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Sissejuhatus 
 

Käesoleva teemaga tegelemiseks leidsin innustust kuulates Anna Wickholmi ja Marge 

Konsa loengukursust arheoloogia eetikast 2006/2007. aasta sügissemestril. Olin juba 

varem tundnud huvi erinevate eetikateooriate vastu ning kaalutlenud, millistele 

väärtustele tuginedes teen mina oma otsuseid. Loengukursus arheoloogia eetikast pani 

mind mõtlema eetilistele dilemmadele, millega arheoloogid oma igapäevases töös 

silmitsi seisavad. Sellest tulenevalt tervitan igati ideed koostada Eesti arheoloogia 

eetikakoodeks, mis oleks abiks probleemsituatsioonides või koguni aitaks neid vältida. 

Uurimistöö teemat valides sai otsustavaks töö praktiline väärtus ja minu soov anda 

tõukejõudu eetikakoodeksi väljatöötamisele. 

 

Eetika on õpetus kõlbelisest käitumisest. Kõlbeline käitumine on kooskõlas ühiskonnas 

väljakujunenud tavade ja inimese südametunnistusega. Eetikakoodeksite käsiraamat 

ütleb, et sõna „eetika” viitab sellele, et kõne all on küsimused heast ja halvast, õigest ja 

väärast (EKK 2007, 11). Eetika on osa igast inimesest, kuna otsused, mida inimene 

teeb, tuginevad teatud väärtushinnangutele. Erinevad väärtushinnangud on lähtepunktid, 

mis motiveerivad inimest tegutsema. Eetikaprintsiip on mingi huvide või vajaduste 

juhis, mis aitab kõige paremal moel neid huvisid teostada. Käesolev uurimus tegeleb 

eetika selle osaga, mida võib nimetada rakenduseetikaks. Eetikakoodeksite käsiraamat 

ütleb, et rakenduseetika on mingi eluvaldkonna (sh kutse-) eetika, mis on suunatud 

kutse moraaliprobleemide analüüsimiseks. Seega võib öelda, et rakenduseetika 

kohaldab üldväljakujunenud moraalinorme erinevatele tegevusvaldkondadele ja 

probleemidele (EKK 2007, 13). 

 

Erinevate moraaliprobleemide lahendamiseks kutseala sees võivad olla loodud 

moraalinormid, mis abistavad inimest õigete käitumisviiside valikul. Kui sellised 

moraalinormid on kirja pandud ja kujutavad endast teatud dokumenti, võib seda 

nimetada eetikakoodeksiks. Eetikakoodeksite käsiraamat (2007, 21-22)  rõhutab, et 

selline dokument ei ole õigusakt, kuigi sisaldab sõna „koodeks”, mis pärineb ladina 

keelsest sõnast codex ja tähendas algselt puutükki. Aegade jooksul on aga „koodeks” 

omandanud dokumendi ja raamatu tähenduse. Seega juhib sõna tähelepanu vormile: 

eetikakoodeks on kirjalik dokument. Eetikakoodeksiks saab nimetada vaid neid norme, 
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mis on kirjalikud. Suusõnalisi norme võib pidada tavaks, moraaliks või 

südametunnistuseks.  

 

Eetikakoodekseid saab jagada paljude erinevate tunnuste põhjal. Koodeksi tüüpi 

määratletakse organisatsiooni ühiste väärtuste ja eesmärkide alusel. Eetikanormide sisu 

järgi jagab Eetikakoodeksite käsiraamat (2007, 25) eetikakoodeksid kolme rühma:  

1) erialaspetsiifilisi norme sisaldavad koodeksid 

2) professionaalseid norme ja juhiseid, kuidas olla hea inimene, sisaldavad koodeksid ja 

3) kindla eriala, organisatsiooni vms mitteseotud koodeksid.  

