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Raamatupidaja amet on väga vastutusrikas ja seetõttu on oluline, et selle ametiala 
esindajad oleksid ausad, korrektsed ja järgiksid vastavaid kutse-eetika põhimõtteid ning 
käituksid igas olukorras vastavalt üldtunnustatud moraalipõhimõtetele. Teema on 
aktuaalne nii Eestis kui ka teistes riikides, kuna on esinenud raamatupidamisega seotud 
pettuste juhtumeid, kus on rikutud eetilisi põhimõtteid kui ka seadust. Pettused algavad 
eetiliste põhimõtete rikkumisega, kuid avalikustatakse alles siis, kui ebaeetiline käitumine 
kvalifitseerub seaduse rikkumisena. Magistritöö eesmärk oli välja selgitada 
raamatupidajate teadlikkus kutse-eetikast ning nende käitumine erinevates eetiliselt 
keerukates olukordades Töö teoreetilises osas on toodud ülevaade eetikast ja eetika 
teooriatest. Käsitletud kutse-eetika olemust ning antud ülevaade Rahvusvahelise 
Raamatupidajate Föderatsiooni (IFAC), Ameerika Vannutatud Audiitorite Instituudi 
(AICPA) ja Eesti Raamatupidaja  kutse-eetika koodeksitest. Empiirilises osas on 
analüüsitud raamatupidajate teadlikkust kutse-eetikast ja käitumist erinevates olukordades, 
kasutades hii-ruut testi. Analüüs teostati intervjuude ja ankeetuuringu põhjal. Selgus, et 
enamus uuringus osalejatest lähtuvad enda tõekspidamistest. Eetikakoodeksi teadlikkus ja 
põhimõtete tundmine on vajalik selleks, et teadvustada erinevaid olukordi, neist aru saada 
ja osata neid lahendada või vältida. Igapäevaselt ei ole vaja eetikakoodeksit kui dokumenti 
kasutada, vaid oluline on põhimõtete tundmine ning erinevates olukordades õige 
käitumisviisi leidmine. Tänu uurimusele osad uuringus osalejad tutvusid eetikakoodeksiga, 
kas esmakordselt või siis uuesti. Igas töös võib ette tulla keerulisi olukordi, mis võib viia 
eetika põhimõtete rikkumiseni. Professionaalne raamatupidaja ei allu juhi provokatsioonile 
ning teab, et töö, mida raamatupidaja teeb on vastutusrikas ja nõuab korrektsust igas 
olukorras. Uuringus osalenud raamatupidajad on ausad ja usaldusväärsed. Täidavad oma 
töökohustusi korrektselt järgides kindlaid põhimõtteid ning käituvad igas olukorras 
professionaalselt, mis ei riku raamatupidaja usaldusväärsust ega mainet. 
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The profession of an accountant is highly responsible, and therefore it is important that the 
representatives of this profession are honest, accurate and comply with the relevant 
principles of professional ethics and behave in all circumstances in accordance with the 
generally accepted principles of morality. The subject is topical in Estonia, as well as in 
other countries, as accounting fraud cases have been reported, where there has been a 
breach of ethical principles, as well as the law. Frauds begin with a breach of ethical 
principles, but are made public only when unethical behaviour qualifies as a violation of 
the law. The aim of the master’s thesis was to research the accountants’ awareness of 
professional ethics and ethical behaviour in different situations. In the theoretical section of 
the thesis an overview of ethics and theories on ethics is provided. The nature of 
professional ethics is looked at and an overview of the International Federation of 
Accountants (IFAC), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) and the 
Code of Professional Ethics of Estonian Accountants is given. In the empirical part 
accountants’ awareness of professional ethics and their behaviour in different situations is 
the chi-square test for the analysis. The analysis was carried out based on interviews and a 
questionnaire. It turned out that the majority of the participants of the research follow their 
own beliefs. Knowing the Code of Ethics and its principles is necessary in order to be 
aware of different situations, to understand them and to be able to resolve or avoid them. It 
is not necessary to use the Code of Ethics as a document daily, but it is important to have 
the knowledge of the principles and to find the right demeanour in different situations. 
Thanks to the research some participants of the study learned about the Code of Ethics, 
either for the first time or by revisiting it. Complex situations that might lead to a breach of 
ethical principles may occur in each profession. A professional accountant will not respond 
to the manager’s provocation and knows that the work of the accountant carries a great 
responsibility and calls for correctness in any situation. The accountants who participated 
in the study are honest and reliable. They carry out their duties properly in compliance with 
certain principles and behave in a professional manner in all circumstances that does not 
violate the accountant’s credibility and reputation. 
Keywords: ethics, professional ethics, professional ethics of accountant 
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SISSEJUHATUS  

 

Raamatupidaja amet on väga vastutusrikas ja seetõttu on oluline, et selle ametiala 

esindajad oleksid ausad, korrektsed ja järgiksid oma kutse-eetika põhimõtteid ning 

käituksid igas olukorras vastavalt üldtunnustatud moraalipõhimõtetele. Ettevõttele on 

tähtis, et arved ja maksud oleks õigel ajal tasutud, töötajatele töötasud õigesti arvestatud ja 

tasutud ning kõik raamatupidamisega seotu korrapäraselt tehtud. 

Eetiliseks käitumiseks tuleb raamatupidajal järgida eetika põhimõtteid, milleks on ausus, 

objektiivsus, kutsealane pädevus ja hoolsus, konfidentsiaalsus ning professionaalne 

käitumine. Selliste reeglite järgimisega seotud probleemide ja nende põhjuste 

väljaselgitamine on vajalik, et teadvustada nimetatud raskuste olemasolu ning selle abil 

neid hiljem vältida.  

Enamik raamatupidajaid on ausad ja jälgivad eetilisi põhimõtteid. Raamatupidajate õigesti 

ja õiglaselt kajastatud tehingud ning finantsaruanded on üldjuhul läbipaistvad ja annavad 

ettevõtte finantsseisundist tõese ja ausa ülevaate. Siiski on ettevõtteid, kus raamatupidajad 

enda heaolu nimel, teadmatusest, seaduste puudulikust tundmisest või ettevõtte juhtkonna 

soovi täites lähevad vastuollu eetiliste põhimõtetega. Näiteks võivad raamatupidajad 

juhtkonna soovil näidata ettevõtte finantsolukorda paremas valguses, kui tegelik olukord. 

Sellised raamatupidajad käituvad ebaeetiliselt.   

Ebaeetiline tegevus toob kaasa tõsiselt kahjulikke tagajärgi, mis mõjutavad nii inimest 

ennast kui ka teisi, keda see tegevus puudutab. Ebaeetiline käitumine tekitab pingeid, 

õhutab konflikte, hävitab organisatsioone. Ebaeetiliselt käitunud raamatupidajaid ei 

usaldata enam ja neil on selle tõttu ka raskem leida tööd.  

Üheks enim õpitud erialaks on majandusarvestus ja finantsjuhtimine. Näiteks 2015. aastal 

osutus Tartu Kutsehariduskeskuses suurima konkursiga õppekavaks sessioonõppes 

raamatupidaja eriala, kus ühele õppekohale konkureeris ligi 7 soovijat (Karja 2015). Eesti 

Maaülikoolis oli suurim konkurss kolmele erialale, mille seas ka maamajanduslik 

ettevõtluse ja finantsjuhtimise eriala, 8,37 soovijaga ühele kohale (Suurim tung…).     
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2011. aasta rahvaloenduse andmetel oli Eesti raamatupidajaid 11 171, mis moodustab 

12,1% kuuel enam levinud ametil töötavate inimeste koguarvust (92 133) (Beltadze 2013).   

Eestis ja ka mujal riikides on aktuaalseks teemaks raamatupidajate eksimused eetika vastu.  

Avalikkuse tähelepanu on pälvinud raamatupidamisega seotud pettused, millega on 

mindud vastuollu nii eetiliste põhimõtetega kui ka seadustega. Raamatupidamisega seotud 

pettused algavad eetiliste põhimõtete rikkumisega, kuid avalikustatakse alles siis, kui 

ebaeetiline käitumine kvalifitseerub seaduse rikkumisena. Tuntumaid juhtumeid paljastus 

2002. aastal Ühendriikide ettevõttes WorldCom. Ettevõtte püüdis oma maine päästmiseks 

näidata finantsseisu paberil paremas valguses. Tegelikud opereerimiskulud kanti ettevõttes 

kapitalimahutuste lahtrisse. Raamatupidamisliku pettuse kõrval süüdistati WorldComi 

juhtkonda ka elementaarses ärieetika rikkumises ning korruptsioonis. (WorldCom 

accounting…) Raamatupidajate eksimused eetika vastu on probleemiks ka Eestis, mida 

osutavad mitmesugused ebaeetilised teod. Kohtutes on tuvastatud raamatupidamispettusi 

majandustehingute ja varade/kohustuste kajastamisel. Raamatupidajate toime pandud 

rikkumistest võib nimetada ettevõttele kahju tekitamist ja kuriteo toimepanemisele kaasa 

aitamist. Näiteks kajastas üks kohtulahend seda, kuidas raamatupidaja aitas aastatel     

2004–2010 äriühingutel Eesti Haigekassast töövõimetushüvitist välja petta, osutades 

nendele ettevõtetele raamatupidamisteenust (kohtuotsus 1). 

Üldsuse tähelepanu on suunatud seaduse rikkumistele, mille käigus minnakse vastuollu ka 

eetiliste põhimõtetega. Eetika- ja õigusnormid on küll sarnased, kuid ei kattu täielikult. 

Õigusnormide täitmist tagatakse riiklike institutsioonidega (kohus, vangla), kuid 

moraalinormid on mitteformaalsed ja nende täitmist riiklike institutsioonidega ei tagata. 

Moraalinorme tagatakse nii väliste (teiste inimeste reaktsioon, suhtumine) kui ka sisemiste 

(häbitunde) sanktsioonidega. Üldjuhul toob eetikakoodeksi põhimõtete rikkumine kaasa 

häbitunde.  

Professionaalilt eeldatakse lojaalsust tööandjale või kutseliidule, seadusekuulekust, 

vajalike kutseoskuste olemasolu ja enesetäiendamist ning usaldatavust. Raamatupidaja 

kutsestandardite järgi on oluline raamatupidaja eetikakoodeksi tundmine ja selle 

põhimõtetest lähtumine. Raamatupidaja elukutse rajaneb usaldusel ja arvestuse pidamise 

põhinõudel, mis eeldab olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamist lähtudes 

heast raamatupidamistavast (Raamatupidaja kutse-eetika… 2003: 1). 
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Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada raamatupidajate teadlikkus kutse-eetikast ning 

nende eetilised valikud eri olukordades.  

Töö uurimisobjektiks on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA), 

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES), Sihtasutuse Innove (INNOVE) ja Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetusi saavate ettevõtete raamatupidajad.  

Magistritöö tulemuseks on ülevaade raamatupidaja kutse-eetikast ja sellega seonduvatest 

probleemidest. Uuringust selgus, et mitte kõik raamatupidajad ei lähtunud kutse-eetika 

põhimõtetest, vaid enda isikuomadustest. Enamus raamatupidajaid on oma töökohustusi 

täites ausad ja usaldusväärsed. Nad täidavad töökohustusi korrektselt, järgides kindlaid 

põhimõtteid ning käitudes igas olukorras professionaalselt, mis ei riku raamatupidaja 

usaldusväärsust ega mainet. Tulemused aitavad teadvustada raamatupidaja kutse-eetika 

koodeksi vajalikust. 

Eesmärgi saavutamiseks püstitatakse järgmised uurimisülesanded: 

• selgitada välja raamatupidajate teadlikkus kutse-eetikast; 

• uurida raamatupidajate käitumist erinevates olukordades, mis on kajastatud 

eetikakoodeksis;  

• selgitada välja ebaeetilise käitumise esinemist ja moraalinormide seotust 

õigusnormidega. 

Magistritöö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses osas antakse teoreetiline ülevaade 

eetikast ja eetikateooriatest. Käsitletakse kutse-eetika olemust ning antakse ülevaade 

Rahvusvahelise Raamatupidajate Föderatsiooni (IFAC), Ameerika Vannutatud Audiitorite 

Instituudi (AICPA) ja Eesti raamatupidaja kutse-eetika koodeksitest. Teises osas on 

kirjeldatud uurimistöö materjali ja metoodikat. Uurimisülesannete täitmiseks viiakse eri 

ettevõtete raamatupidajate seas läbi küsitlusuuring. Kolmandas osas analüüsitakse 

raamatupidajate teadlikkust kutse-eetikast ja nende käitumist erinevates olukordades. 

Intervjuude ja küsimustiku analüüsiks kasutatakse statistilist meetodit (hii-ruut test). 

Autor tänab oma juhendajaid Inno Kalbergi ning Leo Luksi magistritöö juhendamisel. 
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1. EETIKA JA RAAMATUPIDAJA KUTSE-EETIKA 

TEOREETILINE KÄSITLUS 

 

1.1. Eetika ja eetiline käitumine 

 

Eetika ja eetilise käitumise mõistmiseks on oluline selgitada mõisteid. Terminil „eetika“ on 

pikk ajalugu, see pärineb Vana-Kreeka ajast ja tuleneb sõnast „ethos“, mis tähendas 

viibimiskohta, asupaika. (Laanemäe 2000: 6–7) Eetika on moraaliteooria, mille eesmärgiks 

ei ole teadmised, vaid käitumiseks ettekirjutuste andmine. Eetika tegeleb mõistetega nagu 

„õige“, „väär“, „lubatud“ ja „keelatud“. (Pojman 2005: 18–23) Eetika sarnaneb moraaliga, 

mis on ühiskonnas aktsepteeritud käitumisnormide, tavade ja seaduste kogum. Eetika 

katsub avastada seda, mis on meie elus tõeliselt tähtis, mis annab elule mõtte ja teeb selle 

elamisväärseks. (Palviste, Kerner 1996: 13 – 17)  

Moraal tähendab väärtusi ning uskumusi õigest ja valest, heast ja halvast. Eetika on nende 

tõekspidamiste uurimine, põhjendamine ning analüüsimine. Eetika kajastabki seda, 

millised on need väärtused ja uskumused. Tegemist võib olla sotsiaalsete, isiklike või 

tööga seotud väärtushinnangutega kas ühiskonna või üksikisikute huvides. (Senarante 

2011) Eetika on olemuselt mitmekülgne ning pole võimalik üheselt mõista, mis on teatud 

olukorras moraalne ja mis ebamoraalne. Efektiivne organisatsioonikultuur peaks 

soodustama moraalset käitumist ja hoidma ära ebamoraalset käitumist. 

Ülekantud tähenduses märgib eetiline käitumine kokku lepitud käitumisreeglitest 

kinnipidamist. Need väljenduvad inimeste teguviisides ja valikutes, mille puhul erinevaid 

otsuseid peetakse õigeteks. Äritehingute eetika teema on viimastel aastatel saavutanud 

järjest suurema tähtsuse. Selleks et eetiliselt käituvaid ettevõtteid esile tõsta, kasutatakse 

mitmesuguseid tehnikaid, nagu näiteks eetikakoodeksid, mis julgustavad ja kirjeldavad 

eetilist käitumist. (Ayres 1999: 335–336)  

Intuitsioonil või isiklikel tunnetel põhinev otsustamine ei juhi alati õigele teguviisile. Seega 

nõuab eetiline otsustamine kindlaid kriteeriume, et tagada õigesti mõistmist (Senaratne 

2011). Intuitsionistid usuvad, et igaühel meist on südametunnistus. Me peame igas 
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olukorras küsima nõu oma südametunnistuselt, et avastada, milline on moraalselt õige 

tegu. (Pojman 2005: 216–217) Eetika paremaks mõistmiseks on olemas erinevaid 

filosoofilisi eetikateooriaid, mis selgitavad paremini probleemide tekkimise tagamaid. 

Filosoofid käsitlevad eetikat ja eetilist käitumist eri vaatenurkadest. Eetikateooriad 

annavad standardi selle kohta, kuidas inimene peaks käituma teiste suhtes, leides õige ja 

vale otsuse. (Senaratne 2011) 

Seaduste taga on inimene, kes on kõikide asjade mõõt. Üksnes inimene saab otsustada, 

millist teed ta tahab käia, ja filosoofia saab olla talle vahendiks eesmärkide seadmisel ja 

saavutamisel. Inimene lähtub kasust, mis tulenevat tema loomusest. Nii väitsid sofistid, kes 

kuulutasid kõrgeimaks väärtuseks inimese vabaduse. Elu eesmärgiks on õnn ja naudingud 

selleks, et olla õnnelik. Naudingud aga ei tohi inimest orjastada. Selleks on vaja 

tahtejõudu. Sokrates oli see, kes tõi eetikasse tahtejõu mõiste. Mõistuse ettekirjutuse 

järgimiseks on vaja tahtejõudu, mis tähendab, et mõistus peab valitsema tundeid. Platoni 

arvates pole eetilistest voorustest ükski inimeste loodud, vaid kaasa sündinud, kuid 

inimene on need unustanud. Kasvatus aitab need meelde tuletada. (Laanemäe 2000: 62–68) 

Eetika nimetus ja esimene teaduslik määratlus pärineb filosoofilt ja õpetlaselt 

Aristoteleselt, kes eraldas eetika kui praktilise elu õpetuse muust filosoofiast (Tuulik 2002: 

8–9). Aristotelest tuntakse eetika isana, kes moodustas „eetikast“ omadussõna „eetoslik“ 

ehk „eetiline“ (ethicos), millega tähistas ta inimese kindlaid iseloomuomadusi kui voorusi. 

Eetika oli talle praktiline teadus, mis pidi näitama, kuidas saada tubliks ja vooruslikuks 

inimeseks ja nõnda ka käituda. Aristoteles lõi esimesena teadusharu, mis uurib inimese 

suhet ümbrusega kõlbelisest küljest. Vooruslik käitumine eeldab teadlikult püstitatud 

eesmärki. Kõige täiuslikumaid voorusi on õiglus. See vastab seadustele, mis peaks 

isiklikke huvisid tasakaalustama teiste inimeste huvidega. Õiglane lähtub seadustest. 

Õnnelik juhtum on see, kui inimene elab võrdselt iseendale ja ühiskonnale. (Laanemäe 

2000: 6–7, 67–68) 

Eetikateooria üritab mõista kõlbelisuse kontseptsiooni ja põhjendada moraaliprintsiipe ning 

teooriaid (Pojman 2005: 18–23). Eetika jaguneb teoreetiliseks ja praktiliseks eetikaks 

(joonis 1). Teoreetiline eetika tegeleb eetika üldiste teooriatega (Aavik jt 2012: 11–13). 

Praktiline eetika aga konkreetsemate moraaliküsimustega, mis eri elualadel võivad esile 

kerkida (Aavik jt 2007: 9–21). 
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Joonis 1. Eetikateooriate jagunemine, autori koostatud eetikakoodeksite käsiraamatu alusel 

(Aavik jt 2007) 

Teoreetiline eetika tegeleb üldiste eetikateooriatega, mida saab jagada metaeetikaks ja 

normatiivseks eetikaks (Aavik jt 2012: 11–13). Metaeetika uurib eetika mõisteid ning 

moraaliprintsiipide olemust ja õigustamist (Pojman 2005: 326–328). Normatiivne eetika on 

teooria selle kohta, milline käitumine on moraalselt hea või halb. Normatiivne eetika on 

ettekirjutav, see sõnastab moraalinormid, mida järgida on inimestele kohustuslik. (Pfordten 

2012: 449–452) 

Tuntumad normatiivse eetika teooriate tüübid on teleoloogiline eetika, deontoloogiline 

eetika ja voorustepõhine eetika (Aavik jt 2007: 12). 

Teleoloogilise teooria järgi määrab teo kõlbelise kvaliteedi ainuüksi teo tulemus 

(Laanemäe 2000: 10–12). Teo moraalse õigsuse määrab see, kui suur on teost saadav kasu. 

