
INSENERIEETIKA  KOODEKS 

 

1. Insener on erialases tegevuses kohustatud arvestama teaduse ja tehnika mõju 

inimkonnale ja looduskeskkonnale ega tohi tööülesannete täitmisel unustada  

vastutust ühiskonna ees. 

2. Insener töötab ja suhtleb vastavalt Euroopa maade käitumisnormidele ja 

pöörab erilist tähelepanu endaga koos töötavate inimeste kutsealaste õiguste 

ning väärikuse austamisele. 

3. Insener kohustub oma tegevuses juhinduma järgmistest eetilistest 

tõekspidamistest.  

 

Isiklik eetika 

 

1. Insener hoiab oma erialased oskused tasemel, mis võimaldab tal oma erialal 

osutada rahvusvahelisel tasemel tööalaseid teenuseid. Ta austab oma 

töökohamaa seadusi. 

2. Tema professionaalsed omadused ja ausus peavad tagama erapooletu 

suhtumise tööalastesse analüüsidesse, hinnangutesse ja otsustustesse. 

3. Ta peab kinni kõigist lubadustest ja teabe mittelevitamise kokkulepetest, 

millega ta on vabatahtlikult nõustunud. 

4. Ta peab olema pühendunud inseneritööle ja võtma osa oma erialale vastavatest 

EIL liikmesorganisatsioonide ja teiste inseneriühingute tööst, eriti nendest 

üritustest, mis propageerivad inseneri elukutset ja aitavad kaasa jätkuvale 

kutsealasele täiendõppele. 

5. Ta kasutab ainult tiitleid ja nimetusi, milledele tal on õigus. 

 

Tööalane eetika   

 

1. Insener võib tööülesandeid vastu võtta ainult oma kompetentsi ulatuses. Kui 

tööülesanne nõuab tema kompetentsist välja jäävaid oskusi ja teadmisi, peab ta 

kasutama vastava ala eksperdi abi. 

2. Ta on kohustatud tagama endale võetud tööülesannete täitmise. 

3. Ta peab välja selgitama temalt oodatavate teenuste ja tööde täpse kirjelduse. 

4. Ta peab tegema kõik inimlikult võimaliku tööülesannete täitmist segavate 

tegurite kõrvaldamiseks, kindlustades samal ajal tööga seotud isikute, vara ja 

keskkonna ohutuse. 

5. Ta peab võtma töö eest tasu ranges vastavuses tema poolt osutatud teenuste 

hulgale ja kvaliteedile ning teenustega seotud vastutusele. Ta ei võta vastu 

mingeid ebaseaduslikke makse. 

6. Ta peab ka oma kolleegide ja abiliste töötasu hoidma vastavuses nende poolt 

osutatud teenustele ja neile langenud vastutusele. 



7. Ta püüab kasutada kaasaegset töömetoodikat ja töövahendeid, soodustades sel 

teel heatasemelist tööd ning tagades kolleegidele ja alluvatele meeldiva 

töökeskkonna. 

 

Inseneri ühiskondlik vastutus 

 

1. Insener austab oma kaastöötajaid, nende isiklikke õigusi ning arvestab oma 

töös nende nõudmisi ja püüdlusi tingimusel, et need on kooskõlas seaduse ja 

tööeetikaga. 

2. Ta jälgib looduse, keskkonna ja inimeste ohutust ning tervist ja töötab 

inimkonna kasu ja jõukuse ning keskkonda säästva arengu nimel. 

3. Ta annab oma eriala saavutuste, võimaluste ja plaanide kohta avalikkusele 

ühemõttelist informatsiooni, mis võimaldab avalikkusel õigesti hinnata teaduse 

ja tehnikaga seotud otsuste mõju ühiskonnale. 

4.  Ta suhtub austusega oma töökohamaa traditsioonidesse. 

 

 