 

Eestis tõusis vajadus eetikakoodeksi järele 2005. aastal Jägala linnamäel toimunud 

intsidendiga, kus kaevamisi läbiviinud arheoloog jättis kaevandi pärast tööde lõppu 

lahti. Probleemile juhtis tähelepanu dr Heidi Luik, kes lahijäetud kaevandi 2005. aasta 

sügisel avastas (Kirjavahetus listis 2005). Ta edastas oma tähelepanekud ja mure 

Muinsuskaitseametile ja kaevamisi läbiviinud arheoloogile. Kirjeldatud situatsioon 

tekitas arheoloogia kogukonnas mitmeid eetilisi küsimusi. Kuidas on näiteks 

põhjendatav, et kaevand oli kolm kuud pärast kaevamiste lõpetamist lahtine? Kas 

kaevamiste läbiviimise koolitus on piisav? Millised on kaevamisloa andmise alused? 

Kokkuvõtvalt viis see eetika põhiküsimuseni – milline on õige käitumine? 

 

Isegi kui arheoloogi käitumine võib formaalselt olla õige, tuleb siiski arvestada ka 

tavainimese arvamusega sarnastes situatsioonides. Mida mõtleb inimene, kes satub 

juhuslikult peale lahtisele kaevandile? Ilmselgelt saab inimene ebameeldiva vaatepildi 

osaliseks esteetilisest aspektist. Lahtine kaevand jätab lohaka ja hoolimatu mulje. 

Asjatundmatu pilk võib lahtist kaevandit pidada põhjendamatuks kultuurimälestise 

lõhkumiseks. Arheoloog võib seega lahtise kaevandiga edastada tavainimesele, kes ei 

tea kaevandi lahtijäämise põhjuseid, negatiivse signaali arheoloogiast ja arheoloogist. 

Kui selline teadmine ühiskonnas juurdub, on arheoloogidel keeruline põhjendada oma 

ameti vajalikkust ja eesõigusi kultuuripärandiga tegelemiseks.  

 

Võttes aluseks Eetikakoodeksite käsiraamatus toodud juhised (EKK 2007, 36), võib 

öelda, et Eesti arheoloogid vajavad eetikakoodeksit, et suurendada arheoloogide 

lojaalsust ja ühtlustada väärtusi, luua arheoloogidest ja arheoloogiast hea maine (või 

hoida seda), omada kaitset nii avalikkuse ees kui vastu, reguleerida arheoloogiat kui 

teadust ja arheoloogide omavahelisi kutsealaseid suhteid, luua ühtsustunne 
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põhiväärtuste sõnastamise abil ning ennetada ja ära hoida väärat käitumist. 

Eetikakoodeks on üks võimalus, kuidas muuta arheoloogi kutsealane käitumine 

väärtuspõhiselt standardiseerituks ja üldplaanis ühiskonnale mõistetavaks. Koodeksi 

eesmärgiks pole mitte ainult kogukonnasiseste probleemide reguleerimine. Koodeks on 

ühtlasi ka sõnum avalikkusele ning sellega sideme loomine.  

 

Arheoloogiaga seotud eetikapõhised probleemid on aktuaalsed ka mujal maailmas. 

Probleemide lahendamiseks on mitmed arheoloogiaorganisatsioonid või ühingud juba 

vastu võtnud oma eetikakoodeksid. Nagu eelnevalt öeldud on koodeksid loodud selleks, 

et ühendada arheolooge ühiste käitumisprintsiipide kaudu, pannes paika arheoloogi 

kohustused ja õigused, mis muuhulgas taotlevad arheoloogi kõlbelist ja 

vastutustundlikku käitumist arheoloogilises tegevuses. Mõned neist koodeksitest olid 

aluseks ja arutlusel ka Eesti arheoloogia eetikakoodeksi tööversiooni kokkupanemisel.  

 

Eesti arheoloogia eetikakoodeksi väljatöötamiseks otsustati moodustada töörühmad, kes 

2007. aasta kevadel kohtusid Aegviidus Seminaril arheoloogi kutse-eetikast (vt 

Seminari kodulehekülge) ja arutlesid juba eelnevalt TÜ magistrantide poolt Euroopa 

Arheoloogia Assotsiatsiooni ja Professionaalsete Arheoloogide Registri koodeksite 

alusel kokku pandud eetikakoodeksi tööversiooni üle. Erinevad huvirühmad tõid välja ja 

analüüsisid arheoloogiaga seonduvaid eetiliste probleeme ja tegid ettepanekuid 

tööversiooni täiustamiseks. Käesolev uurimistöö toetub probleemide tõstatamisel 

Aegviidu materjalidele1, et leida üles ja otsida lahendusi praeguses arheoloogide 

ringkonnas esile kerkinud eetilistele probleemidele.  

