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Kinnitatud 

juhatuse 06.10.2022 otsusega nr 10 

Eetikakoodeks 

1. Eesmärk ja kohaldamisala 

1.1. Eetikakoodeksi eesmärk on luua sihtasutuses Tallinna Haigla Arendus (edaspidi 

asutus) ühine arusaam väärtustele rajanevast eetilisest käitumisest ja eetikakoodeksis 

toodud põhimõtteid järgides käitumisviiside valikul saavutada oma koostööpartnerite 

lugupidamine.  

1.2. Eetikakoodeks koosneb eetilise käitumise põhimõtetest (p 2) ja eetilise käitumise 

lähtekohtadest (p 3), mis on eetilise käitumise põhimõtetest tuleneva käitumissoovituse 

teejuhiks. 

1.3. Eetikapõhimõtete järgimist eeldatakse asutuse töötajatelt, juhatuse ja nõukogu 

liikmetelt ning koostööpartneritelt.  

2. Eetilise käitumise põhimõtted 

2.1. Kõlbelisus: 

2.1.1. usaldusväärsus – peame kinni kokkulepetest, tegutseme ausalt ja õiglaselt 

ning üldsuse ootustele vastavalt; 

2.1.2. austus – koostöö käigus arvestame partnerite ja kolmandate isikute õigusi ja 

huve ning käitume igas olukorras viisakalt. 

2.2. Ühetaolisus: 

2.2.1. objektiivsus – käitume faktidele tuginedes, heas usus ja väldime olukordi, mis 

võivad kahjustada meie tegevust või mainet või näida sõltumatust 

kahjustavatena; 

2.2.2. selgus – meie tegevus on põhjendatud ja arusaadav, otsustusprotsess on 

läbipaistev ja tegevuse tulemus on kohalduvatest normidest ning reeglitest 

lähtuvalt etteennustatav; 

2.2.3. võrdne kohtlemine – väldime alusetut ja põhjendamatut ühe isiku või toote 

eelistamist või diskrimineerimist ning sarnaseid olukordi lahendame sarnaselt. 

2.3. Säästlikkus: oma tegevuse käigus säästame (jätame asjatult kulutamata, ei raiska) nii 

materiaalseid väärtusi (nt loodusvarad ja nendest toodetu) jättes tegemata 

toreduslikud kulutused kui ka mittemateriaalseid väärtusi (nt teiste inimeste aeg). 

3. Eetilise käitumise lähtekohad 

3.1. Juhindume nii tööalases kui ka töövälises tegevuses kõlbelistest väärtustest, 

heast tavast ja eetikakoodeksist 

• Me kohtleme kõiki suhtluspartnereid tähelepanu ja viisakusega. 

• Me teadvustame enesele, et oleme asutuse saadikud, igaühel meist lasub isiklik 

vastutus käituda oma tööalases ja -välises tegevuses kõlbeliselt ning aidata seda teha 

ka teistel. Me vaatleme eetikat ja õiguskuulekust tööalase ja -välise tegevuse olulise 

osana. Sellest tulenevalt võib eetikakoodeksi rikkumine olla hoiatuse tegemise või 

töölepingu erakorralise ülesütlemise või juhatuse liikme lepingu lõpetamise aluseks.  

• Otsuste tegemisel asutuses eelistame asutuse huve isiklikele huvidele.  

• Kolleegidena juhime üksteise tähelepanu olukordadele, kus võib tekkida oht 

eetilisele käitumisele.  
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3.2. Kujundame ühetaolist asutuse organisatsioonikultuuri 

• Hoidume suhetest avalikkuse, partnerite ja kolleegidega, mis mõjutavad või näivad 

mõjutavat meie erapooletust.  

• Töösuhete sõlmimisel lähtume töötaja kvalifikatsioonist, väärtushinnangutest ja 

oskustest ning tagame kõigile tööülesannete täitmisel võrdsed võimalused.  