Mida suurem on kasu, seda parem on tegu moraalses mõttes. (Pojman 2005: 34–35) 

Ärieetikas enim kasutatud teooriaid on utilitarism, mille rajajaks peetakse inglise 

õigusteadlast ja filosoofi J. Benthamit. Filosoof püüdis välja arendada sellist moraalset 

teadust, mis oleks teistest moraaliõpetustest ratsionaalsem, objektiivsem ja kvantitatiivsem. 

Õige tegu on see, mis suurendab mõnu (kasu, õnne) või vähendab valu (õnnetust). (Meel 

2000: 14–16) 

EETIKA 

Teoreetiline eetika Praktiline eetika 

Rakenduseetika Kutse-eetika Normatiivne 
eetika 

Metaeetika 
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Filosoof Benthami arvates utilitarismi aluseks oli veendumus, et ainsaks mõistlikuks 

elumotiiviks on naudingute saavutamine. Kuid filosoof Milli teeb vahet õnnel ja naudingul. 

Õnn on teatud tüüpi kõrgemad naudingud. (Pojman 2005: 176–181) 

Reeglina on igas olukorras võimalik käituda mitut moodi. Kõige positiivsem käitumisviis 

on see, mis annab tulemusena enim naudinguid ja vähim kannatusi. Inimene peab 

tegutsema nii, et sellest tuleneks võimalikult suur hüve võimalikult paljudele. Seega, kõige 

suurema kollektiivse heaolu saavutamiseks tuleb mitme teguviisi vahel valides esmalt 

kokku arvutada kõik naudingud ja kannatused, mis ühe või teise valikuga kaasnevad. 

Arvestada tuleb ka kõigi inimeste huvidega, keda see tegevus puudutab. (Laanemäe 2000: 

10–11, 76–88) 

Deontoloogiline teooria rõhutab tegu või teo liiki. Tõe rääkimine ja lubaduste pidamine on 

õige või hea ning valetamine ja lubaduste murdmine väär või halb. Tegevuse õigsus 

tuleneb teo enda seesmisest väärtusest, mitte tagajärgedest. Rõhutavad on kohusetunde ja 

vastutuse tähtsust. (Pojman 2005: 34–35, 174–175) Deontoloogia tuntuim ja sügavaim 

põhjendaja oli I. Kant, kes arvas end olevat avastanud fundamentaalse moraaliseaduse ehk 

kategoorilise imperatiivi, mis on niisama objektiivne ja meie tahtest sõltumatu kui 

loodusseadusedki (Meel 2000: 18–21). Kategooriline imperatiiv pole tingimuslik vaid 

universaalne ning mõistuslikult paratamatu. Kanti arvetes: „Toimi ainult sellise maksiimi 

kohaselt, mille kohta sa saad tahta, et sellest saaks üleüldine seadus.“ Näiteks „ära murra 

kunagi oma lubadust.“ (Pojman 2005: 34–35) 

Kant pidas emotsioone ning moraalset kohusetunnet eri asjadeks. Moraalseid tegusid 

tehakse heast tahtest ja kohusetundest. Kant oli seisukohal, et hukutavad on isegi kõige 

tühisemad ja vaid erandlikult kordasaadetavad kohuserikkumised. (Laanemäe 2000:       

80–82). Kanti küsimuseks on moraalireeglite põhjendamine, mitte see, mida teha ühes või 

teises konkreetses olukorras. Teod on oma olemuselt kas õiged või väärad ning inimesed 

on kohustatud käituma moraalselt õigesti. Moraal ei pea meid tegema õnnelikuks, vaid 

õnne vääriliseks. Kanti arvates on moraalivälisel väärtustamisel põhinevad eetikateooriad 

puudulikud. (Meel 2000: 18–21)  

Utilitarismi ja deontoloogia vahel valitseb põhimõtteline erinevus: kui utilitarismi puhul 

eesmärk pühitseb abinõu, siis deontoloogia puhul mitte. Olukord, kus ettevõtte juht sunnib 

raamatupidajat koostama fiktiivseid arveid, et näidata ettevõtte finantsolukorda paremas 
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valguses. Raamatupidaja ei taha rikkuda eetilisi põhimõtteid, aga käsu täitmata jätmise 

korral kaotaks ta oma töö. Raamatupidaja ei oska otsustada, kas peaks sellest teguviisist 

keelduma või täitma tööandja antud korraldust. Deontoloogilise teooria järgi peaks 

raamatupidaja käituma õigesti ja jätma korralduse täitmata, kuna selline käitumine on 

ebamoraalne ja fiktiivseid arveid koostada pole lubatud. Utilitarismi puhul on võimalik, et 

täidetakse juhi korraldust, kui ei ilmne selget kahju üldsusele. Raamatupidaja ei jääks tööst 

ilma ja ettevõtte finantsolukord näiliselt paraneks. Fiktiivsete arvete koostamine ei ole 

deontoloogilise eetika kohaselt aktsepteeritav ka siis, kui teo tulemusena õnnestub ettevõtte 

finantsseisu näidata paremas valguses. Kuid utilitarismi eetikast lähtudes on antud tegevus 

õigustatud, kuna fiktiivsete arvete tegemisega ettevõtte finantsolukord näiliselt paraneb ja 

raamatupidajal säilib töökoht (saavutatakse suurim hüve suurimale arvule inimestele). 

Kolmandaks teoreetilise eetika liigiks on voorustepõhine eetika, mida vahel nimetatakse 

areetiliseks eetikaks. Vooruseetika keskendub inimese südamele, tema iseloomule. Oluline 

ei ole mitte ainult teha õiget asja, vaid ka omada hea olemiseks ja õigesti toimimiseks 

tarvilikke kalduvusi, motivatsioone ja emotsioone. Vooruseetika on püüdluste eetika, see 

kutsub üles püüdma olla täiuslik inimene, selline, kes oleks teistele innustavaks eeskujuks. 

(Pojman 2005: 252)  

Eetikanormide kirjapanekul on nii häid kui ka halbu külgi. Voorustena tuleb kindlasti 

märkida normile selge keelelise sõnastuse andmist vorm, mis ei tähenda küll, et normi sisu 

sellest tulenevalt on alati selge ja ühtemoodi mõistetav. Kirjapandud tekst, ükskõik kui 

detailne ja täpne, sisaldab ebaselgusi ja eri tõlgendusvõimalusi. Sellepärast on otstarbekas 

eetikakoodeksile kirjutada juurde kommentaarid, kus on selgitatud, kuidas üks või teine 

reegel eetikakoodeksisse jõudis. (Aavik jt 2007: 44–45)  

Moraalifilosoofias ei ole välja kujunenud üht konkreetset teooriat, mis oleks teistest selgelt 

parem. Konkureerivatest teooriatest võib mõnikord tuletada üksteisele risti vastukäivaid 

otsustusi õige või väära, hea või halva toimimise kohta. Niisugune arusaamade paljusus on 

ühtaegu nii eetika pluss kui miinus. Erinev arusaam eetikast aitab hoida seda elujõulisena, 

pidevalt edasi arendada ning seada kahtluse alla juba varem väljakujunenud arusaamu. 

(Aavik jt 2007: 9–21) 

Praktilise eetika alla kuuluvad rakenduseetika ja kutse-eetika. Neist esimene püüab 

rakendada üldisi moraalinorme ja teooriaid üksikutele-tegevusvaldkondadele, 
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kontekstidele või probleemidele. Kutse-eetika all mõistetakse mingil kutsealal tegutsevate 

inimeste eetikat. (Pojman 2005: 12–13) 

Praktiline eetika on analüütilise moraalifilosoofia uus 20. sajandil Ameerikast pärit suund, 

kuulsaim esindaja on P. Singer (Keerus jt 2008: 14–16). Singeri põhiideeks on see, et 

rakendatav teooria peab olema ühtaegu nii loomulik kui ka lihtne (Singer 2011: 1–5). 

Üheks tuntumaks praktilise eetika valdkonnaks on ärieetika (Aavik jt 2007: 9–21). 

Ärieetika selgitab moraalinorme töötajatele ja ettevõtetele (Taysir, Pazarcik 2013: 296). 

Üheks peamiseks väljakutseks ärieetikas on muuta eetilisemaks ettevõtjate käitumist oma 

töötajate ja klientide väärtustamisel, tehingute tegemisel, seaduste järgimisel jne.  

(Anderson 2012: 54). Ärieetika kujunes välja moraalifilosoofiast 18.–19. sajandil. Juba 

enne seda on eelkäijad kasutanud ärieetikat kui sellist mitmesuguste kutse-eetika 

koodeksite kujul. Ärieetikas ei tegeletud enam niivõrd moraali loomuse uurimisega, vaid 

tegude eetilise iseloomu üle otsustamisega. (Meel 2000: 10–14) Lähtuvalt ärieetikast peaks 

eetiline käitumine olema väga hästi läbimõeldud tegevus, mida annaks kohandada eri 

pooltele. 

Eetika hõlmab eri aspekte ning on olemuselt mitmekülgne, sest ükski teooria ei saa kehtida 

igas olukorras. Informeeritus võib pooltel olla erinev, näiteks kui info on ühele poolele 

paremini kättesaadav. Raamatupidajatel on infole ligipääs suurem kui teistel töötajatel, 

mistõttu võib raamatupidajal tekkida võimalus käituda ebaeetiliselt kas enda või kellegi 

teise heaolu suurendamiseks. Alati ei pruugi ebaeetiline käitumine olla tahtlik. See 

tähendab, et raamatupidaja ei kasuta kogu saadud informatsiooni või teeb infost valesid 

järeldusi ja sellega seoses ekslikke otsuseid. 

 

 

1.2. Raamatupidaja kutse-eetika 

 

Kutse-eetika uurib professionaalse tegevuse eetilisi asjaolusid. Sellel on mitmeid 

lähtekohti, eeskätt seadused ja neil põhinevad juhised. Arvesse peab veel võtma üldist 

õigustaju ning sellega seotud erialast sotsiaalset normistikku ja kindlakskujunenud 

käitumist. Kutse-eetika lähtekohtadeks on ka ajalooliselt kujunenud ametialase staatusega 

kaasnevad vastutused, õigused ja kohustused. (Moora 2002: 22–23) 
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Kutse-eetika on eriti omane klassikalistele ja traditsioonilistele professioonidele 

(elukutsetele), milleks on muuhulgas õiguse ja äriga seotud kutsed. Tänapäeval on ametite 

nimekiri muidugi pikem. Professiooni selle sõna kitsamas tähenduses võib iseloomustada 

mitme tunnuse kaudu, kuid üldiselt on professioonidel oma erialane teoreetiliste ja 

praktiliste teadmiste kogum. Mingil erialal töötamiseks on vaja väljaõpet ning seda 

tõendavaid dokumente. Ühiskond tunnustab väljaõppinud spetsialiste oma ala 

asjatundjatena just tulenevalt nende erialastest teadmistest, mis ei pruugi olla tavainimesele 

kättesaadavad või mõistetavad. Sageli tegutsevad ühe eriala esindajad sõltumatult oma 

kutseühingu raames ning lahendavad tekkinud probleeme isekeskis ilma välisosalejaid 

kaasamata. Tänu sellele iseseisvale tegevusele on professioonil aja jooksul välja kujunenud 

oma käitumiskultuur, mis sisaldab ka eetilisi tõekspidamisi. Sageli on professioonid 

keskendunud teiste inimeste või laiemalt avalikkuse teenimisele, kuna tavakodanikul ei 

pruugi olla vajalikke teadmisi. Seetõttu on eetikanormid just professiooni tunnustega 

elukutsete juures eriti tähtsad. (Aavik 2007: 19–21) 

Kõige kontsentreeritumalt väljendab kutse-eetika nõudeid kutse-eetika koodeks ehk 

normide kogu. Eetika teooriates tehakse vahet üldistel ja kutse-eetika koodeksitel. Üheks 

vanemaks eetikakoodeksiks võib pidada piibli kümmet käsku. Esimesed teadaolevad 

ametikoodeksid pärinevad India preestritelt: veedade õpetus, „Rigvedda“, mida hiljem 

täpsustati Manu seadustes. Vana-Egiptuses tunti „Surnute raamatut“, kus muu hulgas 

põhjendatakse preestrite õpetusi ja võimu. Mesopotaamiast on tuntud Hammurapi 

seadused, millest paljudel on ka eetiline tähendus. Tuntuim Vana-Kreeka kutse-eetika 

koodeks on Hippokratese vanne, milles propageeritakse arstieetikat. (Laanemäe 2000:   

132–139) 

Sõna „koodeks“ pärineb ladina keelest ja tähendas algselt puutükki, kuna Vana-Roomas 

kirjutati vahaga kaetud puutahvlile. Hiljem märgiti sellega dokumenti ja raamatut. 

Eetikakoodeks on kirja pandud normide ja väärtuste kogum, millele toetudes on võimalik 

lahendada eetikaprobleeme ning leida õige käitumisviis teatud olukorras. Seega on 

eetikakoodeks eetika valdkonna dokument, mitte õigusakt, kuigi sisaldab sõna „koodeks“. 

(Aavik 2007: 21–23, 27–32) 

Eetikakoodekseid saab liigitada paljude tunnuste põhjal. Koodeksi tüüpi määratletakse 

ettevõtte ühiste väärtuste ja eesmärkide alusel. Sisu alusel saab koodekseid liigitada 

lähtuvalt sellest, milline on neis esitatud eetikanormide iseloom: 
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1) Normatiivsed eetikakoodeksid – ettevõttes kehtivad käitumisnormid, mille täitmist 

töötajatelt rangelt nõutakse. Kasutatakse rohkem rahvusvahelistes ettevõtetes, et 

kindlustada kõikides allüksustes ühtne käitumispoliitika (levinud enam USA 

ettevõtetes). 

2) Väärtustele tuginevad eetikakoodeksid – deklaratsioonid ettevõtte moraalipoliitika 

kohta. Tavaliselt on need lühikesed ja üldsõnalised. Need on pikemaajalised, kui 

normatiivsed eetikakoodeksid, kuna üldsõnalist deklaratsiooni ei ole vaja muuta nii 

kiiresti kui detailseid koodekseid (levinud Euroopa riikide ettevõtetes). 

3) Sotsiaalselt kohustavad eetikakoodeksid – väljapoole suunatud koodeksid. Neis 

deklareerivad ettevõtted, milliseid kohustusi nad ühiskonna või mõne sotsiaalse 

rühma suhtes järgivad (levinud kogu maailmas). (Aavik 2007: 23–26) 

Selle liigituse põhjal võib väita, et Eesti Raamatupidajate Kogu, Rahvusvahelise 

Raamatupidajate Föderatsiooni (IFAC) ning Ameerika Vannutatud Audiitorite Instituudi 

(AICPA) eetikakoodeksid tuginevad väärtustele. Rõhuasetus on põhimõtetel, mitte 

kitsastel reeglitel. Põhimõtted on sätestatud üldsõnaliselt, tagades, et enamik 

raamatupidajaid saab nendele toetuda. 

Levinumaid põhjuseid eetikakoodeksit koostada on kutseala enda sisemine vajadus, väline 

surve, tarvitus kujundada ühtsed käitumisstandard, (õiguslike) regulatsioonide 

täiendamine, maine kujundamine. Ühesõnaga on eetikakoodeksi eesmärk ühtsete 

käitumisstandardite kujundamine ning nõustamine eetiliste dilemmade puhul. (Aavik 2007: 

33–36). 

Eetiline dilemma on keeruline olukord, mis on esile kerkinud vähemalt kahe tavapäraselt 

teineteist eetilisuse seisukohalt välistava võimaluse vahel, või konflikt erinevate väärtuste 

ja kohustuste vahel (näiteks lojaalsus ning ausus) (Ethical Dilemma…). 

Ärieetikas tuleb teha õigeid valikuid. Sageli puudub üks ainuõige valik ja tuleb valida 

antud olukorras parim. Iga ostus võib tekitada eetilise kahevahel oleku. Nii tuleb ka 

raamatupidajatel ette keerulisi dilemmasid, mille puhul on vaja otsustada, kumb käitumine 

on õige ja kumb vale. Dilemma võib tuleneda vastuoksustest või olla vale tegevuste 

tagajärg. Dilemmal puhul on kaks vaatenurka, millest mõlemad võivad kaasa tuua sama 

hea või sama halva tagajärje. Me tunneme rahulolu, kui käitume õigesti sõltumata tekitatud 

kahjust, või me saame seada eesmärgiks parima tulemuse hoolimata tegudest, mille 
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eetilisuses võib kahelda. Dilemmade lahendamiseks on olulised ka inimese isikuomadused 

ja teadlikkus sellest, mis on eetika ja eetiline käitumine. (Tota, Shehu 2012: 557–559) 

Professionaalsed raamatupidajad peavad oma töös tegema olulisi otsuseid selle kohta, mis 

on eetiline või mis mitte (Usurelu jt 2010: 349–352). 

Näiteks, raamatupidaja pakub teenust ettevõttele, kelle finantstegevus on ebaseaduslik ja 

raamatupidaja teab seda. Siiski ei saa raamatupidaja sellisest tegevusest kellelegi teada 

anda, kuna kliendi ees kehtib konfidentsiaalsus nõue. Samas on raamatupidajal tulenevalt 

seadusest kohustus sellest teada anda. Raamatupidaja peab otsustama, milline käitumine on 

sellises olukorras moraalne. Raamatupidaja kutse-eetika seisukohalt on oluline järgida 

eetikapõhimõtteid. Selline olukord (eetiline dilemma) on väga keeruline, kuna 

raamatupidaja valiku puhul on tegemist ühtaegu nii moraalse kui ka ebamoraalse 

käitumisega.  

Isiku enda tunde järgi tehtud otsused ei pruugi alati olla õigematest õigemad. Eetiline 

dilemma tekib, kui raamatupidaja on olukorras, mida pole eetikakoodeksis käsitletud ning 

otsus tuleb vastu võtta tal endal. (Senarante 2011) 

Kutse-eetika koodeksi eesmärk on takistada teatud liiki moraaliküsimuste vääriti- 

mõistmist. Tugevamaid argumente kutse-eetika koodeksite kirjapaneku kasuks on see, et 

spetsialistidel on niigi piisavalt tegemist, ilma et peaks püüdma lahendada moraalseid 

probleeme, rääkimata moraalsetest dilemmadest. (Brecher 2014: 242–244) 

Mõnede elukutsete juures võib tekkida mitmeid eetilisi probleeme ja dilemmasid. Seega on 

vaja panna paika reeglid ja väärtused, millest tuleb kinni pidada ning millele saaks toetuda 

keeruliste eetiliste kaalutluste puhul. Eetikakoodeks on selleks, et kujundada ühtseid 

käitumisstandardeid ning anda nõu eetiliste dilemmade puhul. Tänu eetikakoodeksitele 

jääb ära suure hulga teiste detailsete reeglite vastuvõtmine ja seadused ning organisatsiooni 

sisekorraeeskirjad ei suuda niikuinii käsitleda kõiki võimalikke situatsioone. Eri ametite 

jaoks on välja töötatud oma eetikakoodeksid, kus on kirjas just selle ameti kutse-eetika 

põhimõtted. (Aavik 2007: 21–23, 27–36) 

Väga olulisel kohal on ka arvestusala asjatundjate kutsestandardite ja -kvalifikatsioonide 

vajalikkus. Ettevõtte Ernst & Young raamatupidamisteenuste osakonna konsultant Triin 

Sepp arutleb raamatupidajate kutsekvalifikatsioonide sisu üle ning toob välja erinevad 
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raamatupidaja ametikohtade nimetused: raamatupidaja, raamatupidaja assistent, 

finantsassistent, sekretär-raamatupidaja, büroojuht-raamatupidaja, raamatupidaja 

pearaamatupidaja ülesannetes, vanemraamatupidaja, juhtiv raamatupidaja, 

bilansivõimeline raamatupidaja. (Sepp 2013) Kutsekojas on raamatupidaja kutsetena 

esindatud vaid raamatupidaja, juhtivraamatupidaja ja vanemraamatupidaja (Eesti 

Raamatupidajate…). Raamatupidaja, juhtivraamatupidaja ja vanemraamatupidaja peavad 

juhinduma Eesti heast raamatupidamistavast ja/või Euroopa Liidus tunnustatud 

standarditest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning järgima kutse-eetika nõudeid 

(Kutsestandard). Arvestusala asjatundjate kutsealad (v.a audiitorid) ei ole seadusega paika 

pandud, mistõttu kutsetunnistuse omandamine neil aladel on vabatahtlik.  