 

Minu uurimistöö Arheoloogia eetikakoodeksite analüüs ja täiendused  Eesti 

arheoloogia eetikakoodeksi tööversioonile on osa Eesti arheoloogia eetikakoodeksi 

väljatöötamisest. Uurimusel on kaks suuremat eesmärki: analüüsida suuremate 

arheoloogiaorganisatsioonide eetikakoodekseid ja eetikaprobleemide lahendamise 

võimalusi erinevates Euroopa riikides. Teine eesmärk on analüüsida arheoloogia ja 

avalikkuse suhteid ja teha oma ettepanekud Eesti arheoloogia eetikakoodeksi 

täiustamiseks. 

 

                                                 
1 Nendeks materjalideks on: Eesti arheoloogia eetikakoodeksi esialgne tööversioon; huvirühmade 
parandustega eetikakoodeksi tööversioonid; seminaril tehtud paranduste ja täiendustega eetikakoodeksi 
tööversioon ning seminari helisalvestus ja litereering. 
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Oma uurimistöö eesmärgi elluviimiseks olen alates 2007. aasta sügisest läbi töötanud 

Aegviidu materjale, st tutvunud eetikakoodeksi algversiooniga ning erinevate 

huvirühmade ettepanekutega eetikakoodeksi algversiooni täiustamiseks. Samuti 

kuulasin läbi ja litereerisin Aegviidu seminari ettekanded. Olen läbi töötanud Euroopa 

Arheoloogide Assotsiatsiooni, Välitööarheoloogide Instituudi, Professionaalsete 

Arheoloogide Registri, Ameerika Arheoloogia Ühingu ja Maailma Arheoloogia 

Kongressi eetikakoodeksid. E-kirjade teel võtsin ühendust umbes kolmekümne Euroopa 

arheoloogi või arheoloogiaga tihedalt seotud isikuga, et saada teada, milline on üldine 

olukord arheoloogia eetikakoodeksitega Euroopas. Luues ühenduse erinevate riikide 

arheoloogidega, sain infot olemasolevate koodeksite ja seaduste kohta, mis reguleerivad 

arheoloogilist tegevust erinevates riikides. Uurimustööle teoreetilise tausta loomiseks 

kasutasin Rootsi arheoloogide poolt kokku pandud ja Håkan Karlssoni poolt toimetatud 

artiklite kogumikku Swedish Archaeologist on Ethics ning Suurbritannia filosoofide 

ning arheoloogide loodud ning Chris ja Geoffrey Scarre poolt toimetatud kogumikku 

The ethics of Archaeology, mis andsid mulle ülevaate arheoloogia eetilistest 

probleemidest üle maailma. Praktilisi nõuandeid koodeksite koostamiseks sain Tartu 

Ülikooli Eetikakeskuse Eetikakoodeksite käsiraamatutust. Nimetatud teosed on mulle 

aluseks hinnangute andmisel Eesti arheoloogias esile kerkinud eetilistele probleemidele.  

 

Uurimistöö jaguneb kaheks suuremaks osaks. Esimene peatükk esitab ja analüüsib viie 

suurema arheoloogiaorganisatsiooni eetikakoodeksit. Vaatluse all on koodeksite 

struktuur, maht, tonaalsus ja olulisemad väärtused. Kajastan ka valitsevat olukorda 

Euroopa arheoloogias tuginedes näidetele, kuidas erinevad riigid lahendavad 

eetikaprobleeme arheoloogias. Teine peatükk käsitleb arheoloogi ja avalikkuse vahelist 

suhet Eestis, mida on vaadeldud läbi kolme suurema alateema: arheoloogia 

populariseerimine, arheoloogiapärandi kaitse ja illegaalne kultuuripärandiga äritsemine 

ning arheoloog ja inimjäänused. Peatükk põhineb arheoloogiaorganisatsioonide 

eetikakoodeksite printsiipide võrdlusel ja üritab näidete varal prognoosida printsiipide 

võimalikku rakendumist. 
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1. Arheoloogia eetikakoodeksid 
 