• Tugineme oma töös vastava valdkonna heale tavale ja normidele ning kontrollime 

aktiivselt kohalduvate nõuete ja eelduste täidetust, mitte ei toimi pimesi. 

• Huvide konflikti ohu, toimingupiirangu rakendamise vajaduse või korruptsiooniohu 

ilmnemisel tugineme eetikakoodeksile ja korruptsiooni ennetamise korrale. 

• Asutuse organisatsioonikultuur on vaba diskrimineerimisest, ahistamisest, 

alandamisest ja muust ebaviisakast käitumisest. Kõiki töötajaid koheldakse õiglaselt 

ja võrdselt, sõltumata rahvusest, vanusest, rassist, soost, keelest, päritolust, 

nahavärvusest, usutunnistusest, puudest, seksuaalsest sättumusest, poliitilistest või 

muudest veendumustest.  

• Me ei viibi tööl nakkushaiguse nähtudega. Kui haige olles meie enesetunne ja 

töölaad võimaldavad tööd teha, siis jääme kaugtööle, kui ei, siis vormistame 

töövõimetuslehe.  

• Me ei viibi tööl joobeseisundis, sh narkootiliste või psühhotroopsete ainete mõju all. 

3.3. Kasutame vara heaperemehelikult ja säästlikult.  

• Hoiame ja kaitseme intellektuaalset omandit (loomingulise tegevuse tulemus, mis 

hõlmab mh autoriõigust ja tööstusomandit), mis on antud meie kasutusse või millele 

meil on juurdepääs. Meil ei ole õigust kasutada ega avaldada mistahes vormis 

intellektuaalomandit ilma selle õiguse omaniku eelneva kirjaliku loata, v.a juhul, kui 

selline õigus tuleneb õigusaktist. Austame samavõrd ka partnerite ja teiste isikute 

intellektuaalset omandit.  

• Kasutame ja hoiame oma töökohustuste täitmisel saadud teavet hoolikalt. Me ei 

aruta konfidentsiaalseid tööasju oma tuttavate, pereliikmete ega ka asjasse 

mittepuutuvate kolleegide ning muude isikutega.  

• Hoiame oma töökeskkonda.  

• Kasutame tööandja vahendeid (nt raha, materjalid, tööaeg) otstarbekalt, mõistlikult 

ja tööülesannete täitmiseks. 

• Meie otsused on majanduslikult põhjendatud ja ressursisäästlikud. Me ei tekita oma 

tegevusega kahju, kui seda on võimalik mõistlikult vältida. 

4. Arutelu ja teavitamine 

4.1. Arutame eetikakoodeksist tulenevat julgelt ja avatult, luues seeläbi ühtset 

meeskonnatunnet ja -asutuse identiteeti. 

4.2. Eetikakoodeksis kirja pandu arutamine, sisustamine ja tõlgendamine toimub kas: 

4.2.1. aruteluna asutuse iganädalasel üldkoosolekul jooksvalt teemat püstitades või  

4.2.2. küsimuse esitamisega juhatusele, mida arutab juhatus esmalt juhatuse 

koosolekul ja seejärel arutatakse teemat ühiselt asutuse üldkoosolekul. 

4.3. Kui asutuse töötaja märkab eetikanõuete eiramist või muud eetiliselt küsitavat 

juhtumit, teavitab ta rikkumiskahtlusest kas oma otsesest juhti või juhatuse esimeest. 

Soovi korral võib teavitaja jääda asutusele anonüümseks esitades info Tallinna linna 

sisekontrolörile. 

4.4. Eeldame, et eetikaga seotud küsimused ja vihjed esitatakse heauskselt ning sellest 

tulenevalt ei kasutata eetikaküsimuse tõstataja suhtes survemeetmeid ega seata teda 

halba valgusesse. 

https://www.tallinn.ee/et/kontakt/arvo-teder?group=77
https://www.tallinn.ee/et/kontakt/arvo-teder?group=77