2011. aasta rahvaloenduse andmetel töötas Eestis raamatupidajana 11 171 isikut. 

Raamatupidaja amet on kuue enim levinud ameti seas (joonis 2) (Beltadze 2013).  

26 155   ; 
28,4%
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17,6%

15 602   ; 
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14,2%

11 171   ; 
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Veoautojuht
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Raamatupidaja

Üldhalduskooli vanem astme
õpetaja

  

Joonis 2. Enam levinud ametid, autori koostatud www.stat.ee andmete alusel (Beltadze 

2013) 

2015. aasta seisuga on Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) väljastanud 2724 

kutsetunnistust: raamatupidaja assistent I kutsetunnistusi 2278, raamatupidaja II 

kutsetunnistusi 61, raamatupidaja 5. taseme kutsetunnistusi 324 ja vanemraamatupidaja 6. 

taseme omi 145 kutsetunnistusi. Seoses üleminekuga uuele kutseraamistikule on alates 

2016. aastast raamatupidaja II tase võrdne vanemraamatupidajaga ehk tasemega 6. (Püvi 

2015) Eesti 11 171 raamatupidajast 24,38% on saanud kutsetunnistuse. Saadud tunnistus 

lisab raamatupidajale enesekindlust ning annab ettevõtte juhtkonnale kindlustunde, et 

raamatupidamine on korraldatud korrektselt ja kehtivate nõuete kohaselt.  
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Raamatupidamise kutsetunnistuse omandamisele esitatakse nõudeid ning samuti eeldatakse 

raamatupidaja kutse-eetika koodeksi põhimõtete tundmist ja järgimist (Nuut 2005). 

Eestis on raamatupidajate kutsetunnistusi väljastavaks institutsiooniks 1996. aastal loodud 

Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK), kes tegeleb isiku pädevuste kutsestandardile 

vastavuse hindamise, kutsetunnistuse väljaandmise ning muude kutsega seonduvate 

dokumentide korraldamisega. ERK-il on üle 650 liikme, nii füüsilisi kui ka juriidilisi 

isikuid. ERK ühendab, teavitab, toetab – see on nende loosung. Kutseühendusena ühendab 

ja esindab ERK oma liikmeid ning väljendab raamatupidajate seisukohti riiklikel ja 

ühiskondlikel aruteludel ning läbirääkimistel. (Eesti Raamatupidajate…) 

Eestis on alates 13. maist 2003 olemas raamatupidaja kutse-eetika koodeks, mille koostas 

Eesti Raamatupidajate Kogu. Raamatupidaja kutse-eetika koodeksi eesmärk on edendada 

raamatupidaja professiooni eetilist kultuuri. Koodeks on aluseks kõigile raamatupidajatele 

nende kutsealases tegevuses ja sätestab põhiprintsiibid, mis on raamatupidaja elukutse 

jaoks vajalikud. Raamatupidaja elukutse rajaneb usaldusel ja arvestuse pidamise 

põhinõudel, mis eeldab olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamist lähtudes 

heast raamatupidamistavast. Koodeksit koostades lähtuti Rahvusvahelise Raamatupidajate 

Föderatsiooni (IFAC) eerikakomitee välja antud raamatupidajate kutse-eetika koodeksist. 

(Raamatupidaja kutse-eetika… 2003: 1–2) 

Raamatupidaja ülesandeks ei ole mitte ainult rahuldada konkreetse kliendi või tööandja 

vajadusi, vaid ta peab jälgima ja järgima oma elukutse eetikakoodeksit. Professionaalne 

raamatupidaja on kohustatud järgima kindlaid põhimõtteid: 

1. Ausus – elukutseline raamatupidaja peaks seadustest kinni pidama ja olema aus 

kõikides professionaalsetes ja ärilistes suhetes. 

2. Objektiivsus – elukutseline raamatupidaja ei tohi lubada eelarvamusi, huvide 

konflikte ega liigset mõjutamist teiste poolt professionaalsetes ja ärilistes otsustes (Oseni 

2011: 1–2). Objektiivsuse printsiip kohustab kõiki raamatupidajaid olema õiglased, ausad 

ja vabad huvide konfliktist. Tuleb vältida olukordi: 

• kus raamatupidajale võidakse avaldada survet kahjustades tema objektiivsust; 

• mis kahjustavad raamatupidaja kutseala mainet; 

• kus võib tekkida huvide konflikt; 

• mis võivad ohustada raamatupidaja ausust. (Raamatupidaja kutse-eetika… 2003: 3) 
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3. Erialane kompetentsus ja ajakohasus – elukutseline raamatupidaja on kohustatud 

säilitama erialaseid teadmisi ning oskusi sellisel tasemel, mis tagab kliendile või tööandjale 

professionaalse ja kompetentse teenuse. Teenus peab põhinema kehtivatel õigusaktidel, 

tehnikatel ja arengul. Tegutsema peab hoolikalt ja kooskõlas kohandatud tehniliste ning 

kutsestandarditega. (Oseni 2011: 1 – 2) Raamatupidaja ei tohi väita endal olevat oskusi või 

kogemusi, mis tal tegelikult puuduvad. Raamatupidajat võidakse paluda täita olulisi 

ülesandeid, milleks tal ei ole piisavat eriharidust või kogemusi. Selliseid ülesandeid vastu 

võttes ei tohi raamatupidaja tööandjat või klienti eksitada enda pädevuse ja kogemuse asjus 

ning peab võimalusel kasutama eksperdi abi. Raamatupidamisteenust osutav 

raamatupidaja, kellele on usaldatud tööandja või kliendi rahalised vahendid, peab:  

• hoidma seda eraldi isiklikust rahast;  

• kasutama seda ainult ettenähtud eesmärkidel; 

• olema valmis igal hetkel andma aru rahaliste vahendite kohta neile, kellel on õigus 

vastavat informatsiooni saada. 

Kliendi või tööandja rahalisi vahendeid tohib raamatupidaja käsutada ainult kliendi või 

tööandja korraldusel. (Raamatupidaja kutse-eetika… 2003: 1) 

4. Usaldusväärsus – elukutseline raamatupidaja peab järgima teabe konfidentsiaalsuse 

nõudeid, kui teave on saadud töise või ärilise tegevuse tulemusena, ning ta ei tohi seda 

infot avaldada kolmandatele isikutele ilma seadusliku ja konkreetse kohustuse või 

õiguseta. Samuti ei tohi infot kasutada ametist tuleneva isikliku kasu saavutamiseks. Väga 

oluline on olla usaldusväärne. 

5. Professionaalne käitumine – elukutseline raamatupidaja peab järgima asjakohaseid 

seadusi ja määrusi ning vältida tuleks tegevusi, mis tekitavad ameti suhtes usaldamatust. 

(Oseni 2011: 1–2) 

Raamatupidajad peavad olema lojaalsed nii oma tööandjale või kliendile kui ka elukutsele, 

millised nõuded võivad olla omavahel vastuolus. Raamatupidaja eelistus peab olema 

tööandja või kliendi seaduslike ja eetiliste eesmärkide toetamine ning nende tagamiseks 

mõeldud protseduurireeglite järgimine. Raamatupidajatelt ei saa nõuda: 

• seaduse rikkumist; 

• kutseala eetika–reeglite või standardite rikkumist; 

• tööandja audiitorile valeandmete esitamist või tema eksitamist; 
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• enda sidumist aruandega, mis oluliselt moonutab fakte. 

Erimeelsused, mis on seotud raamatupidamisotsuste või kutse-eetika küsimustega, tuleb 

lahendada ettevõtte siseselt. (Raamatupidaja kutse-eetika… 2003: 6) 

1977. aastal asutati ülemaailmne organisatsioon raamatupidamise kutseala arendamiseks 

Rahvusvaheline Raamatupidajate Föderatsioon (IFAC – International Federation of 

Accountants), mille osaks on Rahvusvaheline Raamatupidamisstandardite Nõukogu 

(IESBA–International Ethics Standards Board for Accountants). IFAC-i missiooniks on 

teenida avalikku huvi, toetada raamatupidajate ühingute arengut, tugevdades juba 

olemasolevaid riiklikke ja rahvusvahelisi ettevõtteid ning aidates luua uusi seal, kus eriala 

teadmised on kõige olulisemad. Põhiline viis kaitsta avalikku huvi on arendada, edendada 

ja rakendada rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid, mille abil tagatakse teabe 

usaldusväärsus. IFAC-i eetikakoodeks on koostatud eeldusel, et eesmärgid ja põhimõtted 

kehtivad võrdselt kõigile raamatupidajatele, sõltumata tegutsemise valdkonnast ja vormist 

ning lepingu vormist. (Handbook... 2015: 7) 

IFAC on välja andnud kutseliste raamatupidajate eetikakoodeksi (Code of Ethics for 

Professional Accountants), mis kehtestab eetilised nõuded raamatupidajatele. Umbes 50% 

IFAC-i liikmesorganisatsioonidest on oma ettevõttes eetikakoodeksina kasutusele võtnud 

IFAC-i eetikakoodeksi, mis on eeskujuks riiklikele raamatupidamis-organisatsioonidele üle 

maailma. Kõigil IFAC-i liikmetel ei ole kohustust järgida IFAC-i eetikakoodeksit. Igal 

organisatsioonil võib olla enda koodeks, kuid ainult sellel tingimusel, et IFAC-i liikmete 

koodeksite sätted ei ole leebemad kui IFAC-i ametlikus eetikakoodeksis. (Clements jt 

2009: 383–385) 

IFAC-i koodeks on jagatud kolme ossa (A, B ja C). A-osas on teave koodeksi üldise 

rakendamisest. Selles osas kehtestatakse kutseliste arvestusekspertide kutse-eetika 

printsiibid ning esitatakse kontseptuaalne raamistik, mida kutselised arvestuseksperdid 

peavad rakendama selleks, et: 

• tuvastada võimalikud ohukohad vastuoluks kinnitatud printsiipidega (ausus, 

objektiivsus, erialane kompetentsus ja nõutav hoolsus, konfidentsiaalsus, kutsealane 

käitumine); 

• hinnata tuvastatud ohtude märkimisväärsust ja 

• vajaduse korral rakendada kaitsemehhanisme ohtude kõrvaldamiseks või nende 

vähendamiseks vastuvõetava tasemeni. Kaitsemehhanismid on vajalikud siis, kui kutseline 
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arvestusekspert määrab kindlaks, et ohud ei ole tasemel, mille puhul mõistlik ja 

informeeritud kolmas pool, kaaludes kõiki kutselisele arvestuseksperdile sel ajal 

kättesaadavaid spetsiifilisi fakte ja tingimusi, tõenäoliselt järeldaks, et vastavust 

põhiprintsiipidele ei ole rikutud. Kutseline arvestusekspert peab seda kontseptuaalset 

raamistikku rakendades kasutama kutsealast otsustust. (Handbook... 2015: 6) 

B-osa käsitleb kutselisi arvestuseksperte avalikus kutsetegevuses ja C-osa kutselisi 

arvestuseksperte äritegevuses. Osades B ja C kirjeldatakse, kuidas rakendub 

kontseptuaalne raamistik teatud olukordades. Nendes on toodud näited 

kaitsemehhanismide kohta, mis võivad olla asjakohased käsitlemaks ohtusid vastavuses 

põhiprintsiipidega. Kirjeldatakse ka olukordi, mille puhul kaitsemehhanismid ei ole 

kättesaadavad ja selleks, et ohtusid käsitleda, peab neid tekitavat tingimust või suhet 

vältima. Osa B kehtib kutseliste arvestusekspertide kohta avalikus kutsetegevuses. Osa C 

kehtib kutseliste arvestusekspertide kohta äritegevuses. Kutselised arvestuseksperdid 

avalikus kutsetegevuses võivad leida, et ka osa C on relevantne nende konkreetsetes 

tingimustes. (Ibit. 6) 

Ühendriikides on olemas Ameerika Vannutatud Audiitorite Instituut (AICPA–American 

Institute of Certified Public Accountants), kellel on oma eetikakoodeks. AICPA on ka 

IFACi liige, kuid eetikakoodeksi eest vastutab AICPA tehniline organ. AICPA tehniliseks 

organiks on kutse-eetika täitevkomitee (Professional Ethics Executive Committee) 

(Clements jt 2009: 383–385). 

AICPA eetikakoodeks võeti vastu 1987. aastal ja seda uuendati 2015. aastal. See 

eetikakoodeks ühendab endas peale audiitorite ka teisi majandusarvestuse spetsialiste. 

AICPA eesmärgiks on anda juhiseid ja eeskirju kõikidele liikmetele nende ameti 

tegevuses. Eetikakoodeksis käsitletakse põhimõtteid ja reegleid ning tõlgendusi ja muid 

juhiseid. Põhimõtted loovad raamid reeglitele, mis sätestavad ameti kohustuste täitmist 

(AICPA ...2014: 1).  

Tabelis 1 on toodud kõigis neis kolmes kutse-eetika koodeksis käsitletud põhimõtted.  
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Tabel 1. Kutse-eetika koodeksites käsitletud põhimõtted  

 

Eesti raamatupidajate kogu IFAC AICPA 

Ausus Ausus Ausus 

Objektiivsus Objektiivsus Objektiivsus ja sõltumatus 
Erialane kompetentsus ja 
ajakohasus 

Kutsealane kompetentsus ja nõutav 
hoolsus Nõutav hoolsus 

Usaldusväärsus Konfidentsiaalsus   

Professionaalne käitumine Kutsealane käitumine   

    Avalik huvi  

    Vastutus 
 

Kõige põhjalikum eetikakoodeks on IFAC-i koodeks, mis on hästi ülevaatlik ja arusaadav. 

IFAC-i koodeksi põhimõtted, millega raamatupidaja peab kursis olema, on ausus, 

objektiivsus, erialane kompetentsus ja nõutav hoolsus, konfidentsiaalsus ning kutsealane 

käitumine. Peale põhimõtete on koodeksis välja toodud ohud ja kaitsemehhanismid, 

eetiliste konfliktide lahendamine, eesmärk ja definitsioonid. Eesti raamatupidajate kogu 

koostatud koodeks ei ole nii põhjalik ja mahukas, kui IFAC-i koodeks, aga on samuti hästi 

arusaadav. Koodeksis on oluline informatsioon välja toodud ja selgitatud. Eesti 

raamatupidaja eetikakoodeksi põhimõtted on  ausus, objektiivsus, erialane kompetentsus ja 

ajakohasus, usaldusväärsus ning professionaalne käitumine. Erialase kompetentsuse ja 

ajakohasuse põhimõtte all on mainitud ka hoolsus, kuid eraldi põhimõttena pole seda 

kajastatud. Eesti raamatupidaja eetikakoodeks sätestab, et peale põhimõtete tuleb järgida 

ka arvestuse pidamise põhinõudeid, mis eeldab olulise, objektiivse ja võrreldava 

informatsiooni saamist lähtudes heast raamatupidamistavast. IFAC on põhimõtetel rajanev 

koodeks ning reeglid puuduvad. AICPA koodeks on kitsama ülesehitusega kui IFAC-i 

koodeks. AICPA koodeks põhineb soovitusliku sisuga reeglitel. Näiteks, ettevõte soovib 

teha raamatupidamis teenust pakkuvale raamatupidajale kallist kingitust. IFAC-i koodeks 

keelab seda selgesõnaliselt ehk raamatupidaja ei või võtta vastu selliseid kingitusi. AICPA 

koodeks sisaldab soovitust mitte vastu võtta sellist kinki. AICPA eetikakoodeksis on välja 

toodud viis suuremat põhimõtete gruppi. Nendeks on ausus, objektiivsus ja sõltumatus, 

nõutav hoolsus, avalik huvi ning vastutus. Nõutava hoolsuse all on välja toodud erialane 

kompetentsuse ja käitumise olulisus. Aususe põhimõtte all on mainitud konfidentsiaalsus. 

AICPA koodeksi ja Eesti raamatupidaja eetikakoodeksi koostamisel on lähtutud IFAC-i 

koodeksist, kuid seda on kohandatud. Eesti eetikakoodeksi koostamisel on välja jäetud 

ebaolulised juhtumid. Näiteks, maksuplaneerimine või muud maksunõustamise teenused 
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hõlmavad tervet hulk teenuseid, nagu näiteks kliendi nõustamine selles, kuidas 

struktureerida oma äriasjad maksuefektiivsel viisil või nõustamine uue maksuseaduse või 

regulatsiooni rakendamise suhtes. IFAC-i koodeksis on erinevaid juhtumeid rohkem, mis 

omakorda jagunevad avaliku sektori ja erasektori raamatupidajatele mõeldud juhenditeks.   

IFAC-i üheks eesmärgiks on raamatupidamis- ning eetikastandardite rahvusvaheline 

ühtlustamine. Ometi ei ole ligi pool IFACi liikmetest IFAC-i eetikakoodeksit siiani omaks 

võtnud, ilmselt kultuuriliste erinevuste tõttu. IFAC-i eetikakoodeksis on valitud 

põhimõtteid kirjeldav lähenemine, mis võimaldab raamatupidajatele suhteliselt avarat 

tegevusvabadust ja otsustamist. Selline lähenemine on otseses vastuolus reeglitele tugineva 

lähenemisega, milles on paika pandud kindlad reeglid konkreetsete situatsioonide jaoks. 

Seega ei poolda ebakindlust vältivad kultuurid põhimõtteid kirjeldavat lähenemist. See 

võib saada takistuseks eetikastandardite rahvusvahelisele ühtlustamisele.  (Clements jt 

2009: 384–386, 390) Siinse töö autori arvates ei pruugi see kunagi siiski õnnestuda väga 

erinevate kultuuride tõttu. Oluline on, et IFAC püüaks saavutada eetikastandardite 

võimalikult suure ühtsuse.  

Eri riikides raamatupidamis tööd tehes tuleb lähtuda vastava riigi kutse-eetika nõuetest ja 

kutseala standarditest (Raamatupidaja kutse-eetika… 2003: 6). Kui Eestisse tuleb tööle 

teise riigi raamatupidaja, kehtivad temale Eesti koodeksis sätestatud põhimõtted. 

Välisriigis töötavatele Eesti raamatupidajatele kehtivad sealses koodeksis sätestatud 

põhimõtted. Üldjuhul ei muutu mujale tööle minnes eriti midagi, kuna samad põhimõtted 

kehtivad väga paljudes riikides. Tänu sellele ei ole raamatupidajatel suuri eksimise riske ja 

väheneb ebaeetiline käitumine. 

Eetikakoodeks ei takista sobimatut käitumist või pettust, kuid annab raamatupidajatele 

eetilisi standardeid, mis võivad mõjutada nende tulemuslikkust ja pühendumist ettevõttes 

(The Importance of…2009).  

Enamik suurettevõtetest on koostanud organisatsioonisisese eetikakoodeksi, mille eesmärk 

on julgustada töötaja eetilist ja vastutustundlikku käitumist. Üldised juhised ei pruugi olla 

piisavaks abiks, et teha kindlaks ebaeetilist käitumist. Käsud ja keelud võivad tekitada vale 

arusaama, et kõik, mis pole otseselt keelatud, on lubatud. Eetikakoodeksite olemasolust ei 

piisa, tõkestamaks ebaeetilist käitumist. Juhtkond peab ise pidama eetikat väga oluliseks ja 

seda oma sõnade ning tegudega kinnitama. Juhid on oma käitumisega eeskujuks ettevõtte 

töötajatele. (Kannaiah, Kumar 2009: 89)  
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Eri riikide eetikakoodeksid on üsna sarnased. Kindlaksmääratud põhimõtted on selleks, et 

raamatupidajad neid järgiksid. Raamatupidaja kutse-eetika põhimõtted peaks olema 

vastuvõetavad ega tohiks kellelegi probleeme valmistada. Praktika näitab, et kõik 

raamatupidajad siiski ei suuda erinevatel põhjustel neid põhimõtteid järgida ning 

tagajärjeks võib olla pettus ja ebaeetiline käitumine. 