Mitmed organisatsioonid, mis on seotud arheoloogiapärandiga, on vastu võtnud kutse-

eetika koodeksid, et luua ühised reguleeritud eetilised alused, millest kutsealases 

käitumises lähtuda. Samadel eesmärkidel on endale arheoloogia eetikakoodeksid loonud 

erinevate Euroopa riikide arheoloogia kogukonnad.  

 

Uurimuses analüüsin esmalt erinevaid rahvusvaheliste arheoloogiaorganisatsioonide 

eetikakoodekseid ning seejärel annan ülevaate arheoloogia eetikakoodeksitega 

seonduvast olukorrast mõningates Euroopa riikides. Lähemalt vaatlen koodekseid, mis 

on leidnud laiemat kasutust ja kandepinda, võttes seejuures arvesse, et Eesti arheoloogia 

eetikakoodeksi tööversiooni aluseks enne Aegviidu seminari 2007. a. võeti Euroopa 

Arheoloogide Assotsiatsiooni (EAA) ja Professionaalsete Arheoloogide Registri (RPA) 

eetikakoodeks. Hiljem lisandus töö käiku ka Välitööarheoloogide Instituudi (IFA) 

koodeks. EAA, RPA ja IFA koodeksid on tuntud ja tunnustatud.  Seega on nende 

analüüsimine ja põhjalik ülevaade igati oluline, kuna need on antud hetkel kõige enam 

mõjutanud Eesti arheoloogia eetikakoodeksi kujunemist ja arendamist.  

 

Lisasin uurimusse Ameerika Arheoloogia Ühingu (SAA) eetikakoodeksi. Arheoloogia 

eetika valdkonda kuuluvates artiklites viidatakse tihti SAA koodeksile (nt Karlsson 

2004). Lisaks sarnaneb Eesti arheoloogia eetikakoodeksi ettevalmistamine SAA 

koodeksile, st koodeksi kokkupanemisel osalevad erinevad huvirühmad, kes avaldavad 

teemakohaselt arvamust ning töörühmade otsuseid ja analüüse arvestatakse koodeksi 

kokkupanekul (SAA kodulehekülg). 

 

Maailma Arheoloogia Kongressi (WAC) eetikakoodeks käsitlen, kuna kongress on 

rahvusvaheline foorum kõikidele neile, keda huvitab mineviku uurimine. Erilise 

tähelepanu all on käesoleva uurimuse raames Vermillioni kokkulepe (The Vermillion 

Accord on Human Remains), mis paneb paika inimjäänustesse suhtumise ja nendega 

tegelemise korra. Eesti arheoloogias on see valdkond reguleerimata ning uurimistöö 

teises peatükis analüüsin, kas sellekohane reglementatsioon on vajalik. 

 

Mitmes Euroopa riigis on  arheoloogidel eetikakoodeksid (nt Rootsi, Holland, Tšehhi) 

või on alustatud oma koodeksi väljatöötamist (nt Poola, Soome). Skandinaavia riikidest 
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võiks esile tõsta Rootsi, kus on alates 2000. aastast olemas arheoloogia eetikakoodeks 

(Broadbent 2004, 95). Samas on paljudes riikides arheoloogiaeetikast lähtuvad 

probleemid lahendatud muul viisil, nt näiteks mingi teise seadusandluse raames. Teisalt 

on ka riike, kus ei nähta erinevatel põhjustel vajadust koodeksi järele (nt Läti, Itaalia, 

Sloveenia). Seda kajastan põhjalikumalt teises alapeatükis.  

