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Eesmärk

Tõsta ametnike ja teiste avaliku sektori 
töötajate teadlikkust huvide konflikti 
sisaldavatest olukordadest ja anda soovitusi 
selliste olukordade lahendamiseks. selliste olukordade lahendamiseks. 

Käsiraamat ei ütle, mis on õige või mis on 
vale, ent aitab ametnikel, aga ka teistel 
avaliku sektori töötajail lahendada huvide 
konflikti olukordi.



Käsiraamatu koostamise 
põhjused

1. 3% avaliku sektori töötajatest on viimase aasta jooksul isiklikult 
korruptsiooniga kokku puutunud. Samas 17% on neid, kes ei oska 
öelda, kas nad on korruptsiooniga kokku puutunud, sest pole 
kindlad, kas tegu oli korruptsiooniga või mitte.

2. 24% ametnikest tunnistab, et nad on tööl isiklikult huvide konflikti 
olukorraga kokku puutunud.olukorraga kokku puutunud.

3. 53% ametnikest sooviks täpsemaid juhtnööre, mis aitaksid huvide 
konflikti vältida.

4. Kõiki avalikus sektoris esinevaid eetiliselt probleemseid olukordi ei 
ole võimalik ega otstarbekas seadusega lahendada.

5. Käsiraamatu koostamine ja tutvustamine sisaldub arengukavas 
„Vabariigi Valitsuse korruptsioonivastane strateegia 2008-2012“. 



Hoiakute ühtlustamise mõju

1. Ametnikud teistest teadlikumad: ametnikud 
aktsepteerivad kõiki eetiliselt kahemõttelisi 
olukordi vähem (20–30%) võrreldes elanike 
ja ettevõtjatega.

2. Võrreldes varasemaga aktsepteerivad 2. Võrreldes varasemaga aktsepteerivad 
ametnikud kõiki eetiliselt kahemõttelisi 
olukordi vähem.

3. Avaliku teenistuse eetikakoolituse läbinud 
avalike teenistujate väärtused ja arusaamad 
erinesid nende omadest, kes sellist koolitust 
ei olnud läbinud.



Kui hangetega tegelev ametnik tellib asutusele arvuteid firmast, 
mille osanik on ta poeg (või muu lähikondlane), siis see on 

korruptsioon. 
Kas on korruptsioon või ei ole?
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Ettevõtja helistab tuttavale ametnikule, et kiirendada ettevõte 

dokumentide menetlemist, mis on vahepeal takerdunud.

Kas on aktsepteeritav tegevus?
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Näide käsiraamatust

Ametiisikule on ajutiste teenistusülesannete täitmise ajaks  
naabermaakonnas nähtud  ette riigi omanduses olev kahetoaline 
korter. Ametnik ei pea selle eest üüri maksma, vaid tasub üksnes 
kommunaalmaksed. Ametniku tuttava tütar, kes õpib ülikoolis, otsib 
praktika ajaks soodsa hinnaga korterit samas piirkonnas. Ametnik 
otsustab aidata ja pakub tuttava tütrele võimalust üürida ametikorteri otsustab aidata ja pakub tuttava tütrele võimalust üürida ametikorteri 
üht tuba keskmisest turuhinnast soodsamatel tingimustel. 

Kas ametikorterit võib välja üürida?
Jah
Ei



Näide käsiraamatust

Valla sotsiaalametnik saab kohalikult 
elanikult tänutäheks koduaiast korjatud 
lillekimbu.
Kas kingituse võiks vastu võtta?Kas kingituse võiks vastu võtta?

Jah

Ei



Käsiraamatu sisu

37 teemapõhist juhtumit :
1)      ametnik koolitajana, 
2)      ametniku kõrvaltegevused, 
3)      kingituste vastuvõtmine, 
4)      vara ja töövahendite tarvitamine, 4)      vara ja töövahendite tarvitamine, 
5)      siseteabe korruptiivne tarvitamine, 
6)      töökoha vahetus – pöördukse efekt, 
7)      tehingud iseendaga,
8)      mõjuvõimuga kauplemine. 



Käsiraamatu ülesehitus

• Iga peatükk koosneb teema tutvustusest, 
elulistel näidetel põhinevatest 
üksikjuhtumitest, soovituslikust hinnangust 
juhtumi seaduslikkuse ja/või eetilisuse kohta 
ning soovitustest juhtumi lahendamiseks. ning soovitustest juhtumi lahendamiseks. 

• Käsiraamat asub veebis 
http://huvidekonflikt.just.ee.  

• Elektroonilist käsiraamatut täiendatakse 
jooksvalt ning igaühel on võimalik kaasa 
rääkida kaasuste lahendustes ning pakkuda 
välja uusi kaasusi lahendamiseks.







Käsiraamatu koostamise 
protsess

• Käsiraamatu väljatöötamisse kaasati 
ametiasutuste personalijuhte ning 
ametnikueetika valdkonna koolitajaid.

• Koostatud alates 2009. a suvest (üle 1,5a).• Koostatud alates 2009. a suvest (üle 1,5a).
• Mitmete juhtumite puhul on tegemist 

ametnike reaalsete eluliste olukordadega, 
mida on kohandatud ja pakutud välja võimalik 
käitumisjuhis. 