 

 

1.3. Raamatupidaja vastutus ja moraalinormid  

 

Eestis kehtiva raamatupidamise seaduse järgi korraldab raamatupidamist ja vastutab selle 

eest raamatupidamiskohustuslane, kelleks võib olla Eesti Vabariik ühe avalik-õigusliku 

juriidilise isikuna, kohaliku omavalitsuse üksus, iga Eestis registreeritud era- või avalik-

õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja Eestis registrisse kantud välismaa 

äriühingu filiaal. Seadusest tulenevalt peab raamatupidamiskohustuslane korraldama 

raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava 

informatsiooni saamine ettevõtte finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest. 

(Raamatupidamise seadus) Mingil määral on see ka ettevõtetes töötavate raamatupidajate 

vastutada ning teadlik valeinfo esitamine, dokumentide võltsimine või muu säärane 

tegevus on seaduse rikkumine ja ebaeetiline käitumine. 

Raamatupidaja vastutus ettevõtte ees sõltub sõlmitud lepingust ja täita tuleb neid kohustusi, 

mis on konkreetses lepingus kirjas. Töökohustused ja vastutus on välja toodud töölepingus, 

ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjas ja ametijuhendis. Raamatupidaja täidab vastavalt 

nendele oma töökohustusi, mitte teisi ülesandeid, mida ei ole lepingus sätestatud. 

Töölepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest vastutab raamatupidaja siis, kui ta on 

kahju tekitamises ise süüdi. (Aavik jt 2012: 18) 

Raamatupidamine on asendamatu igas ettevõttes, neist ükski ei saa toimida ilma korrektse 

raamatupidamiseta. Raamatupidajatelt eeldatakse lojaalsust tööandjale või kutseliidule, 

seaduskuulekust, vajalike kutseoskuste olemasolu ja täiendamist ning usaldatavust. 

Lähtuvalt kutsestandardist peab raamatupidaja korraldama raamatupidamist, et oleks 

tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine, lähtudes Eesti 

heast raamatupidamistavast või rahvusvaheliselt üldtunnustatud standarditest ning järgides 
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kutse-eetika põhimõtteid. (Kutsestandard) Raamatupidajad peavad oma igapäevatöös 

juhinduma kõrgetest eetilistest tõekspidamistest, ent mõnikord võidakse siiski libastuda. 

Esinenud on raamatupidamisega seotud pettuste juhtumeid, mis ühtlasi on seadus-

rikkumised. Üheks tuntumaks juhtumeiks on 2002. aastal Ühendriikide ettevõttes 

WorldCom lahvatanud suur raamatupidamis skandaal (Ashraf 2011: 1). Eestis on 

kohtulahendeid, milles kirjeldatakse raamatupidamisega seotud pettusi majandustehingute 

ja varade/kohustuste kajastamisel. Ühe juhtumi puhul tegi raamatupidaja ettevõtte 

juhtkonna nõusolekuta raha ülekandeid. Selleks kasutas ta arveid, mille sisu ei vastanud 

tegelikkusele või mis ei kajastunud ettevõtte äritegevusega seotud kuludes. (Kuul 2012) 

Ühe teise juhtumi puhul tegi raamatupidamisteenust pakkuv raamatupidaja 

käibemaksutagastustega kahtlasi tehinguid. Sama raamatupidaja on ka seotud juhtumiga, 

mille puhul ettevõtte raamatupidamine oli korrektselt tegemata. (Jaakson 2016) Selline 

raamatupidajate käitumine on ebamoraalne ning raamatupidajal puudub austus ja lojaalsus 

oma kliendi suhtes. 

Eetika- ja õigusnormid on sarnased, kuid ei kattu täielikult. Näiteks valetamine ei ole alati 

seotud seaduserikkumisega, kuid on enamasti ebaeetiline tegevus. (Aavik jt 2007: 14) 

Kutse-eetika normid kehtivad tavaliselt kirjutamata seadustena, kuid mõningatel juhtudel 

on neid võetud ka seadustesse ja muudesse õigusaktidesse (Mereste 2003: 452).  

Mõned eetikakoodeksi rikkumised võivad kaasa tuua haldusvastutuse (sealhulgas 

tegevuslitsentsi äravõtmine), tsiviil- või kriminaalvastutuse. Mõne eetikakoodeksi puhul 

võib rikkumine kaasa tuua ainult kutseorganisatsioonist väljaheitmise. Leidub selliseidki 

eetikakoodekseid, mille rikkumise puhuks ei ole sanktsioone ette nähtud (võib isegi 

puududa rikkumise kindlakstegemise protseduur). (Aavik jt 2007: 14–16)  

Seadustes on terve hulk konkreetseid reegleid. Seadustel on tugev seos moraali, eetika ja 

väärtustega. Eesti raamatupidaja kutse-eetika koodeks on selline eetikakoodeks, mille 

rikkumise puhul sanktsioone ei ole ette nähtud. Eetikakoodeksi kehtestaja ei ole 

kehtestanud eetikakoodeksi normide rikkumise eest sanktsioone. Kutsekojal ei ole teada, et 

tulenevalt eetikakoodeksi rikkumisest oleks kutsetunnistus raamatupidajalt ära võetud. 

Kutseühendusel ei ole oma aukohut või muud organit, mis valvaks oma liikmete tegevuse 

eetilisuse järele. (Oruaas)  
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IFAC-i ja AICPA eetikakoodeksi põhimõtete eiramine võib kaasa tuua 

distsiplinaarmeetmeid. Enroni juhtum näitab, et aeg-ajalt leidub ettevõtluses inimesi, kelle 

ahnus varjutab nende eetika. Enne pettuse avastamist nimetati ettevõte kuuel järjestikusel 

aastal võltsitud aruannetele tuginedes Ühendriikide kõige innovaatilisemaks ettevõtteks. 

Aastal 2001 tuvastati, et suur osa ettevõtte raamatupidamisest oli üles ehitatud pettustele. 

Ettevõte lõpetas pankrotis ja investorid kaotasid kogu enda investeeringu.   

Siiski, eetikanormid on mitteformaalsed, nende täitmist ei tagata riiklike institutsioonidega 

nagu õigusnorme. Õigusnorm ehk seadus on üldise iseloomuga, üldkohustuslik ja 

formaalselt määratletud käitumisreegel. Seaduse eiramisel tuleb tegemist väliste 

sanktsioonidega (karistus: rahatrahv). Eetikanorme tagatakse nii väliste (teiste inimeste 

reaktsioonid, suhtumine: viha, põlgus, koostööst keeldumine) kui ka sisemiste 

sanktsioonidega (häbi, südametunnistuspiin) (Aavik jt 2007: 14–16). 

Kui Eesti Raamatupidajate Kogu üheks organiks oleks aukohus, mis kontrolliks 

raamatupidajate kinnipidamist kutse-eetikast, kui eetikanormide eirajatele määrataks 

karistus (rahaline karistus ja ERK-ist väljaheitmine), oleks tegemist eneseregulatsiooni, 

mitte riikliku sanktsioneerimisega.  

Riiklike sanktsioonidega tagatud eetikanorm on sisuliselt juba õigusnorm. Kui riik sekkuks 

eetikanormidesse, poleks see kindlasti kuigi tõhus tegevus. Iga eetikanormi rakendamine 

sõltub sisemistest ja välistest teguritest. Iga inimene valib ise, kas ta järgib otsuseid vastu 

võttes eetikanorme või mitte. Kõik inimesed ei ole sisemiselt piisavalt valmis eetikanorme 

täitma ning selle tõttu läheb vaja ka väliseid tegureid (karistusi). Isegi sel juhul pannakse 

selliseid kuritegusid endiselt toime. Seega ei suudaks ükski väline tegur eetikanormide 

rikkumist ära hoida. Ei maksa loota, et eetikakoodeksiga seotud välised tegurid oleksid 

efektiivsed üksinda, vaid eetikakoodeksi järgimise tahe sõltub eelkõige inimesest endast. 

Eetikakoodeksid sisaldavad sätteid püüdluste või ideaalide kohta ning on sõnastatud väga 

üldiselt. Nendest sätetest kinnipidamist ei saa kunagi tagada riikliku karistusega. Inimene 

peab saama hinnata, kas tema tegu vastab seadusega keelatud teole või mitte. Seega 

reeglid, mida ei saa piisavalt täpselt sõnastada, sobivad just eetikakoodeksitesse, mitte 

seadustesse. (Aavik jt 2007: 16) 
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Õigusnormid kehtivad teatud kindlal territooriumil. Moraalinormidest kinnipidamist jälgib 

inimene ise või teeb seda näiteks kogukond, kus ta elab. Seega pole õige loota, et riik 

jälgiks moraalinormidest kinnipidamist ja sekkuks kõrvalekallete korral. Riik võib aga 

näidata oma suhtumist rikkumistesse. Juhul kui riik kehtestaks eetikanormide rikkumise 

eest sanktsioone, hägustuks piir eetika ja õiguse vahel. (Aavik jt 2007: 14–16) 

Kokkuvõtteks võib öelda, raamatupidaja peab otsuseid tehes lähtuma konkreetsest teost 

ning sellest, kas see on kooskõlas raamatupidajale määratud kutse-eetika põhimõtetega või 

mitte. Kindlaksmääratud reeglid on selleks, et raamatupidajad nendest oma töös lähtuksid.  

Esile võib kerkida mitmeid asjaolusid, miks need ei pruugi ettevõtte töötaja käitumist 

piisavalt hästi mõjutada. Eetikaga tegelemine aitab keerulistes olukordades teha kergemini 

õigeid otsuseid. Eetikal ja õigusel on ühiskonnaelu korralduses täita oluline roll. Kuna 

eetikanormide rikkumist tõestada ja kahjustatud mainet parandamine on keeruline, on 

üldjuhul soovitatav eetikanormide vastu eksimist pigem ennetada kui tegeleda pärast selle 

tagajärgedega. 
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2. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

 

Magistritöö analüüsimiseks kasutati esmaseid andmeid, mille kogumiseks korraldati 

struktureeritud intervjuu ja ankeetküsitlus. Intervjuu ja ankeetküsitluse eesmärk oli uurida 

raamatupidajate eetikakoodeksi teadlikkust ning kutse-eetika põhimõtetest ja nende 

järgimist ning käitumist erinevates olukordades. Uurimust kavandades planeeriti 

intervjueerida kümmet raamatupidajat, kuid kaks neist ei andnud intervjueerimiseks 

nõusolekut. Raamatupidajad põhjendasid nõusolekust keeldumist sellega, et nad olid liiga 

vähe aega töötanud antud ametikohal (alla aasta). Lõpuks tehti intervjuu kaheksa 

raamatupidajaga. Lisaks intervjuudele planeeriti läbi viia ankeetküsitlus, kuna see 

võimaldab koguda lühikese aja jookusul struktureeritud informatsiooni.  

Intervjuudes kasutati ankeetküsimustikku, mis koostati magistritöö eesmärgist lähtudes 

(lisa 1). Ankeetküsimustik koostati ja oli täidetav internetikeskkonnas (Google Docs – 

forms).  

Küsimustik koosnes kolmest osast:  

• raamatipidamise ja eetika teemaline osa, küsimused puudutasid raamatupidaja 

kutse-eetika koodeksit ja eetilist käitumist; 

• toetuse taotlemist puudutav osa, küsimused puudutasid eetilisi dilemmasid 

tekitavaid olukordi toetuste taotlemisel; 

• üldandmeid puudutav osa, küsimused puudutasid andmeid vastajate kohta. 

Valim moodustati mittetõenäosusliku valimi koostamise põhimõttel. Selle moodustamisel 

tugineti mugavusvalimile ja ettekavatsetud valimile. Intervjueeritavad ja ankeetküsitlusele 

vastajad valiti lähtuvalt püstitatud uurimisülesannetest. Ankeetküsimustik saadeti  PRIA, 

MES-i, INNOVE ja EAS-i toetusi saanud ettevõtetele kokku 102 raamatupidajale ning 

intervjuu toimus lisaks 8 raamatupidajaga. Intervjuude eelduseks oli intervjueeritavate 

nõusolek uurimuses osalemiseks, lisaks lähtuti intervjueeritavate erinevast vanusest, 

tööstaažist, haridusest– ja ettevõttest, kus raamatupidaja töötas. 

Ametinimetuse järgi moodustasid suurima osa valimist raamatupidajad ja väikseima osa 

finantsjuhid. Organisatsiooni tüübi järgi moodustasid suurima osa valimist raamatupidajad, 
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kes töötasid erasektori ettevõtetes. Organisatsiooni tüübi järgi väikseima osa valimist 

moodustasid raamatupidamisfirmad (tabel 2). 

Tabel 2. Valimi organisatsiooni tüüp 

 

Organisatsiooni tüüp 
Raamatupidajate arv 

Kokku Osakaal 
Intervjueeritavad 

Ankeetküsitlusele 
vastajad 

Avaliku sektori asutus/omavalitsus 4 23 27 24,5% 

Erasektori ettevõte 2 67 69 62,7% 
MTÜ, SA jm 
mittetulundusühendused 1 4 5 4,5% 

Raamatupidamisfirmad 1 3 4 3,6% 

Muud ettevõtted (nt. KÜ) 0 5 5 4,5% 

110 100% 
 

Intervjuud ja ankeetküsitlus viidi läbi ajavahemikus 15.–29. veebruar 2016. 

Ankeetküsimustikule vastas 102 kavandatud respondendist 21. Küsimustiku link, mis asus 

internetikeskkonnas (Google Docs – forms), saadeti raamatupidajatele e-postiga. 

Enne intervjuude läbiviimist saadeti intervjueeritavatele tutvumiseks ankeetküsitluse 

küsimustik e-posti teel. Intervjuus esitati kõigile intervjueeritavatele küsimused ettenähtud 

järjekorras ja samas sõnastuses. Intervjueeritavate arv oli 8, kellest 3 pearaamatupidajat ja 

5 raamatupidajat. Intervjuud toimusid raamatupidajate töökohades ja kestsid 20–30 

minutit, olenevalt vestluse pikkusest ja arutelu mahu sisukusest. Intervjuud salvestati 

diktofoni abil ning saadud teave transkribeeriti. Konfidentsiaalsusnõude tõttu on 

salvestatud intervjuud kättesaadavad üksnes siinse töö autorile ning pärast magistritöö 

kaitsmist kustutatakse andmed. Intervjueeritavate hinnangud magistritöös on esitatud 

anonüümselt.  

Vastanute enamik kuulus vanuserühma 46–60 eluaastat ning oli kas bakalaureuse- või 

magistrikraadiga (tabel 3). Kõrgema haridusega vastajate suur osakaal näitab Eesti 

raamatupidajate head haridustaset. 22 vastajal (7 intervjueeritavat ja 15 ankeetküsitluse 

vastajat) oli tööstaaži rohkem kui kümme aastat. Vastajate hulgas ei olnud 

raamatupidajaid, kelle tööstaaž olnuks vähem kui üks aasta. Kõige meelsamini vastasid 

küsimustikule erasektoris töötavad raamatupidajad ning kõige vähem oli neid vastajaid, 

kes märkisid oma töökohaks „muu ettevõte“. Valimis struktuuri järgi enamus uuringus 
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osalenuid töötas eraõiguslikus äriühingus ning väike osa tegi raamatupidamist ettevõtteis, 

mis pakkusid raamatupidamisteenust (tabel 2). 

Tabel 3. Vastajate üldandmed  

 

Üldandmed Vastuse variandid Intervjueeritavad 
Ankeetküsitlusele 

vastajad 

Vanus (aastates) 

Kuni 30 1 2 

31–45 2 6 

46–60  3 8 

61 ja rohkem 2 5 

Haridus 

Magistrikraad 2 8 

Bakalaureusekraad 3 8 

Kutseharidus 1 5 

Muu (rakenduskõrgharidus) 2 0 

Tööstaaž 
(aastat) 

vähem kui 1 0 0 

1–5 aastat 1 4 

6–10 aastat 0 2 

rohkem kui 10 7 15 

Organisatsiooni 
tüüp 

Avaliku sektori asutus/omavalitsus 4 5 

Erasektori ettevõte 2 11 

MTÜ, SA jm 
mittetulundusühendused 

1 2 

Raamatupidamisfirmad 1 2 

Muud ettevõtted (nt KÜ) 0 1 

 

Analüüsi aluseks olid intervjuud ja ankeetküsitluse vastused. Saadud vastuseid analüüsiti 

kvantitatiivselt. Analüüsimiseks kasutati hii-ruut testi. Hii-ruut testi analüüs tehti 

statistikaprogrammiga–SPSS. Enne SPSS-i andmete kandmist kodeeriti saadud vastused 

Excelis arvulistesse tähendustesse (lisa 1 sulgudes olevad arvud). Oluline oli SPSSis valida 

iga näitaja kohta õige tunnusetüüp: intervall-, järjestus- või nominaaltunnus. Analüüsimisel 

kasutati tunnuseid, mille väärtuseks ei ole arv (mittearvulised tunnused). Mittearvulistest 

tunnustest kasutati järjestustunnuseid.  

Andmete analüüsi tulemused esitati tekstiliselt, illustreeriti diagrammidega (tulp- ja 

sektordiagrammid) ning tabelitega (sagedus- ja risttabel) ning näitlikustamiseks kasutati 

intervjueeritavate ja ankeetküsitlusele vastajate mõtete refereerimist kursiivkirjas. Tabelites 

esitati vastajate arv ja protsentuaalne osakaal vastajate hulgas, et saada näidatud andmetest 

kiire ülevaade. Analüüsiti gruppide vahelisi erinevusi, sihiga leida statistiliselt erinevad 

grupid. SPSS-is kasutati analüüsimiseks hii-ruut testi. Selle testi SPSS-analüüsi tulemuste 
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tabeleid ei ole töös kasutatud, vaid tulemusi on kirjeldatud tekstiliselt. Töö autor oli teadlik 

valimi mahu tagasihoidlikkusest ja võttis seda statistilisi andmeid analüüsides arvesse.  
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3. EESTI RAAMATUPIDAJATE KÜSITLUSE ANALÜÜS 

 

3.1. Teadlikkus raamatupidamise kutse-eetika põhimõtetest ja nende 

järgimine 

 

Töös analüüsitakse uuringus osalenud raamatupidajate teadlikkust kutse-eetika koodeksist 

ning selles kajastuvatest põhimõtetest. Analüüsitakse ka seda, kuidas raamatupidajad 

käituksid erinevates situatsioonides ning millised olukorrad mõjutavad raamatupidaja 

usaldusväärsust. Analüüsimiseks tehti hii-ruut test, et leida seoseid eri küsimuste vahel. 

 

Uuriti, millal kasutati viimati raamatupidaja kutse-eetika koodeksit. Intervjuude ja  

ankeetküsitluse käigus selgus, et üle poole vastajatest (58,6%) ei olnud raamatupidaja 

kutse-eetika koodeksit üldse kasutanud (joonis 3). Eeldusel, et raamatupidaja juhindub oma 

töös raamatupidamise sise-eeskirjast, seadustest ja raamatupidamise toimkonna 

juhenditest, tuleks raamatupidajal siiski lähtuda ka eetikapõhimõtetest. Vajalik on rõhutada 

eetiliste põhimõtete teadvustamise olulisust ning mõista raamatupidaja kutse-eetika 

koodeksit.  