 

Koodeksite analüüsimisel lähtun seisukohast, mis seab eelkõige esikohale Eesti 

arheoloogias tekkinud probleemidele lahenduste leidmise. Kuna eetikakoodeksite 

koostamisel on abiks olemasolevate koodeksite eeskujuks võtmine (EKK 2007, 41), siis 

aitab kasutusel olevate koodeksite analüüs leida parimaid võimalikke viise Eesti 

arheoloogia eetikakoodeksi koostamiseks.  

 

1.1. Rahvusvaheliste arheoloogiaorganisatsioonide 
eetikakoodeksid 
 
Alapeatükk käsitleb rahvusvaheliste arheoloogiaorganisatsioonide eetikakoodekseid, 

andes ülevaate koodeksite struktuurist, koodeksites kajastuvatest peamistest väärtustest, 

ideoloogiast ja tonaalsusest. Eesmärgiks on näidata koodeksite sarnasust ja eripära, seda 

nii ülesehituses, stiilis kui ka sisulises aspektis. Olulised on ka koodeksis esikohale 

seatud väärtused, mis peegeldavad organisatsiooni olemust ja püüdlusi. Samuti on tähtis 

koodeksi tonaalsus, mis võib olla oluliseks nüansiks koodeksi omaksvõtmisel ja sellele 

allumisel. 

 

1.1.1. Euroopa Arheoloogide Assotsiatsiooni eetikak oodeks  
 

Euroopa Arheoloogia Assotsiatsioon (The European Association of Archaeologists)2 

loodi 1994. aastal avakoosolekuga Sloveenias. Assotsiatsiooniga saavad liituda 

eraisikud. EAA-sse kuulub liikmeid rohkem kui 40 erinevast riigist (sh 

mitteeurooplased) (Kvetinová kiri 26.11.2007). Statistika EAA liikmete kohta ilmub 

igal aastal ajakirjas The European Archaeologists. 2006. aasta seisuga oli EAA-s 1009 

liiget. Igal aastal pikendab keskmiselt 62% liikmetes EAA-sse kuulumist. Kõige 

rohkem on EAA-s liikmeid Suurbritanniast, Poolast, Saksamaalt, Rootsist, Norrast ja 

USA-st. 2006. aastal oli EAA-s kaheksa liiget Eestist (Kvetinová 2007, 21). 

                                                 
2 Käesolevas alapeatükis olen kasutanud EAA kodulehel toodud andmeid, kui ei ole viidatud teisiti. 
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Liikmete hulgas on lisaks arheoloogidele ka teiste elukutsete esindajaid. Avakoosolekul 

vastuvõetud põhikirja järgi on EAA ülesandeks: 

• soodustada arheoloogia arengut ja ja arheoloogilise informatsiooni vahetust, 

• soodustada Euroopa arheoloogiapärandi haldamist ja interpreteerimist, 

• soodustada eetiliste ja teaduslike standardite kasutust arheoloogilises tegevuses, 

• edendada Euroopa professionaalsete arheoloogide huvisid  

• soodustada koostööd teiste samalaadsete eesmärkidega organisatsioonidega  

 

Organisatsiooni suurimaks väljundiks on igal aastal septembris peetav konverents. 

Järgimine konverents toimub 2008. aastal Vallettas (Maltal). Lisaks sellele annab EAA 

välja ka ajakirja European Journal of Archaeology.  

 

EAA liikmed on vastu võtnud kolm koodeksit: EAA eetikakoodeks (The EAA Code of 

Practice) 1997. aastal, tellimusarheoloogia koodeks (The EAA Principles of Conduct) 

1998. aastal ja välitöökoolituse koodeks (The EAA Code of Practice for Fieldwork 

Training) 2000. aastal. Kõik EAA liikmed peavad koodekseid järgima. Eetikakoodeks 

on esitatud kuues erinevas keeles (inglise, saksa, poola, itaalia, rumeenia ja hispaania), 

mis soodustab koodeksi järgimist ja omaks võtmist kogukonna poolt. 

Tellimusarheoloogia koodeksi printsiibid sobivad igasuguse arheoloogilise töö 

reguleerimiseks. Samas tõstatab koodeks ka probleemid, mis on iseloomulikud 

tellimusarheoloogiale. Välitöökoolituse koodeks annab juhised välitööde koolituste 

läbiviimiseks, pannes paika reeglid kes, kus ja mille alusel tohivad koolitusi läbi viia ja 

neis osaleda. Kõik EAA koodeksid on olulised ja omavahel seotud.  

