KVS-i käsitluse maht juhendis on piisav.
✓Muuta seisukohta töötõendi ettenäitamisel soodustuse saamiseks. Töötõendi ettenäitamist
kardinaalse keeluna ei käsitle.
✓Juhendi struktuur on üldiselt sobiv. Täpsustada osade alapeatükkide (ap) pealkirja ja sisu
järgnevalt:
Ap nr 3:
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- Muuta pealkirja. Lubatus ei peaks olema esile toodud.
- 3.1 jätta välja lausest unikaalsus. Unikaalsus ei pruugi alati hinnaline olla.
- 3.2 jätta juhendist välja.
- 3.3 Korrigeerida sõnastust ja lauseehitust.
Ap nr 4:
- Jätta välja alkoholi tarbimine üritustel. Alkohol ei ole selle juhendi teema.
- Ürituse ajaline kestus ei ole eraldi kriteeriumiks. Jätta see välja.
- Jätta 4. ptk sisse. Üritustel osalemine võib olla probleem ja see vajab eraldi lähenemist.
Ap nr 5:
- Korrigeerida küsimustikku. Küsimused nr 5 ja 7 mitmeti mõistetavad.
Ap nr 7:
- Ei vaja eraldi alapeatükki ja tõsta sisu 3 ptk alla.
Ap nr 8:
- Sissejuhatav osa välja jätta.
- Täiendada soovitustuste osa ja rõhuda vajadust kujundada asutuses ühtne praktika.
- Väiketest asjadest teavitamine võib muutuda mõtetuks bürokraatiaks.
- Jätta soovituste alt ühistrabimise osa välja. See jätab vale mulje nagu oleks kollektiivselt
jagatud hüve lubatav.
- Lisada soovitus läbi mõelda oma asutusesisesed situatsioonid ning vajadusel koostada
lähtuvalt sellest asutusesisene juhend.
✓ Näidetest jätta välja asutuste nimed.
2. Juhendis kasutatavad näited, otsustatakse eraldi e-maili teel.
3. Viia parandused sisse 2 nädala jooksul ja saata juhend eetikanõukogule üle vaatamiseks.
2) Uuringu Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses ülevaade.
Krislin Pärt andis ülevaate uuringu Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses tulemustest.
Eetikanõukogu liikmed tõdesid, et uuringu tulemused on huvitavad ning hea on, et positiivsed
trendid jätkuvad. Välja toodi ka, et uuringuraporti kvaliteet võrreldes varasemate uuringutega on
halvem. Analüütiline pool on nõrk ja graafikutelt on puudu numbrisildid. Samas ametikohtade
jaotus gruppide lõikes on paremini õnnestunud.
OTSUSTATI:
- Info võetud teadmiseks.

Heiki Sibul
/allkirjastatud digitaalselt/
Koosoleku juhataja

Krislin Pärt
/allkirjastatud digitaalselt/
Protokollija