17; 58,6%7; 24,1%

4; 13,8%

1; 3,4%

Üldse ei kasuta

Viimase aasta jooksul

Kaks kuni 5 aastat tagasi

Rohkem kui 5 aastat tagasi

Joonis 3. Vastajate jagunemine lähtudes raamatupidaja kutse-eetika koodeksi kasutamisest  

Uuriti, kas esines seoseid intervjueeritute ja ankeetuuringule vastanute hariduse ning  

kutse-eetika koodeksi kasutamise vahel (lisa 2). Selleks tehti hii-ruut test. Intervjuu ja 
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ankeetuuringu vastuseid võrreldi sõltuvalt haridusest. Intervjueeritute seas oli 13,8% 

vastanutest ning ankeetuuringule 44,8% vastanutest, kes ei olnud eetikakoodeksit kunagi 

kasutanud. Analüüsiti kutse-eetika koodeksi kasutamist intervjueeritute ja ankeetuuringule 

vastanute vahel. Selleks tehtud hii-ruut testi tulemustest (p = 0,675, α = 0,05) selgus, et 

puudus oluline erinevus intervjueeritute ja ankeetuuringule vastanute vahel. Eksitakse 

67,5%-l juhtudest, kui väidetakse, et intervjueeritute ja ankeetuuringule vastanute vahel oli 

seos. Intervjueeritute ja ankeetuuringule vastanute hariduses hii-ruut testi tulemuste põhjal 

(p = 0,117, α = 0,05) oluline erinevus ehk siis eksitakse 11,7%-l juhtudest, kui väidetakse, 

et intervjueeritute ja ankeetuuringule vastanute vahel esines seos. 20,6% magistrikraadiga 

vastanutest ei olnud eetikakoodeksit kasutanud ning 13,8% bakalaureusekraadiga 

vastanutest olid seda kasutanud viimase aasta jooksul. Enamik vastanutest ei olnud kutse-

eetika koodeksit kasutanud. Sellest võib järeldada, et raamatupidaja ei ole teadlik kutse-

eetika koodeksi olemasolust ja seoses sellega ei tunne eetikakoodeksi põhimõtteid.  

Oletati sellise situatsiooni võimalikkust, et raamatupidaja rikub eetikakoodeksi 

põhimõtteid teadmatusest, kuna ta ei tea midagi kutse-eetika koodeksi olemasolust ega 

tunne selle põhimõtteid. Näiteks võtab kasutatud autode ostu ja müügiga tegelev ettevõte A 

tööle uue raamatupidaja, kes peale põhitöökoha (ettevõttes A) pakub oma teenust ettevõtte 

A konkurendile. Juhuslikult on ettevõtte A konkurent raamatupidaja tuttav. Raamatupidaja 

ei ole teadlik kutse-eetika koodeksist ja seoses sellega ei tunne eetikakoodeksi põhimõtteid. 

Ettevõte A leiab Saksamaalt parimate hindadega kasutatud autode müügi koha. 

Raamatupidaja on sellest teadlik ja eetikanorme tundmata jagab infot ettevõtte A 

konkurendile. Selline käitumine on ebamoraalne ja rikub eetikakoodeksi põhimõtteid. 

Raamatupidaja ei ole kompetentne ega hoolikas ning tal puuduvad nõutaval tasemel 

erialateadmised ja oskused. Samas rikub ta usaldusväärsuse põhimõtet. Raamatupidaja ei 

täida oma kutse tegevuse käigus saadud informatsiooni konfidentsiaalsuse nõuet.  

Analüüsiti intervjueeritute ja ankeetuuringule vastanute seas kutse-eetika koodeksi 

kasutamist lähtuvalt vanusest. Vanuse järgi oli kõige rohkem vastajaid vanuses 46–60 

eluaastat (37,9%) (joonis 4). Nendest vastanutest 24,1% ei ole üldse eetikakoodeksit 

kasutanud ja 13,8% vastanutest oli kasutanud viimase aasta jooksul. Eeldatakse, et 

haridustase ja vanus ei mõjuta kuidagi raamatupidaja kutse-eetika koodeksi kasutamist. 

Kui elukutseks on valitud raamatupidamise eriala, peab olema aus ja kohusetundlik.  
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7

5

2

1

4

1

2

1 1

kuin 30 31 - 45 46 - 60 61 ja rohkem

Üldse ei kasuta Viimase aasta jooksul Kaks kuni 5 aastat tagasi Rohkem kui 5 aastat tagasi

Joonis 4. Vastajate jagunemine vanuse järgi, lähtudes raamatupidaja eetikakoodeksi 

kasutamisest  

Eetikakoodeks on raamatupidajale oluline ja selles sätestatud põhimõtted on raamatupidaja 

elukutse jaoks vajalikud. Ka kõige paremad seadused või ettevõtte sisekorraeeskirjad ei 

suuda käsitleda kõiki võimalikke situatsioone, mis võivad erinevates olukordades tekkida. 

Lihtsam on tutvuda raamatupidajatel üldiste käitumisviisidega, mis on kehtestatud 

eetikakoodeksitega.  

Analüüsiti ankeetuuringule vastanute ja intervjueeritute hinnanguid raamatupidaja      

kutse-eetika koodeksi teadlikkusest. Uuringus osales raamatupidajaid, kes pidasid koodeksi 

olemasolu tähtsaks, nagu oli neidki, kes polnud kutse-eetika koodeksist kuulnud ega 

tundnud selle põhimõtteid. Põhjendati eetikakoodeksi mittevajalikkust: „Ei ole eraldi 

raamatupidaja kutse-eetika koodeksit pidanud vajalikuks. Aga tore teada, et selline asi on 

olemas“, „Inimese enda isiksuse-omadused on olulisemad kui kutse-eetika koodeksis 

kirjapandu. Ausus, usaldusväärsus jne on isikuomadused ning neid ei saa „kodeerida“.“ 

Oma igapäevatöös lähtusid raamatupidajad enda isikuomadustest, kuigi omadused 

kattuvad eetikakoodeksi põhimõtetega (ausus, usaldusväärsus, professionaalne käitumine). 

Kumas läbi arvamusi, et kui raamatupidaja on valinud endale sellise (raamatupidamise) 

ameti, siis peaks tal olema teatud isikuomadused, mida kajastab ka eetikakoodeks. „Et 

saavutada oodatud eesmärgid, tuleb olla aus, objektiivne, kompetentne, usaldusväärne ja 

käituda professionaalselt. Kuid selleks ei pea olema eraldi koodeksit.“ Teadlikkus 

eetikakoodeksist ja selle põhimõtete tundmine on samas väga vajalikud, et teadvustada 

erinevaid olukordi, neist aru saada ja osata neid lahendada või vältida. Mida paremini 
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mõistetakse ja teadvustatakse raamatupidaja kutse-eetika koodeksi põhimõtteid 

(objektiivsus, erialane kompetentsus ja ajakohasus), seda enam neid ka järgitakse. 

Uuringus osalenute arvates ei ole kutse-eetika koodeks igapäevatöös vajalik, vaid oluline 

on teada, kust leida vajalik informatsioon ette tulevate olukordade lahendamiseks. 

„Raamatupidajad puutuvad kokku kutse-eetika koodeksiga üldjuhul koolis või koolitustel, 

kus seda teemat eraldi käsitletakse. Eetikaga on üldse selline lugu, et seda kas on inimesel 

või ei ole. See on väärtuste ja suhtumise küsimus, mitte dokument. Igapäeva töös seda 

kindlasti vaja ei lähe, kord aastas läbi lugeda tuleks kasuks.“ Enamasti avaldub 

raamatupidaja moraalne käitumine tema tegudes ja otsustes, selles, milliseid kriteeriume 

arvesse võetakse, mille alusel mingi tegu või otsus tehakse. Kõik teod ja otsused sisaldavad 

moraalseid küsimusi ja teemasid ning iga tegu ja otsus sisaldab raamatupidaja enda 

väärtusi – neid, mida peab oluliseks ja tähtsustab. Väärtused on olulised otsuste 

langetamiseks ja lahenduste leidmiseks. Raamatupidaja teod ning tehtud otsused 

peegeldavad tema väärtusmaailma. Eeldatakse, et konkreetsete situatsioonide puhul ei piisa 

alati tervest mõistusest ja sisetundest. „Raamatupidajad lähtuvad kutse-eetikast täites oma 

igapäevaseid tööülesandeid, kui nad isegi pole lugenud koodeksit. Kindlasti oleneb kõik 

konkreetsest situatsioonist.“ Eetilisi probleeme kerkib esile pidevalt. Eeldatakse, et eetika 

peale hakatakse mõtlema siis, kui mõni sündmus on aset leidnud. Head raamatupidajat 

iseloomustab aga see, et võimalikele probleemidele mõeldakse ennetavalt. „Analüüsin 

enda tegevust ja käitumist raamatupidajana tervikuna. Mõtlen koodeksis toodud 

põhimõtete üle ja seda, kas teen kõike eetiliselt ning millist koodeksi põhimõtet eiran.“ 

Eeldatakse, et eetikal on raamatupidaja käitumises oluline osa. Raamatupidajal tuleb oma 

otsuseid põhjendada ja hinnata, et mitte lähtuda ainult tunnetest või autoriteedist. Eetikat 

oma käitumises appi võttes saavad raamatupidajad teha kõige õigema otsuse, mida hiljem 

ei tule kahetseda. Töö autori arvates käitub osa intervjueeritutest ja ankeetuuringule 

vastanutest enamasti vooruseetika teooria järgi. Vooruseetika kohaselt on olemas teatud 

iseloomujooned, mille poole peaks püüdlema. Vastustena oli välja toodud palju omadusi 

nagu, ausus, usaldusväärsus, kohusetundlikkus, professionaalne käitumine-need on  

voorused. Vooruslik inimene on eetiline inimene.  

Raamatupidajad lähtuvad oma igapäevatöös peamiselt raamatupidamise sise-eeskirjast, 

seadustest ja raamatupidamise toimkonna juhenditest. Eeldatakse, et igapäevatöös tuleb 

raamatupidajatel ette erinevaid olukordi, mis nõuavad lahendust, ja nende puhul tuleks 

lähtuda ka eetikakoodeksi põhimõtetest. Vastanutest 72,4% ei olnud oma igapäevatöös 
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üldse lähtunud raamatupidaja kutse-eetika koodeksi põhimõtetest (joonis 5). Rohkem kui 

üks kord kuus oli kutse-eetika koodeksit kasutanud vaid 6,9% vastanutest.   

21; 72,41%

3; 10,34%

1; 3,45%

2; 6,90%

2; 6,90%

Üldse ei kasuta

Harvem kui 1 kord aastas

Umbes 1 kord aastas

Harvem kui 1 kord kuus

rohkem kui 1 kord kuus

 

Joonis 5. Vastajate jagunemine lähtudes kutse-eetika koodeksi kasutamisest igapäeva töös  

Hii-ruut testi abil uuriti, kas intervjueeritute ja ankeetuuringule vastanute vahel ilmneb 

erinevusi seoses kutse-eetika koodeksi kasutamisega oma igapäevatöös. Hii-ruut testi 

tulemuse põhjal (p = 0,394, α = 0,05) selgus, et intervjueeritute ja ankeetuuringule 

vastanute vahel seoses kutse-eetika koodeksi kasutamisest oma igapäeva töös oluline 

erinevus puudus. Intervjueeritute ja ankeetuuringule vastanute hulgas esines 

vastusevarianti- „üldse ei kasuta“ kõige enam. See tähendab, et raamatupidajad ei lähtunud 

oma töös kutse-eetika koodeksi põhimõtetest. Umbes üks kord aastas lähtus 

eetikakoodeksist oma igapäeva töös üks ankeetuuringule  vastanu. 

Igapäevases töös ei kasutata eetikakoodeksit kui dokumenti. Oluline on siiski 

eetikakoodeksi põhimõtete tundmine ning neist juhindumine, otsides erinevates 

olukordades õiget käitumisviisi.  

Uuriti, kas intervjueeritud ja ankeetuuringule vastanud pidasid kutse-eetika koodeksit 

vajalikuks. Eetikakoodeksi tundmist on vaja, kuna see sätestab väärika tegutsemise 

põhimõtteid, mille järgimine tõstab raamatupidajate usaldusväärsust ühiskonnas. 

Eetikakoodeksit ei pidanud igapäevases töös oluliseks ainult 17,2% vastanutest. Sellest 

võib järeldati, et raamatupidajad peavad siiski tähtsaks eetikakoodeksi tundmist ja selle 

põhimõtete järgimist. Igapäevases töös on raamatupidajate arvates oluline tunda ja teada 

põhimõtteid, kuidas erinevates olukordades käituda, kuid selleks ei ole ilmtingimata vaja 
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eetikakoodeksit dokumendina. Uuriti, kas esines seost igapäeva töös eetikakoodeksi 

põhimõtetest lähtumise ja koodeksi vajalikuks hindamise vahel. Hii-ruut testi tulemuse 

põhjal (p = 0,101, α = 0,05) selgus, et igapäeva töös eetikakoodeksi põhimõtetest 

lähtumise ja koodeksi kasutamise vajalikuks pidamise vahel puudus oluline erinevus. 

Eetikakoodeksi ekspert Kooskora arvates on eetikakoodeks kõigile vajalik, sest seal on 

kirja pandud normid ja/või väärtused. Need on raamatupidajatele toeks tekkivate 

moraaliprobleemide lahendamisel ja õige käitumisviisi valikul. Eetikakoodeks on sise- ja 

välikommunikatsiooni vahend. See võimaldab kaitsta väliste survete eest ja aitab 

kujundada ühtseid käitumisstandardeid. Koodeks on abiks raamatupidajatele ja Eesti 

Raamatupidajate Kogu liikmetele. (Kooskora) Vastuste seas esines arvamusi, milles 

eetikakoodeksi põhimõtete tundmist ning järgimist peeti oluliseks: „Väga oluline, et 

raamatupidajad jälgiksid kutse-eetikat oma igapäevakohustuste täitmisel“.  Kui valitakse 

raamatupidaja amet, mis nõuab kohusetundlikku käitumist, siis tuleb vastavalt 

eetikanormidele käituda ilma seadusi ja põhimõtteid rikkumata. „Arvan, et 

raamatupidajana tööle asudes peaks juba enesestmõistetavalt selge olema, millised reeglid 

selle ametiga kaasnevad“, „Koodeks on kirja pandud dokument, aga lõpptulemus sõltub 

hoopis rohkem isiku enda väärtushinnangutest“. Eetikakoodeksi olemasolu ei taga eetilist 

käitumist. Oluline on raamatupidajate sisemine moraalitunne ja see, et raamatupidaja tajub 

enda rolli ja vastutust ühiskonnas.   

Uuriti, kas raamatupidajatele oli eetikakoodeks arusaadav ja üheselt mõistetav või jäi 

koodeksist midagi arusaamatuks. Eeldatakse, et oluline on koodeksi sisu arusaadavus, 

mitte ainult teadmine eetikakoodeksi olemasolust. Kutse-eetika koodeks oli arusaadav ja 

üheselt mõistetav 17,2% vastanutele, kes vastasid „kindlasti jah“ ning 31,0% vastanutele, 

kes vastasid „pigem jah“ (joonis 6). 51,7% vastanutest ei osanud sellele küsimusele 

vastata, ilmselt seepärast, et ei tundnud kutse-eetika koodeksit, nagu oli selgunud 

eelmistest küsimustest. Eetikakoodeksi mitte tundmise üheks põhjuseks võib olla 

teadmatus eetikakoodeksi olemasolust. Kuna koodeks on koostatud 2003. aastal, siis 

eeldatakse, et staažikamad raamatupidajad ei ole erialast haridust omandades 

eetikakoodeksit loengutes käsitlenud.  
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5; 17,24%

9; 31,03%

15; 51,72%

kindlasti jah

pigem jah

ei oska öelda

pigem ei

ei, kindlasti mitte

 

Joonis 6. Vastajate jagunemine lähtudes kutse-eetika koodeksi arusaadavusest  

Uuriti, kas esines seos koodeksi arusaadavuse ja kutse-eetika koodeksi kasutamata jätmise 

vahel. Hii-ruut testi tulemuste põhjal (p = 0,006, α = 0,05) selgus, et esines koodeksi 

arusaadavuse ja kutse-eetika koodeksi kasutamata jätmise vahel oluline erinevus (tabel 5). 

Töös leidis kinnitust, et vastajad, kes ei olnud eetikakoodeksist üldse teadlikud, ei osanud 

oma arvamust avaldada koodeksi arusaadavuse ja üheselt mõistetavuse kohta. Osa 

intervjueerituid tutvus enne intervjuud raamatupidaja kutse-eetika koodeksiga ja nende 

hinnangul oli koodeks arusaadav ning selles ei esinenud ebamääraseid põhimõtteid. 

  

Tabel 4. Eetikakoodeksi kasutamine sõltuvalt arusaadavusest  

 

Arusaadavus 

Viimati kasutanud 

Kokku Üldse ei ole 
kasutanud 

Viimase aasta 
jooksul 

Kaks kuni 5 
aastat tagasi 

Rohkem kui 5 
aastat tagasi 

Kindlasti jah 3 1 1 0 5 

Pigem jah 1 6 2 0 9 

Ei oska öelda 13 0 1 1 15 

Kokku 17 7 4 1 29 

 

Analüüsiti ankeetuuringule vastanute ja intervjueeritute selgitusi eetikakoodeksi 

arusaadavuse ja üheselt mõistetavuse kohta. Nende raamatupidajad arvates, kes olid 

eetikakoodeksit varem lugenud, oli eetikakoodeks arusaadav ning põhimõtted üheselt 

mõistetavad. „Oli arusaadav/üheselt mõistetav. Õppimise käigus seda kõike räägitakse, 
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koodeksis kõik see paberile pandud kirja.“ Selgitustest tuli välja, et osa vastajaid oli 

kooliajal eetikakoodeksit lugenud, kuid raamatupidajana töötades lähtus sellest, kuidas oli 

antud olukorras kõige õigem käituda. „Koolis õppimise käigus kõike seda räägitakse ja 

selgitatakse. Lugedes koodeksit ei jää midagi arusaamatuks.“ Vastanute selgitustest 

järeldati, et osa intervjueeritutest luges tänu uuringule eetikakoodeksit kas esmakordselt 

või uuesti. „Tutvudes sellega on kõik arusaadav ja üheselt mõistetav.“ Lugemise järel said 

vastajad eetikakoodeksist aru ning koodeks oli üheselt mõistetav.  

 

Eesti Raamatupidajate Kogu koolitusjuht Palm märgib, et koguga liitumine ei ole 

kohustuslik ja ei saa nõuda ka raamatupidaja kutse-eetika põhimõtete tundmist. 

Raamatupidajate Kogu arvates ei pea noored oluliseks koguga liituda. Noored arvavad, et 

teavad ja oskavad raamatupidamis-arvestust. (Palm) Eetikakoodeksi põhimõtete tundmist 

võiks nõuda ettevõtted, kelle alluvuses raamatupidaja töötab. Intervjueeritutelt ja 

ankeetuuringule vastanutelt, kes ei olnud kutse-eetika koodeksit kasutanud, uuriti, millises 

organisatsioonis nad töötavad. Kümme  vastajat, kes ei olnud kutse-eetika koodeksit 

kasutanud, olid erasektori ettevõttes töötavad raamatupidajad (tabel 6).  
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Tabel 5. Vastajate jagunemine organisatsiooni tüübi järgi lähtudes eetikakoodeksi 

kasutamisest 

 

Viimati 
kasutanud 

Organisatsiooni tüüp 

Kokku Avaliku sektori 
asutus/ 

omavalitsus 

Erasektori 
ettevõte 

MTÜ, SA Raamatupidamisfirma 
Muu 
(KÜ) 

Üldse ei ole 
kasutanud 

4 10 2 0 1 17 

Viimase aasta 
jooksul 

3 3 1 0 0 7 

Kaks kuni 5 
aastat tagasi 

2 0 0 2 0 4 

Rohkem kui 5 
aastat tagasi 

0 0 0 1 0 1 

Kokku 9 13 3 3 1 29 

 

Uuriti, kas esines erinevusi eetikakoodekis teadlikkuse ja organisatsiooni tüübi vahel.     