 

EAA eetikakoodeks on esitatud kahe suurema blokina. Esimene osa koodeksist hõlmab 

arheoloogia ja ühiskonna vahelisi eetilisi printsiipe, mida on kokku kaheksa. Teine osa 

koodeksist esitab printsiibid, mis normeerivad arheoloogi kutsealast tegevust. EAA 

koodeks kujutab endast elementaarseid eetilisi printsiipe kajastavat normide kogumit. 

Printsiibid on küllaltki üldised, mida võib põhjendada asjaoluga, et koodeks peab 

suutma ühendada kogu Euroopa arheolooge. EAA liikmeks saamine põhineb 

liikmemaksul, mida tuleb tasuda kord aastas. Maksu mittemaksvad liikmed arvatakse 

EAA liikmeskonnast välja.  Koodeks peaks olema kergesti omaksvõetav, et iga uus liige 

oleks võimeline seda järgima, kuna  eesmärgiks on saavutada väga erinevate päritolude 

ja tagamaadega arheoloogide ühendus. Koodeks ei saa olla ülispetsiifiline, kuna 

erinevates riikides on erinev arheoloogia praktika ja sellest tulenevalt ka erinevad 



 10 

eetilised probleemid. Lisaks sellele on EAA liikmeskond väga liikuv. Kui arheoloog 

jääb EAA liikmeks vaid lühikeseks ajaks, siis ei või kindel olla, kas arheoloog koodeksi 

printsiibid tõsimeeli omastab ja neid rakendab. Sellest võib järeldada, et koodeks on 

seda üldisem (mittespetsiifilisem), mida laiahaardelisem ja liikuvam on organisatsiooni 

liikmeskond. Koodeksis on leitud käitumisnormide seast see ühisosa, mis on kohaldatav 

mistahes riigi arheoloogile, kes astub EAA liikmeks.  

Koodeksi printsiipidele annavad inglise keelses tekstis tonaalsuse abiverbid will ja will 

not, mis väljendavad koos infinitiiviga tulevikku. Seega on otseselt paika pandud, 

kuidas käitub eetiline arheoloog oma tööd tehes, väljendamata sõnadega sundust või 

kohustust, aga samas jätmata võimalust käituda teisiti. Paaril korral on kasutatud 

sõnasid must ja duty, mis kinnitavad printsiibist kinnipidamise tähtsust ja arheoloogi 

suurenenud vastutust printsiibist lähtuda.  Toetudes inglise-eesti sõnaraamatule (2002),  

võib tõlkida must (pidama, väljendades hädavajalikkust) ja duty (kohustus, ülesanne).  

 

1.1.2. Välitööarheoloogide Instituudi eetikakoodeks  
 

Välitööarheoloogide Instituut (The Institute of Field Archaeologist)3 asutati Inglismaal 

1982. aastal ja selle peakontor asub Readingi Ülikoolis. Instituut on rahvusvaheline 

organisatsioon kõikidele arheoloogidele ja teistele, kes on seotud arheoloogiapärandi 

kaitse ja interpreteerimisega. Instituudil on umbes 2500 liiget, sh nii professionaalid kui 

ka amatöörid. Organisatsiooni eesmärgiks on: 

• anda informatsiooni arheoloogiaga seonduvates küsimustes 

• edendada aktiivse professionaalse organisatsiooni tegevust, kaasates ja pakkudes 

liikmetele sobilikke teenuseid 

• arendada välja arheoloogilise tegevuse  standardid 

• soodustada arheoloogide koostööd 

• soodustada arheoloogia-alase informatsiooni vahetust  

Organisatsiooni olulisus seisneb eelkõige välitööde juhiste ja standardite 

väljatöötamises.  