Hii-ruut testi tulemuse põhjal (p = 0,037, α = 0,05) selgus, et eetikakoodeksi teadlikkuse ja 

organisatsiooni tüübi vahel esines erinevus. Raamatupidajad, kes ei olnud kutse-eetika 

koodeksit kasutanud, töötasid enamus erasektori ettevõtetes. Raamatupidajana töötas 

avaliku sektori asutuses/omavalitsuses 13,8% vastanutest, kes ei olnud kutse-eetika 

koodeksit kasutanud. Eeldatakse, et raamatupidajad olid siiski teadlikud eetikakoodeksi 

olemasolust, kuid erinevate olukordade lahendamisel ei lähtunud raamatupidajad 

eetikakoodeksist. Raamatupidamisfirmas töötavad uuringus osalenud raamatupidajad 

teadsid kutse-eetika koodeksit ja olid seda kasutanud. Eeldatakse, et raamatupidajad 

lähtusid erinevate olukordade lahendamisel eetikakoodeksi põhimõtetest. Avaliku sektori 

asutuses/omavalitsuses töötavad raamatupidajad, kes olid kasutanud kutse-eetika koodeksit 

viimase aasta jooksul või kaks kuni viis aastat tagasi, olid kutse-eetika koodeksi 

põhimõtetest teadlikud. Töö autor eeldas, et avaliku sektori asutustes/omavalitsustes 

pööratakse rohkem tähelepanu raamatupidamisreeglitele, kui teistes organisatsioonides.  

Iga raamatupidaja peaks seisma selle eest, et ta tunneks eetikakoodeksit ning käituks 

vastavalt selle põhimõtetele.  
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3.2. Raamatupidaja käitumine erinevates olukordades 

 

Töös eeldati, et kõik raamatupidajad on kogenud olukordi, kus tekib erimeelsusi või 

konflikte. Oletati, et esineb selliseid olukordi, kus raamatupidaja ei ole kindel, kas teatud 

arve raamatupidamisse lisamine või kulude liigitamine on kooskõlas seadustega, 

raamatupidamise toimkonna juhenditega ja eetikakoodeksi põhimõtetega. Sellest lähtuvalt 

uuriti, kas raamatupidajad on keerulistes olukordades kasutanud kutse-eetika koodeksit, et 

leida õige käitumisviis. Oluline on saavutada olukord, et raamatupidajad oskaksid käituda 

keerulistes olukordades ja leiaksid õigeima lahenduse probleemile. Raamatupidaja 

käitumise määrab paljudel puhkudel eelkõige situatsioon, mitte isiksuse tüüp. Üle poole 

intervjueeritutest ja ankeetuuringule vastanutest ei lähtunud keerulistes olukordades mitte 

kunagi raamatupidaja kutse-eetika koodeksist (joonis 7).  

1; 3,45%

4; 13,79%

1; 3,45%

3; 10,34%

20; 68,97%

väga sageli

pigem sageli

harva

väga harva

mitte kunagi

Joonis 7. Vastajate jagunemine lähtudes keerulistes olukordades õiget käitumisviisi otsides  

Igas töös võib ette tulla keerulisi olukordi, mis võivad viia eetika põhimõtete rikkumiseni. 

Oletagem sellise situatsiooni esinemist, et ettevõte on sattunud  majanduslikesse raskusesse 

ja tööandja teeb raamatupidajale ettepaneku maksta töötasu ühe aasta jooksul osaliselt 

ümbrikupalgana. Sellega hoiaks tööandja maksude pealt raha kokku ja väldiks koondamisi 

ning pankrotti. Kui raamatupidaja lähtuks deontoloogilise teooria põhimõtetest, ei nõustuks 

ta sellega, kuna tegemist on ebamoraalse käitumisega ja maksudest kõrvalehoidmisega. 

Kui raamatupidaja lähtuks teleoloogilise teooria põhimõtetest lähtuvalt, siis võib ta 

nõustuda, kuna pikemas plaanis on see kasulik ja ettevõte ei läheks pankrotti. Sellised 

keerulised olukorrad mõjutavad raamatupidajat nii tööl kui ka igapäeva elus ja 

toimetulekul. Seetõttu ei tasu neid olukordi eirata, vaid tuleks proovida neid lahendada.  
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Analüüsiti, kas raamatupidajad kardavad eetikakoodeksi põhimõtteid rikkuda. Oluline on 

hoiduda eetikakoodeksi põhimõtteid rikkumast ka siis, kui rikkumisega ei kaasne vastutust 

seaduse ees. Uuriti, kas raamatupidajad kardaksid kutse-eetika põhimõtteid  rikkuda või 

järgiks neid olenemata vastutusest. Üle poole vastanutest (58,6%) ei osanud öelda, kas 

kardetakse kutse-eetika koodeksi põhimõtteid rikkuda, kui sellega ei kaasne vastutust 

seaduse ees (joonis 8). Põhjuseks võib olla see, et vastajad ei ole kursis koodeksi 

põhimõtetega ega oska hinnangut anda. Uuriti, kas esines seos eetikakoodeksi tundmise ja 

põhimõtete rikkumise vahel. Hii-ruut testi tulemuste põhjal (p = 0,967, α = 0,05) selgus, et 

eetikakoodeksi tundmise ja põhimõtete rikkumise vahel puudus oluline erinevus. Samas, 

üle poole vastajatest, kes ei osanud selle küsimusele vastata, ei olnud kutse-eetika 

koodeksit üldse kasutanud (31,0% vastanutest). Raamatupidajatest 24,1% arvasid, et 

kardetakse rikkuda eetikakoodeksi põhimõtteid isegi siis, kui sellega ei kaasne vastutust 

seaduse ees. Esines ka arvamusi, et kui karistust ei järgne, siis ei kardeta ka eetikakoodeksi 

põhimõtteid rikkuda.  

7; 24,14%

17; 58,62%

3; 10,34%

2; 6,90%

kindlasti jah

pigem jah

ei oska öelda

pigem ei

ei, kindlasti mitte

Joonis 8. Vastajate jagunemine lähtudes kutse-eetika koodeksi põhimõtete rikkumisest, kui 

sellega ei kaasne vastutust seaduse ees  

Kui sooritatakse ebaeetiline, kuid seaduslik tegu, millele ei järgne karistust, siis kuidas 

suhtuda sellisesse raamatupidajasse? Oletagem, et esineb selline situatsioon, et 

raamatupidaja hakkab lähemalt suhtlema konkurendi töötajaga, kes teab ettevõtte saladusi. 

Raamatupidaja ei räägi oma tööst, kuid samas tahab ta teada konkurendi saladusi, selleks et 

enda tööandjale teavet jagada. Selline käitumine on ebaeetiline, ent seaduslik. Oma 

tööandja seisukohalt käitub raamatupidaja teleoloogilise teooria järgi, mis tähendab, et 

valetamine on lubatud juhul, kui see toob kaasa häid tagajärgi. Need on küll head ainult 
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raamatupidaja tööandjale, mitte konkurendile. Konkurendi poolt vaadatuna võib 

raamatupidaja käitumist seletada deontoloogilise teooriaga, sest, et valetamine on reeglina 

väär. Teisalt võib raamatupidaja käitumist pidada utilitaristlikuks, sest aus konkurents võib 

olla ühiskonnale laiemalt kasulik. Samas, kui raamatupidaja räägiks konkurendi töötajale 

tõtt ja võiks selle tagajärjel jääda ilma oma tööst, lähtuks raamatupidaja deontoloogilisest 

teooriast. Kuna tõerääkimine on õige, isegi siis, kui säärane tegu võib kaasa tuua teatud 

kahju. Raamatupidaja tõerääkimine on õige tegu, kuid võib tuua kaasa raamatupidaja 

töökoha kaotuse.   

Analüüsiti, kas raamatupidaja sooritaks ebaeetilise teo, kui sellele karistust ei järgneks. 

Uuringus osalenud 55,2% vastanutest ei pooldanud ebaeetilise teo sooritamist (joonis 9). 

Märkida võib veel seda, et neid vastajaid, kes sellist tegu kindlasti ei sooritaks, oli 10,3% 

vastanutest. Nii väike hulk vastajatest ei allu juhi korraldustele, kui tegemist on ebaeetilise 

teoga. Eeldatakse, et raamatupidajad, kes ei allu juhi ebaeetilistele nõudmistele on 

enesekindlamad ja neil on sisemist jõudu juhtkonnale vajadusel vastu hakata. Järeldades, et 

juhile mitte alluvad raamatupidajad on head spetsialistid, kes tunnevad seadusi, on täpsed, 

korralikud ja usaldusväärsed. 

2; 6,90%

8; 27,59%

16; 55,17%

3; 10,34%

kindlasti jah

pigem jah

ei oska öelda

pigem ei

ei, kindlasti mitte

 

Joonis 9. Vastajate jagunemine lähtudes ebaeetilise teo sooritamisest 

Uuriti, kas esines seos ebaeetilise, kuid seadusliku teo sooritamise ja põhimõtete rikkumise 

vahel. Hii-ruut testi tulemuse põhjal (p = 0,347, α = 0,05) selgus, et ebaeetilise, kuid 

seadusliku teo sooritamise ja põhimõtete rikkumise vahel seos puudus. Eraldi võib välja 

tuua, et vastajatest (58,6%), kes ei osanud öelda, kas nad kardavad eetikakoodeksi 
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põhimõtteid rikkuda, üle poole (tervelt 37,9%) pigem ei sooritaks ebaeetilist, kuid 

seaduslikku tegu, millele ei järgneks karistust. 

Oletati, et esineb selliseid ettevõtte juhte, kes nõuavad raamatupidajatelt ebaeetilise teo 

sooritamist. Nõudmistele allumatuse korral kaotab raamatupidaja töö. Näiteks esineb 

situatsioon, et ettevõtte juht toob raamatupidamisse isiklikke sularaha-arveid, et tekitada 

ettevõttele lisaraha (musta raha). Juhi selline käitumine on ebamoraalne. 

Uuriti, kas raamatupidajad sooritaksid juhi nõudmisel ebaeetilise teo. Vastanutest 41,4% 

pigem ei sooritaks seda tegu (joonis 10).  

7; 24,14%

7; 24,14%

12; 41,38%

3; 10,34%

kindlasti jah

pigem jah

ei oska öelda

pigem ei

ei, kindlasti mitte

 Joonis 10. Vastajate jagunemine lähtudes ebaeetilise, kuid seadusliku teo sooritamisest, 

juhi nõudmisel  

Uuriti, kas juhi nõudmisel ebaeetilist teo mitte sooritavate ja ebaeetilise teo sooritamise 

vahel esineb seos. Hii-ruut testi tulemuse põhjal (p = 0,002, α = 0,05) selgus, et juhi 

nõudmisel ebaeetilist teo mitte sooritavate ja ebaeetilise teo sooritamise vahel esines 

oluline erinevus. Vastanutest 55,2% pigem ei sooritaks ebaeetilist tegu, üle poole (37,9%) 

ei olnud nõus ka juhi nõudmisel ebaeetilist tegu sooritama. Järeldada võib seda, et 

finantsjuhid ja raamatupidajad ei täida ettevõtte juhi ebaeetilisi korraldusi. Raamatupidajad 

on teadlikud, et nende töö on vastutusrikas ja nõuab korrektsust igas olukorras. 

Oletati, et on esinenud selliseid ettevõtte juhte, kes kohustavad raamatupidajat täitma 

eetikakoodeksi põhimõtetega vastuollu minevat ülesannet. Ülesande täitmata jätmisel 

ähvardatakse raamatupidajat töökoha kaotusega. Näiteks tegeleb väikeettevõte lihatoodete 

müügiga turuhoones, kus ringleb palju sularaha. Juht käsib raamatupidajal sisestada 
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raamatupidamisse tegelikkusest väiksemad kassasissetulekud, et vähendada käibemaksu 

summat. Raamatupidaja täidab kohustuse, et säilitada oma töökoht. Selline käitumine on 

ebamoraalne ning raamatupidaja käitub lähtudes deontoloogilisest teooriast. Valetada ega 

petta ei tohi, kuna see on reeglina alati väär. Petavad nii ettevõtte juht kui ka 

raamatupidaja, kes on sunnitud seda tegema, et kassa tegelikku sissetulekut varjates hoida 

kokku maksude pealt. 

Analüüsiti, kuidas raamatupidaja peaks käituma olukorras, kus ettevõtte juht kohustab teda 

täitma eetikakoodeksi põhimõtetega vastuollu minevat ülesannet. Vastajate hulgas ei olnud 

ühtegi, kes kindlasti täidaks juhi korraldust (joonis 11).  

8; 27,59%
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täitma kindlasti juhi korraldust

pigem täitma juhi korraldust

ei oska öelda

pigem mitte täitma juhi korraldust

kindlasti mitte täitma juhi 
korraldust

 Joonis 11. Vastajate jagunemine lähtudes olukorrast, kus juht kohustab täitma 

eetikakoodeksi põhimõtetega vastuollu minevat ülesannet  

Uuringus esines erinevaid arvamusi juhi käsu täitmise kohta. Raamatupidajad ei tohiks 

lasta ennast mõjutada, kuna nende töö on väga vastutusrikas ning tuleb järgida kutse-eetika 

põhimõtteid ja seadusi. Mõned vastajad olid nõus juhi käsku täitma olenevalt situatsioonist 

ning kui sellega ei rikuta seadust. „Kui seadust ei rikuta, siis ei saa sellisest palvest 

keelduda.“ Samas rikutakse sellisel juhul kutse-eetika põhimõtteid (ausus, usaldusväärsus, 

objektiivsus, professionaalne käitumine). „Kui seadust ei rikuta, siis oleneb, kui 

ebaeetiline tegu on ja kas see läheb vastuollu inimese enda eetikaga.“ Enamik oli 

arvamusel, et juhi nõudmisele ei tohiks alluda. „Koodeksi mittejärgimine mõjutab otseselt 

raamatupidaja professionaalsust. Seaduse täitmata jätmise eest vastutab otseselt asutuse 

juht, kuid koodeksi põhimõtete järgimata jätmise eest vastutab raamatupidaja isiklikult 

oma mainega.“ Raamatupidaja peab olema erapooletu ega tohi lasta ennast teistel 

mõjutada. „Ettevõtte juht võib tahta, et raamatupidaja teeks midagi, mis ei ole eetiline, 
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aga raamatupidaja peaks ikka säilitama oma maine ja mitte alluma provokatsioonile. 

Muidu võib juhtuda, et ettevõtte juht hakkab edaspidi tahtma, et raamatupidaja teeks ka 

midagi, mis ei ole seaduslik.“  Kui tööandja annab raamatupidajale eetikakoodeksi 

põhimõtetega vastuolulise ülesande (näiteks teadlikult varjata osa käibemaksustamisele 

kuuluvast käibest), siis võiks raamatupidaja informeerida tööandjat põhjustest, miks antud 

ülesannet ei ole võimalik täita. Vajadusel anda ettevõtte juhile ülevaade teadaolevatest 

ohtudest ja riskidest, mis võivad kaasneda antud tööülesande täitmisega. Vastustest 

järeldades esines kahte tüüpi arvamusi. Mõned vastajad olid nõus täitma juhi korraldust, 

kui seadust ei rikuta. Mõned raamatupidajad ei pooldanud sellist juhi käitumist. Nende 

raamatupidajate arvates tööandja peaks andma eetikakoodeksi põhimõtete järgimisega 

eeskuju töötajatele. Raamatupidajal on oluline järgida seadusi ja eetikakoodeksi 

põhimõtteid, et säilitada oma töökoht ning hoiduda rikkumast oma mainet. 

Ettevõtted puutuvad kokku juhtumitega, et oma töötaja (raamatupidaja) kuritarvitab 

usaldust ja varastab omakasu eesmärgil. Uuriti, mida arvasid intervjueeritud ja 

ankeetuuringule vastanud selle kohta, kui raamatupidaja omakasusaamise eesmärgil rikub 

eetikakoodeksi põhimõtteid. Üle poole vastanutest (65,5%) ei pidanud sellist tegu õigeks ja 

arvasid, et tegu on igati lubamatu (joonis 12). 

19; 65,52%
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see on igati lubamatu

see on üldiselt lubamatu, kuid võib 
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ei oska hinnangut anda, sõltub 
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see on üldiselt lubatav

see igati lubatav

Joonis 12. Kutse-eetika põhimõtete rikkumine omakasu eesmärgil  

Uuriti, kas esines seost raamatupidaja omakasu huvides rikkumise ja ebaeetilise teo vahel, 

millele karistus ei järgne. Hii-ruut testi tulemuse põhjal (p = 0,275, α = 0,05) selgus, et 

oluline erinevus puudus. Need raamatupidajad (34,5% vastanutest), kes pigem ei sooritaks 

ebaeetilist tegu, olid arvamusel, et omakasusaamise huvides rikkumine on igati lubamatu.  
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Järeldati, et enamik uuringus osalenud raamatupidajaid ei sooritaks sellist tegu. Vastajate 

arvetes on see „igati lubamatu teguviis ja sellised raamatupidajad ei ole usaldusväärsed“ 

Omakasu saamise eesmärgil rikkumine läheb vastuollu eetikakoodeksi põhimõtetega 

(ausus, usaldusväärus). Selline käitumine on ebamoraalne „Raamatupidaja ei tohiks üldse 

oma töös muutuda omakasupüüdlikuks“, „Raamatupidaja peab tegutseme ettevõtte, mitte 

enda huvide eest“, Mõned vastajad ei näinud probleemi, kui raamatupidaja rikub kutse-

eetika põhimõtteid omakasu saamise eesmärgil. „Kui ei tekitata kahju teistele pooltele, siis 

ei näe probleemi.“ Selline käitumine kuulub teleoloogilise eetika alla. Valetamine ja 

petmine on lubatud, kui toob head tagajärjed ning kahjusaajate hulk on väike. Tulemusest 

võib järeldada, et raamatupidaja saab küll kasu, aga kahju kannataja on siiski olemas ja 

tegu on igati lubamatu.  

Usaldusväärne raamatupidaja on kontrolli ja turvalisust vajava ettevõtte jaoks väga oluline. 

Esineb juhtumeid, et raamatupidaja rikub usaldusväärsuse põhimõtet. Oletati esinevat 

situatsiooni, et ühe juhatusliikmega väikeettevõte on jätnud kogu raamatupidamisega 

seonduva raamatupidaja hooleks. Raamatupidaja hakkab aegamisi oma positsiooni ära 

kasutama ning omastab aastate vältel suures ulatuses ettevõtte sularaha. Oma tegude 

varjamiseks võltsib ta raamatupidamisandmeid. Ettevõtte omanik usaldab raamatupidajat, 

ei kontrolli aruandeid ega võrdle neid tegelike seisudega. Raamatupidaja on rikkunud 

aususe, usaldusväärsuse ja professionaalse käitumise põhimõtteid. Raamatupidaja ei tohiks 

valetada ega petta. Omanik avastab pettuse lõpuks ikka ning raamatupidaja kaotab 

kindlasti oma töö ja usaldusväärsuse.  

Intervjueeritavatelt ja ankeetuuringule vastajatelt küsiti, kas kutse-eetika koodeksi 

põhimõtete rikkumine kahjustab raamatupidaja usaldusväärsust. Üle poole vastanutest 

(51,7%) arvas, et eetikakoodeksi põhimõtteid rikkunud raamatupidaja ei ole usaldusväärne 

(joonis 13).   
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 Joonis 13. Vastajate suhtumine eetikakoodeksi põhimõtteid rikkunud raamatupidaja 

usaldusväärsusesse 

Tähtis on, et ettevõtte saaks usaldada raamatupidaja kompetentsust, tähtaegadest ja 

lubadustest kinnipidamist ning diskreetsust. „Usaldusväärsus on selle ameti juures 

oluline.“  Kuna raamatupidaja on kursis ettevõtte täpsete rahaasjadega, on oluline, et 

raamatupidaja oleks usaldusväärne. Ettevõtte juht reeglina usaldab raamatupidajat, kuid 

peaks kontrollima raamatupidaja tegevust. Need vastajad, kelle arvates eetikakoodeki 

põhimõtete rikkumisel muutub raamatupidaja ebausaldusväärseks. Nende vastajate arvates 

oli raamatupidaja omakasu huvides rikkumine igati lubamatu teguviis. Järeldati, et enamus 

raamatupidajaid on usaldusväärsed ja ei riku eetikakoodeksi põhimõtteid. 