 

IFA võttis eetikakoodeksi (Code of conduct) vastu 1985. aastal. Koodeksis on aastate 

jooksul tehtud muudatusi. Viimased neist viidi sisse 2007. aasta oktoobris. Lähtuvalt 

                                                 
3 Käesolevas alapeatükis olen kasutanud IFA kodulehel toodud andmeid, kui ei ole viidatud teisiti.  
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IFA eetikakoodeksi sissejuhatusest, tuleb seda käsitleda koos tellimusarheoloogia 

koodeksiga4, mis võeti vastu 2002. aastal ning mille eesmärgiks on anda juhised 

lepinguliste tööde läbiviimiseks. Lisaks sellele tuleb arvestada 2005. aasta septembris 

vastu võetud distsiplinaareeskirju (Disciplinary code), mis sätestavad kaebuste 

esitamise ja uurimise korra. Silmas tuleb pidada ka standardite ja juhiste (Standarts and 

guidance) dokumente, mis hõlmavad erinevate arheoloogia valdkondade 

tegevusnõudeid. Kõikide IFA liikmete kohustuseks on järgida eetikakoodeksi printsiipe 

arheoloogia-alases tegevuses.  

 

IFA koodeks on EAA eetikakoodeksist mahukam. Koodeksi sissejuhatus ütleb, et 

arheoloogiapärand on asendamatu, kergesti hävinev ja vähenev ressurss. Arheoloog 

vastutab arheoloogiapärandi säilimise eest. Koodeks koosneb viiest lühikesest 

üldprintsiibist (principle), mis omakorda jagunevad juhisteks (rules – võib tõlkida ka 

normideks, määrusteks, reegliteks), millele vajadusel on lisatud selgitusi ja näiteid 

(notes). Tihtipeale on selgitused pikemad ja põhjalikumad, kui juhis ise. Näiteks, 

esimese printsiibi alla kuuluvale juhisele 1.10, mis käsitleb konfidentsiaalsuse nõuet, on 

lisatud märkus, mis seletab, mis on konfidentsiaalne informatsioon ja millal lakkab 

informatsioon olemast konfidentsiaalne. Selgitused ja näited juhise juures jätavad vähe 

ruumi kahetimõistmiseks ning aitavad kindlasti arheoloogil reegli sisu täpsemalt mõista 

ja omandada. 

 

Üldprintsiipe on viis: arheoloog peab oma tegevuses kinni pidama kõrgeimatest 

eetilistest käitumisnormidest, arheoloog vastutab arheoloogiapärandi säilitamise eest, 

arheoloog peab tagab uurimustegevuse ja -tulemuste  dokumenteerituse, arheoloog 

vastutab oma töö tulemuste kättesaadavuse eest ja arheoloog hindab alluvate, kolleegide 

ja abitööliste püüdlusi, mis on seotud töölevõtmise, karjääri arengu, tervise ja 

turvalisuse jms.  

 

IFA koodeks on käesolevas uurimuses analüüsitud eetikakoodeksitest kõige mahukam, 

lahtiseletatum ja spetsiifilisem. Koodeks on kindlasti arheoloogile tema igapäevases 

töös suureks abiks. Abivahendina on koodeksit ilmselt kõige enam vaja arheoloogil, kes 

esmasel kokkupuutel probleemidega vajab pidepunkti, millest probleemidele lahendusi 

otsides lähtuda. IFA koodeksi ülesehitus lubab arheoloogil koodeksile peale vaadates ja 

lugedes hõlpsalt leida vastuseid oma küsimustele ja vajadusel leida ka seletusi või 

                                                 
4 Code of approved practice for the regulation of contractual arrangements in the field archaeology 
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täpsustusi käitumisnormi kohta. Tekst on väga hästi liigendatud ja sellel on läbivalt 

ühtlane stiil.  Kokkuvõttes jätab koodeks korrektse ja läbimõeldud mulje.  

IFA inglise keelne koodeks esitab juhised modaalverbi shall/shall not abil. Inglise-eesti 

sõnaraamat (2002) annab tõlkeks: võima, tohtima, pidama, kohustatud olema. Koodeksi 

printsiibid algavad sõnadega „arheoloog peab”, mis ühtlustab oluliselt üldmuljet 

ülesehtusest. Küllaltki palju on kasutatud väljendeid has responsibility (omab vastutust, 

kohustust) ja is responsible (on vastutav, kohustatud). Selliste väljenditega paneb 

koodeks arheoloogile otsese vastutuse oma käitumise eest ning sõnalise rangusega 

suudetakse ehk mõjutada ka arheoloogi juhindumist reeglist.  