Intervjueeritavatelt ja ankeetuuringule vastajatelt uuriti, kas on oluline kutse-eetika 

põhimõtete rikkumist sanktsioneerida. Seadused on konkreetsed ja nende rikkumise 

tagajärjeks on karistused. Eesti raamatupidaja kutse-eetika koodeksi põhimõtete rikkumise 

puhul ei ole sanktsioone kehtestatud. Vastanutest 27,6% arvasid, et pigem oleks vajalik 

eetikakoodeksi rikkumist uurida ja sanktsioneerida (joonis 14). Töö autori arvates ei ole 

vaja raamatupidaja kutse-eetika põhimõtete rikkumisi sanktsioneerida, kuna erinevate 

rikkumiste eest määratavad karistused on sätestatud seadustes ning ainult eetikakoodeksi 

põhimõtete rikkumist on raske tuvastada. Kui raamatupidaja omastab ettevõtte raha, eksib 

ta nii eetikakoodeksi kui ka seaduse vastu. Kui raamatupidaja lisab juhi palvel 

raamatupidamisse sularahaarve lisaraha tekitamiseks (must kassa), rikub ta eetikakoodeksi 

põhimõtteid (ausus, objektiivsus, professionaalne käitumine), kuid reaalselt on sellist 

käitumist väga raske kontrollida. Samas kohustuslik võiks olla Eesti Raamatupidajate 

Koguga liitumine ning eetikakoodeksi tundmine ja sellest lähtumine. Kogu liikmed saadav 
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edendada raamatupidaja auväärset elukutset, osaleda tipptasemel koolitustel, vahetada 

teiste raamatupidajatega kogemusi ning saada vajalikku teavet uuendustest. Autori arvates 

kutse-eetika koodeks on vajalik, kuna seadused ei sisalda põhimõtteid ega soovitavat 

käitumist eetilise dilemma olukordades. 

8; 27,59%
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5; 17,24% kindlasti jah

pigem jah

ei oska öelda

pigem ei

ei, kindlasti mitte

Joonis 14. Vastajate jagunemine lähtudes eetikakoodeksi rikkumise sanktsioneerimisest 

Uuriti, kas esines seost sanktsioneerimise ja omastamise  vahel. Hii-ruut testi tulemuse 

põhjal (p = 0,694, α = 0,05) selgus, et sanktsioneerimise ja omakasusaamise eesmärgil 

rikkumise vahel seost ei esinenud. Vastanutest 37,9% arvasid, et omakasusaamise nimel 

rikkumine oli igati lubamatu, kuid ei osanud öelda, kas eetikakoodeksi põhimõtete 

rikkumisel oleks vaja rakendada sanktsioone või mitte. Uuriti, kas esineb seost kutse-eetika 

koodeksi kasutamise ja sanktsioneerimise vahel. Hii-ruut testi tulemuse põhjal (p = 0,613, 

α = 0,05) selgus, et kutse-eetika koodeksi kasutamise ja sanktsioneerimise vahel ei 

esinenud seost. Vastajad (13,8%), kelle arvates tuleks kutse-eetika koodeksi põhimõtete 

rikkumist sanktsioneerida, olid enamikus needsamad, kes ei olnud oma igapäevatöös 

eetikakoodeksist lähtunud. 

Toetuste taotlemise kaudu võib avastada erinevaid olukordi, mis on seotud ekslike või 

tahtlike eetikakoodeksi põhimõtete rikkumisega. Eeldati, et toetuste taotlemise nõuded ei 

ole üheselt mõistetavad. Analüüsiti intervjueeritavate ja ankeetuuringule vastajate 

põhjendusi toetuste taotlemisel ebakorrektsete dokumentide esitamise kohta. 

Raamatupidaja peab jälgima, et kõik esitatud dokumendid oleks korrektselt täidetud ja 

nendes sisalduv info oleks arusaadav. „On olnud üliharva (nt. metsaeralduse number 

vale). Nendel juhtudel tuleb pöörata rohkem tähelepanu ja vea tekkimisel ära parandada.“ 
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Juhtkonna koostatud dokumendid või neis sisalduv informatsioon peavad ka raamatupidaja 

kätte jõudma (kauba või teenuse ostudokumendid). Kui raamatupidaja kätte kõiki vajalikke 

dokumente ei jõua, võib juhtuda, et toetust taotledes jääb mõni vajalik dokument esitamata. 

„Pigem on jäänud dokumente esitamata.“ Raamatupidajatel peaks olema dokumendid 

(arved, lepingud) paigutatud märgistatud kaustadesse, et oleks lihtsam vajalikku dokumenti 

leida. Dokumente esitades tuleb väga hoolikalt jälgida, et kõik vajalikud andmed oleksid 

esitatud. „Esinenud on dokumentidel rekvisiitide puudumine, ostuarve käibemaksu summa 

vale. Kassatšekil alkohol ning selle summa võrra tuleb vähendatud abikõlbliku kulu 

summat.“ Lohakas dokumentide täitmine ei ole professionaalne ning raamatupidajad 

peaksid dokumentide täitmist väga hoolikalt jälgima. Järeldati, et uuringus osalejad ei 

esitanud tahtlikult ebakorrektseid dokumente. Ekslikult esitatud ebakorrektseid dokumente 

esines, kuid raamatupidajad vigadest teada saades parandasid dokumendid ära.  

Üle poole vastajatest ei olnud esitanud ebakorrektseid dokumente toetuste taotlemisel 

(joonis 15).  

5   

16   

6   

2   

-

2   

4   

6   

8   

10   

12   

14   

16   

18   

jah ei

Ankeetküsitlus Intervjuu

 Joonis 15. Toetuste taotlemisel ebakorrektsete dokumentide esitamine 

Raamatupidajad peaksid ettevõttele vajalikud lepingud, taotlused (toetuse taotlused) üle 

kontrollima ja pöörama tähelepanu dokumentides esinevatele vigadele. Kui raamatupidaja 

on õigel ajal reageerinud dokumentides esinevatele puudustele või valesti täidetud 

dokumentidele, võib see ära hoida toetuse taotluse läbi vaatamata jätmise.  

Toetused on ettevõtetele olulised, kuid toetuste taotlemisel on rida tingimusi, millest 

mõned on ebamõistlikud. Näiteks on ühtse pindalatoetuse tingimustes kirjas, et rohumaa 

peab olema niidetud, hekseldatud või muul viisil hooldatud 10. augustiks. Muul viisil 
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hooldamise üks viise loomade karjatamine rohumaal. Sel juhul peab aga tulemus olema 

niitmisega sarnane. Kuid loomade karjatamine ei võimalta niitmisega sarnast tulemust 

saavutada. Teine ebamõistlik tingimus loomade karjatamise toetuse saamisel, et loomi 

tuleb karjatada 1. juunist 31. augustini rohumaal. Kui aga 10. augustil tuleb rohumaa 

puhtaks niita, pole loomadel seal midagi süüa. Sellised tingimused on ebamõistlikud 

toetuste taotlemisel.  

Uuriti, kas on esinenud ebamõistlikke tingimusi toetuste taotlemisel. Vastanutest 31,0% 

arvasid, et toetuste taotlemisel ja aruandluse nõuetes esineb ebamõistlikke tingimusi  

(joonis 16). Samas 55,7% vastanutest ei osanud sellele küsimusele vastata. Põhjuseks võib 

olla selles, et vastajad pole toetuste taotlemisega kokku puutunud. „Toetuste taotlemisega 

tegelevad teised osakonnad ning raamatupidamiseni jõuavad vaid vajalikud sõlmitud 

lepingud, hiljem ka aruanded.“ 
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Joonis 16. Vastajate jagunemine lähtudes toetuste andjate poolt ebamõistlike tingimuste 

esitamisest 

Ette võib tulla olukordi, kus vastajate arvates pole kulude liigitamine küllalt selge, kuna 

„Oma ettevõtte kinnisvarainvesteeringu kulude tõestamine-selleks vaja koostada kulude 

kalkulatsioon ning näidata ära kulude tasumine. Kuid kinnisvarainvesteeringu 

amortisatsiooni kulu kohta puudub maksukorraldust. Sama situatsioon, kui projekti raames 

kasutatakse oma ettevõtte masinaid-masinaga seotud kulud on abikõlblikud ainult kulude 

tasumise tõestamise korral.“  

Uuriti intervjueeritavatelt ja ankeetuuringule vastajatelt, mida nad arvavad järgmisest 

situatsioonist. Ettevõte on saanud viis aastat järjest toetust. Toetuse saamisega kaasnevad 
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teatud tingimused (näiteks kulude liigitamine), mida tuleb täita. Ettevõte ei ole suutnud 

rasketes majandusoludes kolmel viimasel aastal kõiki tingimusi täita. Üle poole vastanutest 

(55,2%) arvas, et ei tohiks ebamõistlikest tingimustest (toetuse suurus ei ole proportsioonis 

ettevõtte nõuetega) kõrvale kalduda. Tuleb täita korrektselt kõiki tingimusi. Samas esines 

ka arvamusi (17,2% vastanutest), et toetuse saajal on lubatud ebamõistlikest tingimustest 

kõrvale kalduda. Järeldati, et selline tegu kuulub teleoloogilise teooria alla, kuna 

valetamine lubatud, kui toob head tagajärjed. Toetuse saamisel hiilitakse kõrvale 

ebamõistlikest tingimustest. Uuriti, kas esines seost toetuse tingimuste täitmise ja 

erinevates olukordades eetikakoodeksist lähtumise vahel. Hii-ruut testi tulemuse põhjal    

(p = 0,692,  α = 0,05) selgus, et toetuse tingimuste täitmise ja erinevates olukordades 

eetikakoodeksist lähtumise vahel puudus oluline erinevus. Vastajad (37,9% vastanutest), 

kes ei olnud lähtunud eetikakoodeksi põhimõtetest erinevates olukordades, arvasid seda, et 

toetuse saaja peab täitma korrektselt kõiki tingimusi. 

Uuriti, kuidas intervjueeritavad ja ankeetuuringule vastajad suhtuvad erinevatesse petus-

skeemidesse (näiteks: fiktiivne põllumajanduslik müügitulu, paisutatud hindadega 

pakkumised või võltsitud dokumendid) toetusraha saamise eesmärgil. Petuskeeme on 

esinenud kogu aeg, kuid enamasti saadakse pettustele ka jälile. Kõikjal, kus liigub raha, 

võib ette tulla petuskeeme. Igasugune pettuste kavandamine on ebaseaduslik ja 

ebamoraalne käitumine. Enamik intervjueeritutest ja ankeetuuringule vastanutest ei 

pooldanud sellist ebaeetilist käitumist. „Üldiselt ei ole see õige, taotlus peab olema selge 

ja läbipaistev, et seda saaks ka korrektselt täita“, „Ei suhtu hästi-see on teiste toetuse 

saajate suhtes ebaõiglane (nt kui suur firma jagatakse mitmeks, siis iga väike ettevõte saab 

toetust ja lõpuks kokku suur summa)“. Eeldati, et pettused ei olla alati tahtlikud. Toetuse 

saaja ei pruugi iga kord saada nõuetest täpselt aru ja esitab ebakorrektseid dokumente või 

ei ole taotluses esitatud andmed täpsed ning toetuse saaja ei teadvusta endale, et toetuse 

saamisega kaasnevad ka kohustused. „Oleneb eesmärgist, kui seda tehakse pettuse 

eesmärgil, siis on see lubamatu“, „Kel oskusi ja tahtmist riskida, see kasutagu selliseid 

ebaausaid võtteid. Isiklikult ei poolda ja ei teeks. Raamatupidajana juhile takistusi tegema 

ei hakka, kuna vastutab otseselt ju tema.“ Siiski ei peaks raamatupidaja juhti otseselt 

takistama, vaid soovitama tal hoiduda sellist riski võtmast. Otseselt raamatupidaja küll ei 

vastuta juhi käitumise eest, aga kui pettus välja tuleb, on ka raamatupidaja maine rikutud. 

„Kui tingimused pärisettevõtjatele (ausad maksumaksjad, töökohtade loojad, efektiivsed 

majandajad) on liiga piiravad, siis suhtun neutraalselt. Kellegi isiklikku kasusaamisse ja 
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otsesesse väljapetmisse suhtun negatiivselt.“ Kui petturil õnnestub toetusraha saada, 

kannatavad selle tõttu ausad taotlejad, kuna jagatavat jääb vähemaks ja toetusraha ei lähe 

õigesse kohta. „Ei poolda sellist käitumist. Skeemitajate tõttu muudetaksegi tingimusi 

rangemaks, mistõttu n-ö kannatavad seadusekuulekad ettevõtjad.“ Eeldati, et ükski 

ettevõte ei sooviks ise petuskeemi ohvriks langeda ning selle vältimiseks tuleb lepinguid ja 

lepingupartneri tausta hoolikalt jälgida. Järeldati, et mõnede vastajate arvates pettuse teel 

toetuse saamine ei ole ebamoraalne tegu, kui on tegevust õigustavaid asjaolusid. Kuid 

enamus vastanute arvates selline teguviis ei ole mitte kuidagi õigustatud. Tänu pettustele 

muudetakse toetuse saajate nõuded karmimaks ja rohkem jälgitavamaks ning see ei ole 

ausate toetuste saajate suhtes õiglane. 

Eeldati, et kõige rohkem ebaeetilisi olukordi esineb toetuste taotlemisel abikõlblike ja 

mitteabikõlblike kulude liigitamisel. Analüüsiti, kuidas suhtuvad raamatupidajad 

mitteabikõlblike kulude liigitamisse abikõlblikeks kuludeks. Väga oluline on vahet teha 

abikõlblikel ja mitteabikõlblikel kuludel. 58,6% vastanute arvates on mitteabikõlblike 

kulude liigitamine abikõlblikeks kuludeks alati eetiliselt lubamatu. 17,2% vastanute arvates 

on kulude ümberliigitamine eetiliselt lubatud pisikulutuste puhul ning 24,1% vastanute 

arvates on kulude ümberliigitamine eetiliselt lubatud alati, kui kulutused on sihipärased ja 

projekti hüvanguks. Järeldati, et  osa raamatupidajaid pooldab kulude ümberliigitamist. 

Kui suudetakse ära tõestada mitteabikõlblike kulude ümberliigitamist abikõlblikeks 

kuludeks siis ei rikuta eetika põhimõtteid. Uuriti, kas esines seost intervjueeritute ja 

ankeetuuringule vastanute tööstaaži ja kulude liigitamise vahel. Hii-ruut testi põhjal 

(p=0,723, α=0,05) selgus, et puudus oluline erinevus intervjueeritavate ja ankeetuuringule 

vastajate tööstaaži ja kulude liigitamise vahel. Raamatupidajate arvates (44,8% 

vastanutest), kellel on rohkem kogemusi ning tööstaaži rohkem kui 10 aastat, on 

mitteabikõlblike kulude liigitamine abikõlblikeks kuludeks on alati eetiliselt lubamatu. 

„Kuludokumendid tuleb sõnastada nii, et nad oleks abikõlblikud.“ Sellisel juhul rikutakse 

eetikakoodeksi põhimõtteid (ausus, professionaalne käitumine) ning selline käitumine 

kuulub teleoloogilise eetika alla. Valetamine on lubatud siis, kui see toob head tagajärjed. 

Kui kuludokumendid sõnastatakse nii, et kulud oleksid abikõlblikud, siis selle tagajärg on 

hea, kuna eeldatavasti saadakse toetus, mis on ettevõttele vajalik. Kulusid tuleb liigitada 

toetuse andja nõuete kohaselt. Näiteks esitas ettevõte PRIA-le taotluse sadama 

rekonstrueerimiseks. Valesti kajastatud kulude (mitteabikõlblikud kulud abikõlblikeks) 

tõttu jättis PRIA toetuse osaliselt välja maksmata (Kohtuotsus 2). „Toetusraha peaks 
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ikkagi sihipäraselt kasutama, vastavalt rahastaja tingimustele ja lähtuvalt seadusest. Kui 

juba projekti toimimisel on vaja ümberliigitamist ja see ei ole vastuolus ning rahastaja 

leiab, et see jääb nõuete piiresse, siis on kõik korras.“ Enamiku intervjueeritute arvates on 

mitteabikõlblike kulude abikõlblike kuludeks ümberliigitamine lubatud, kui suudetakse ära 

põhjendada kulud, mis on projekti tarbeks tehtud. Sellisel juhul käituvad raamatupidajad 

eetikakoodeksi põhimõtetest lähtuvalt. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et uuringus osalenud enamus raamatupidajatest ei lähtunud 

eetikakoodeksi põhimõtetest. Kuid erinevate olukordade lahendamisel järgiti isikuomadusi, 

mis kattusid eetikakoodeksi põhimõtetega. Vastajatest enamus käitusid vooruseetika 

teooria järgi, kuna nad järgisid töökohustuste täitmisel erinevaid voorusi (ausus, 

usaldusväärsus, kohusetundlikkus, professionaalne käitumine). Raamatupidajatel on 

olemas teatud ideaalid, mille poole püüeldakse.  

Raamatupidajad pidasid oluliseks usaldusväärsust ja juhi provokatsioonile mitte allumist. 

Kuid esines ka olukordi, kus vastajate arvates on teatud situatsioonide puhul lubatud 

eetikapõhimõtetest kõrvale kalduda. Kindlasti ei tohiks eetikapõhimõtete rikkumine üle 

minna seaduse rikkumisele. Uuringu tulemustest selgus erinevad olukorrad, kus 

raamatupidajad ebaeetiliselt käituksid. Osade vastajate arvate tuleb juhi ebaeetilisi 

nõudmisi täita (fiktiivsete arvete koostamine). Oluline oli, et ebaeetiline töökohustus ei 

oleks seaduse rikkumine. Nende arvates raamatupidaja peab juhile alluma, kuna juht 

vastutab ettevõtte tegevuse eest.  Uuringu tulemustest selgus, et esineb juhtumeid, kus on 

mitteabikõlblikud kulud abikõlblikeks kuludeks liigitatud. Arvamus, et kui suudetakse 

kulude liigitamis põhjendada, on selline käitumine lubatud. Samas enamus vastajatest ei 

pooldanud petuskeeme, millega üritatakse välja petta toetuste andjatelt toetusi. 

Tööülesandeid täites tuleb järgida, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja 

võrreldava informatsiooni saamine, lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast või 

rahvusvaheliselt üldtunnustatud standarditest ning kindlasti ei tohiks unustada kutse-eetika 

põhimõtteid. 

Uuringus osalenud raamatupidajad on ausad ja usaldusväärsed. Täidavad oma töökohustusi 

korrektselt järgides kindlaid põhimõtteid ning käituvad igas olukorras professionaalselt, 

mis ei riku raamatupidaja usaldusväärsust ega mainet. 
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KOKKUVÕTE 

 

Üha rohkem on Eestis ja teistes riikides hakatud pöörama tähelepanu eetilistele 

küsimustele. Erinevates valdkondades kerkib ülesse eetilisi probleeme, nii ka 

raamatupidamise valdkonnas on erinevaid olukordi, mis puudutavad õige ja vale 

piiritlemist. Eetika on moraaliteooria, mis tegeleb mõistetega nagu „õige“, „väär“, 

„lubatud“ ja „keelatud“. Eetikakoodeks on kirja pandud normide ja väärtuste kogum, 

millele toetudes on võimalik lahendada eetikaprobleeme ning leida õige käitumisviis teatud 

olukorras. Seega on eetikakoodeks eetika valdkonna dokument, mitte õigusakt, kuigi 

sisaldab sõna „koodeks“ 

Raamatupidaja peab raamatupidamist korraldama nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, 

objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine, lähtudes Eesti heast 

raamatupidamistavast või rahvusvaheliselt üldtunnustatud standarditest ning järgides 

kutse-eetika põhimõtteid. Vajalik on rõhutada eetiliste põhimõtete teadvustamise olulisust 

ning mõista raamatupidaja kutse-eetika koodeksit. Eesti raamatupidaja kutse-eetika 

koodeksi põhimõteteks on ausus, objektiivsus, erialane kompetentsus ja ajakohasus, 

usaldusväärsus ja professionaalne käitumine. Järgides eetikakoodeksi põhimõtteid käitub 

raamatupidaja moraalselt. Kuid alati ei järgi raamatupidajad eetikakoodeksi põhimõtteid. 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli anda hinnang raamatupidajate teadlikkusele           

kutse-eetikast ning avastada erinevaid ebaeetilisi käitumisi.  

Uurimistulemustena selgus, et enamus uuringus osalejatest lähtuvad enda tõekspidamistest. 

Erinevate olukordade lahendamisel järgiti isikuomadusi, mis kattusid eetikakoodeksi 

põhimõtetega. Enamus vastajatest käitusid vooruseetika teooria järgi, kuna järgisid 

töökohustuste täitmisel erinevaid voorusi (ausus, usaldusväärsus, kohusetundlikkus, 

professionaalne käitumine). Kui on valitud endale raamatupidaja amet, siis peaks 

raamatupidaja omama teatud omadusi, mis on kajastatud eetikakoodeksis. Kuigi 

eetikakoodeks on raamatupidajate professiooni eetilise kultuuri edendamiseks. 

Eetikakoodeksi teadlikkus ja põhimõtete tundmine on vajalik selleks, et teadvustada 

erinevaid olukordi, neist aru saada ja osata neid lahendada või vältida. Mida paremini 

mõistetakse ja teadvustatakse raamatupidaja kutse-eetika koodeksi põhimõtteid, seda 
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paremini neid ka järgitakse. Igapäevaselt ei ole vaja eetikakoodeksit kui dokumenti 

kasutada, vaid oluline on põhimõtete tundmine ning erinevates olukordades õige 

käitumisviisi leidmine. Tänu uurimusele tutvusid osad uuringus osalejad eetikakoodeksiga, 

kas esmakordselt või siis uuesti. Lugemise järel said vastajad eetikakoodeksit aru ja 

koodeks oli üheselt mõistetav ning raamatupidajatel ei tekkinud erinevaid arusaamu 

eetikakoodeksi põhimõtetest. 

On oluline, et raamatupidajad oskaksid käituda keerulistes olukordades ja leida õigeima 

lahenduse probleemile. Raamatupidaja käitumise määrab paljudel puhkudel eelkõige 

situatsioon, mitte isiksuse tüüp. Igas töös võib ette tulla keerulisi olukordi, mis võib viia 

eetika-põhimõtete rikkumiseni. Professionaalne raamatupidaja ei allu juhi provokatsioonile 

ning teab, et töö, mida raamatupidaja teeb  on vastutusrikas ja nõuab korrektsust igas 

olukorras. Raamatupidaja peab olema erapooletu ja ei tohi lasta ennast teistel mõjutada. 

Oluline on säilitada oma töökoht ning mitte rikkuda oma mainet.  

Uuringu tulemustest selgus, et enamus osalejatest ei poolda ebaeetilist käitumist ning ei 

allu juhi provokatsioonile. Pettused ei pruugi olla alti tahtlikud. Toetuse saaja ei pruugi 

alati saada nõuetest täpselt aru ja esitab ebakorrektseid dokumente või taotluses esitatud 

andmed ei ole täpsed ning toetuse saajad ei teadvusta endale, et toetuse saamisega 

kaasnevad ka kohustused.  

Kuid on ka raamatupidajaid, kes alluvad juhile või rikuvad eetikakoodeksi põhimõtteid 

omakasusaamise eesmärgil. Pettusskeeme on esinenud kogu aeg, kuid enamasti saadakse 

pettustele ka jälile. Kõikjal, kus liigub raha, võib tulla ette petuskeeme. Kuid igasugune 

pettuste kavandamine on ebaseaduslik ja ebamoraalne käitumine ning raamatupidaja 

kaotab oma usaldusväärsuse. Enamus vastajatest ei pooldanud petuskeeme, millega 

üritatakse välja petta toetuste andjatelt toetusi. Kuid esines ka olukordi, kus vastajate 

arvates on teatud situatsioonide puhul lubatud eetikapõhimõtetest kõrvale kalduda. 

Kindlasti ei tohiks eetikapõhimõtete rikkumine üle minna seaduse rikkumiseks.  

Uuringu tulemustest selgusid erinevad olukorrad, kus raamatupidajad ebaeetiliselt 

käituksid. Osade vastajate arvate tuleb juhi ebaeetilisi nõudmisi täita (fiktiivsete arvete 

koostamine). Oluline oli, et ebaeetiline töökohustus ei oleks seaduse rikkumine. Nende 

arvates raamatupidaja peab juhile alluma, kuna juht vastutab ettevõtte tegevuse eest.  

Tulemuste põhjal selgus, et esineb juhtumeid, kus on mitteabikõlblikud kulud 



58 

 

abikõlblikeks kuludeks liigitatud. Arvamus, et kui suudetakse kulude liigitamist 

põhjendada, on selline käitumine lubatud.  

Usaldusväärne raamatupidaja on kontrolli ja turvalisust vajava ettevõtte jaoks väga oluline. 

Oma töökohustusi täites peab raamatupidaja jälgima põhjalikult, milliseid dokumente 

täidab, mis andmeid on vaja ja kuhu esitada vajalikud dokumendid.  Kõik esitatud 

dokumendid peaks olema korrektselt täidetud ja nendes sisalduv info arusaadav. Kuid 

ekslikult võib ka raamatupidaja puudulikult täita dokumendid. Sellest tulenevalt tuleks 

dokumentide esitamisel väga hoolikalt jälgida, et oleks kõik vajalikud andmed sisestatud. 

Eriti tähelepanelik tuleb olla toetuste andjate nõuete täitmisel ja kulude liigitamisel.  

Tööülesandeid täites tuleb järgida, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja 

võrreldava informatsiooni saamine, lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast või 

rahvusvaheliselt üldtunnustatud standarditest ning kindlasti ei tohiks unustada kutse-eetika 

põhimõtteid. 

Uuringus osalenud raamatupidajad on ausad ja usaldusväärsed. Täidavad oma töökohustusi 

korrektselt järgides kindlaid põhimõtteid ning käituvad igas olukorras professionaalselt, 

mis ei riku raamatupidaja usaldusväärsust ega mainet. 
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THE PROFESSIONAL ETHICS OF ACCOUNTANT 

 

Summary 

 

The aim of this master’s thesis was to give an assessment of the accountants’ awareness of 
professional ethics and to discover different unethical behaviours. 

In order to meet the aim, the following research tasks were set: 

• to identify the accountants’ awareness of professional ethics; 

• to investigate the behaviour of accountants in different situations, which are 

reflected in the Code of Ethics; 

• to identify the occurrence of unethical behaviour and the relationship between 

moral norms and legal norms. 

In Estonia and in other countries, the accountants’ ethical violations are a topical subject. 

Accounting frauds that have violated ethical principles, as well as the laws, have won 

public attention. Accounting frauds begin with a breach of ethical principles, but are made 

public only when unethical behaviour qualifies as a violation of the law. 

In the empirical part, the awareness of 8 interviewees and 21 questionnaire survey 

respondents of the accountant’s professional ethics and their behaviour in various 

situations, was analysed. The chi-square test was used for the analysis. The chi-square test 

analysis was performed with the statistical program SPSS. Before entering the data to 

SPSS, the responses received were coded in Excel to numeric meanings. 

The results of the research revealed that the majority of the participants of the research 

follow their own beliefs. When resolving different situations personal characteristics were 

followed, which overlapped with the principles of the Code of Ethics. Most of the 

respondents followed the Virtue Ethics theory since they followed different virtues 

(honesty, dependability, conscientiousness, professional behaviour) in the performance of 

their work duties. If one has chosen the profession of the accountant, the accountant should 

have certain characteristics that are reflected in the Code of Ethics. Although the Code of 

Ethics is meant for promoting the ethical culture of the accountants’ profession. Knowing 
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the Code of Ethics and its principles is necessary in order to be aware of different 

situations, to understand them and to be able to resolve or avoid them. The better the 

principles of the accountant’s professional ethics are understood and acknowledged, the 

better they are followed. It is not necessary to use the Code of Ethics as a document daily, 

but it is important to have the knowledge of the principles and to find the right demeanour 

in different situations. Thanks to the research some participants of the study learned about 

the Code of Ethics, either for the first time or by revisiting it. After reading it, the 

respondents understood the Code of Ethics and the Code was unambiguously 

understandable and the accountants did not have different understandings of the principles 

of the Code of Ethics. 

It is important that accountants know how to behave in difficult situations, and to find the 

most accurate solution to the problem. The behaviour of the accountant is in many cases 

determined by the situation in particular, not the personality type. Complex situations that 

might lead to a breach of ethical principles may occur in each profession. A professional 

accountant will not respond to the manager’s provocation and knows that the work of the 

accountant carries a great responsibility and calls for correctness in any situation. An 

accountant should be impartial and should not allow himself to be affected by others. It is 

important to keep your job and not to ruin your reputation. 

The results of the research revealed that the majority of the participants do not support 

unethical behaviour and do not respond to the provocations of the manager. Frauds may 

not always be intentional. The beneficiary may not always understand the requirements 

precisely and may submit incorrect documents or the data in the application is not accurate 

and the beneficiaries do not acknowledge that getting a subsidy entails responsibilities as 

well. 

But there are also accountants, who obey the manager or violate the principles of the Code 

of Ethics for self-serving purposes. Fraud schemes have been present all the time, but 

usually frauds are discovered. Fraud schemes may occur everywhere, where the money 

moves. However, the design of any frauds is illegal and immoral behaviour, and the 

accountant will lose his credibility. Most of the respondents were not in favour of fraud 

schemes, which attempt to defraud subsidies from the allocators of subsidies. But there 

were also situations in which the respondents believe that there are certain situations when 
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it is permitted to deviate from the principles of ethics. The violation of ethical principles 

should by no means go over to a violation of the law. 

The results of the research revealed different situations in which the accountants would 

behave unethically. Some respondents think that the manager’s unethical demands must be 

met (compiling fictitious invoices). It was important that unethical work task would not be 

a violation of the law. In their view, the accountant must obey the manager, because the 

manager is responsible for the company’s activities. The results showed that there are cases 

where non-eligible expenses have been classified as eligible expenses. The opinion that if 

the classification of expenses can be justified, this behaviour is allowable. 

A reliable accountant is very important for a company in need of control and security. 

When performing his work duties the accountant must thoroughly monitor what documents 

he fills in, what data is needed and where to submit the necessary documents. All the 

submitted documents should be correctly filled in and the information therein should be 

understandable. But an accountant can also by mistake fill in the documents incorrectly. 

Consequently, it is necessary to carefully monitor that all the necessary data is entered, 

when submitting documents. Special attention should be paid to fulfilling the demands of 

allocators of subsidies and classifying expenses. 

When performing work tasks one must observe that receiving actual, important, objective 

and comparable information is ensured, following the generally accepted accounting 

principles of Estonia or the internationally recognized standards, and one should certainly 

not forget the principles of professional ethics. 

The accountants who participated in the study are honest and reliable. They carry out their 

duties properly in compliance with certain principles and behave in a professional manner 

in all circumstances that does not violate the accountant’s credibility and reputation. 

The result of the master’s thesis is an overview of the accountant’s professional ethics and 

related issues. The results will help to raise awareness of the necessity of the accountant’s 

professional Code of Ethics. 
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Lisa 1. Ankeetküsimustik 

KÜSIMUSTIK 

I  RAAMATUPIDAMINE JA EETIKA 

1. Millal viimati kasutasite raamatupidaja kutse-eetika koodeksit? 

• ei ole üldse kasutanud (1) 

• viimase aasta jooksul (2) 

• kaks kuni 5 aastat tagasi (3) 

• rohkem kui 5 aastat tagasi (4) 

2. Kui tihti Te kasutate raamatupidaja kutse-eetika koodeksist oma igapäeva töös? 

• rohkem kui 1 kord kuus (1) 

• umbes 1 kord kuus (2) 

• umbes 1 kord aastas (3) 

• harvem kui 1 kord aastas (4) 

• üldse ei kasuta (5) 

3. Kas Teie arvates on kutse-eetika koodeks arusaadav ja üheselt mõistetav? 

• kindlasti jah (1) 

• pigem jah (2) 

• ei oska öelda (3) 

• pigem ei (4) 

• ei, kindlasti mitte (5) 

4. Kui kutse-eetika koodeks ei ole arusaadav/üheselt mõistetav, siis tooge esile, mis 

on arusaamatu? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. Kui sageli olete kasutanud raamatupidaja kutse-eetika koodeksit keerulistes 

olukordades õiget käitumisviisi otsides? 
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• väga sageli (1) 

• pigem sageli (2) 

• harva (3) 

• väga harva (4) 

• mitte kunagi (5) 

6. Kas Teie arvates raamatupidaja kutse-eetika koodeks on vajalik igapäevaste 

töökohustuste täitmisel? 

• kindlasti jah (1)  

• pigem jah (2) 

• ei oska öelda (3) 

• pigem ei (4) 

• ei, kindlasti mitte (5) 

Põhjendage oma arvamust 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………............................................................................................................................ 

7. Kas Teie arvates kardetakse kutse-eetika koodeksi põhimõtteid rikkuda, kui sellega 

ei kaasne vastutust seaduse ees? 

• kindlasti jah (1) 

• pigem jah (2) 

• ei oska öelda (3) 

• pigem ei (4) 

• ei, kindlasti mitte (5) 

8. Kas Te sooritaksite ebaeetilise, kuid seadusliku teo, kui teaksite, et selle eest 

karistust ei järgne? 

• kindlasti jah (1) 

• pigem jah (2) 

• ei oska öelda (3) 

• pigem ei (4) 
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• ei, kindlasti mitte (5) 

9. Kas sooritaksite ebaeetilise, kuid seadusliku teo, kui ettevõtte juht seda Teilt 

nõuaks, ähvardades Teid keeldumise korral töökoha kaotusega? 

• kindlasti jah (1)   

• pigem jah (2) 

• ei oska öelda (3) 

• pigem ei (4) 

• ei, kindlasti mitte (5) 

10. Kuidas peaks raamatupidaja käituma olukorras, kus ettevõtte juht kohustab teda 

täitma ülesandeid, mis on vastuolus eetikakoodeksi põhimõtetega, kuid mis ei riku 

seadust?  

• täitma kindlasti juhi korraldust (1) 

• pigem täitma juhi korraldust (2) 

• ei oska öelda (3) 

• pigem mitte täitma juhi korraldus (4) 

• kindlasti mitte täitma juhi korraldust (5) 

Selgitada oma arvamust 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

11. Mida arvata teguviisist, kui raamatupidaja omakasu saamise eesmärgil rikub        

kutse-eetika koodeksi põhimõtteid? 

• see on igati lubamatu (1) 

• see on üldiselt lubamatu, kuid võib esineda tegevust õigustavaid erandeid(2) 

• ei oska hinnangut anda, sõltub olukorrast (3) 

• see on üldiselt lubatav (4) 

• see on igati lubatav (5) 

Põhjendada oma arvamust 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

12. Kas kutse-eetika koodeksi põhimõtete rikkumine muudab raamatupidaja 

ebausaldusväärseks? 

• kindlasti jah (1) 

• pigem jah (2) 

• ei oska öelda (3) 

• pigem ei (4) 

• ei, kindlasti mitte (5) 

13. Kas Te peate vajalikuks, et kutse-eetika rikkumisele järgneks kutseliidu poolne 

uurimine ning sanktsioonid? 

• kindlasti jah (1) 

• pigem jah (2) 

• ei oska öelda (3) 

• pigem ei (4) 

• ei, kindlasti mitte (5) 

14. Kas teate juhtumeid, kus raamatupidaja on läinud vastuollu kutse-eetika koodeksiga 

ilma seadust rikkumata. Tuua kirjeldavaid näiteid situatsioonidest (nimesid ja 

ettevõtteid nimetamata)? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

II TOETUSED 

15. Kas mõne nimetatu seast on Teie ettevõte taotlenud toetust? 
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• Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) (1) 

• PRIA-lt (2) 

• Maaelu Edendamise Sihtasutuselt (MES) (3) 

• INNOVE-lt (4) 

• muu (tuua välja) (5) 

16. Millised asjaolud on Teie ettevõtte jaoks olnud takistuseks toetuse saamisel? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

17. Kuidas Teie ettevõte on need takistused ületanud? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

18. Kas Teil on ette tulnud juhtumit, kus olete esitanud kogemata ebakorrektseid 

dokumente? 

• jah (milliseid ja kuidas edasi toimisite) (1) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

• ei (2) 

19. Toetustaotluste koostamise nõuded pole alati üheselt mõistetavad. Kas olete selliste 

juhtumitega kokku puutunud, kui jah, siis millistega?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

20. Kas Teie hinnangul esineb toetuse taotlemise ja aruandluse nõuetes ebamõistlikke 

tingimusi? 

• kindlasti jah (1) 

• pigem jah (2) 

• ei oska öelda (3) 

• pigem ei (4) 

• ei, kindlasti mitte (5) 

21. Kui vastasite eelmisele küsimusele jah, siis, tooge välja olukorrad/situatsioonid, mis 

tekitavad arusaamatust toetuste andjate tingimustes? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

22. Ettevõte on saanud viis aastat järjest toetust. Toetuse saamisega kaasnevad teatud 

tingimused, mida tuleb täita. Ettevõte ei ole suutnud raskes majandusolus kolmel 

viimasel aastal kõiki tingimusi täita. Kas Teie arvates on moraalselt lubatud 

ebamõistlikest tingimustest kõrvale kalduda või raamatupidaja peab olema tingimuste 

täitmisel sellest hoolimata täpne ja korrektne? 

• toetuse saaja peab täitma korrektselt kõiki tingimusi (1) 

• toetuse saajal on lubatud ebamõistlikest tingimustest kõrvale kalduda (2) 

• ei oska öelda (3) 

• tingimuste mittetäitmisel toetuse andja lõpetab toetuse andmise (4) 

• toetuse saaja peab tasuma tagasi kolme aasta toetuse (5) 

23. Mõned toetuse saajad kasutavad skeemitamist, et saada toetusraha. Kuidas suhtute 

sellisesse käitumisse (põhjendada)? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

24. Oluline on toetuse taotlemisel tutvuda põhjalikult toetuse andmise tingimuste ja 

toetavate tegevuste loeteluga ning hoolikalt uurida, millised kulud ei ole abikõlblikud. 

Kuidas suhtute mitteabikõlblike kulude liigitamist abikõlblikeks kuludeks (põhjendada 

oma arvamust)? 

• mitteabikõlblike kulude liigitamine abikõlblikeks kuludeks on alati eetiliselt 

lubamatu (1) 

• ümberliigitamine on eetiliselt lubatud pisikulutuste puhul (2) 

• ümberliigitamine on eetiliselt lubatud alati, kui kulutused on sihipärased ja 

projekti hüvanguks (3) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

III ÜLDANDMED 

25. Teie vanus 

• Kuni 30 (1) 

• 31 – 45 (2) 

• 46  - 60 (3) 

• 61 ja rohkem (4) 

26. Teie haridustase 

• Kutseharidus (1) 

• Bakalaureusekraad (2) 

• Magistrikraad (3) 

• muu (täpsustada) (4) 

27. Teie tööstaaž raamatupidajana (aastat) 

• vähem kui 1 (1) 
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• 1 – 5 (2) 

• 6 – 10 (3) 

• rohkem kui 10 (4) 

28. Millist tüüpi on Teie organisatsioon? 

• Avaliku sektori asutus/omavalitsus (1) 

• Erasektori ettevõte (2) 

• MTÜ, SA  jm mittetulundusühendused (3) 

• Raamatupidamisfirma (4) 

• muu (täpsusta) (5) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 
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Lisa 2. Eetikakoodekis kasutamise jagunemine intervjueeritavate ja ankeetuuringu vastajate ning haridustaseme 
lõikes 
 

 Haridustase 
Eetikakoodeksi kasutamine 

ei ole üldse kasutanud viimase aasta jooksul kaks kuni 5 aastat tagasi rohkem kui 5 aastat tagasi Kokku 

Ankeetküsitlus 13 5 2 1 21 

Magistrikraad 6 1 0 1 8 

Bakalaureusekraad 3 4 1 0 8 

Kutseharidus 4 0 1 0 5 

Intervjuu 4 2 2 0 8 

Magistrikraad 0 1 1 0 2 

Bakalaureusekraad 1 1 1 0 3 

Kutseharidus 1 0 0 0 1 

(Muu) rakenduslik kõrgharidus 2 0 0 0 2 

Üldkokkuvõte 17 7 4 1 29 
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