Koodeksi printsiibid nõuavad arheoloogilt kohusetunnet ja ametialast kvalifitseeritust. 

Kõige suurem tähelepanu on  pööratud juhistele, mis tegelevad arheoloogilise arvamuse 

andmise või esitamisega (sh plagiaatlus, pettus, salakaubandus, adekvaatsus jne). 

Norme, mis seda kajastavad on kõige enam ning nad on rohkete allmärkustega 

lahtiseletatud. Seega on näha, et on suur vajadus reglementeerida, kuidas ja millistel 

alustel arheoloogiat (materjali, allikaid) interpreteeritakse, kasutatakse ja esitatakse.  

 

1.1.3 Professionaalsete Arheoloogide Registeri kood eks 
 

Professionaalsete Arheoloogide Register5 (The Register of Professional Archaeologists) 

asutati 1998. aastal. RPA peakorter asub USA-s Baltimores. Asutamise aastal kehtestati 

ka arheoloogia eetilised standardid. Registrisse saavad kuuluda kõik need, kellel on 

arheoloogia, antropoloogia, kunstiajaloo, ajaloo või mõne teise arheoloogiaga lähedalt 

seotud distsipliini teaduskraad. Professionaalsete Arheoloogide Registri suurimaks 

eesmärgiks on luua universaalsed arheoloogia standardid, mida üritatakse saavutada 

professionaalsete arheoloogide koondamisega ühte registrisse.  

 

 RPA koodeksis (Code of conduct) on eetikanormid jagatud kolme rühma – arheoloogi 

kohustused avalikkuse ees, arheoloogi kohustused kolleegide, alluvate ja õpilaste ees 

ning arheoloogi kohustused tööandja ja klientide ees. Iga osa on omakorda jaotatud 

kaheks normide grupiks selle alusel, mida arheoloog tohib ja mida arheoloog ei tohi 

                                                 
5 Käesolevas alapeatükis olen kasutanud RPA kodulehel toodud andmeid, kui ei ole viidatud teisiti.  
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teha (an archaeologist shall/ shall not). Eraldi reglementatsioonina on vastu võetud 

uurimustegevusstandardid (Standards of Research Performance). 

 

RPA koodeks on väga hästi liigendatud. Koodeksi teevad kergesti jälgitavaks lühikesed 

ja selgesõnalised printsiibid. Uurimustegevuse standardid on kirja pandud 

spetsiifilisemalt ja lahtiseletatumalt. Juhiste rühmitamisega on saavutatud ülevaatlikus, 

seetõttu on koodeks kergesti loetav ja jälgitav. Koodeksi eesmärgiks on olla abiks 

võimalikult suurele hulgale arheoloogidele võimalikult adekvaatsel moel ning lühikese 

lauseehituse ja lihtsõnalisusega on see ka RPA koodeksi puhul saavutatud.  

 

Professionaalsete Arheoloogide Registri koodeksi tonaalsust võib pidada mõõdukalt 

rangeks. Tarvitatakse taaskord sõnadekooslust arheoloog peab (an archaeologist shall), 

mis on kõige sagedasem väljend avaldamaks kohustust positiivse kõlaga. RPA koodeks 

rõhutab eelkõige arheoloogi kohusetundele nii allikate käsitlemisel kui 

interpreteerimisel. Kuna uurimistöö standardeid on käsitletud eetikakoodeksist eraldi  

ning printsiibid on küllaltki spetsiifilised, siis võib ka märkida, et suurt tähelepanu 

pööratakse uurimistöö läbiviimise ühtlustamisele ja standardiseerimisele.  

 

1.1.4. Ameerika Arheoloogia Ühingu eetikakoodeks 
 
1934. aastal loodud Ameerika Arheoloogia Ühing6 (The Society for American 

Archaeology) on rahvusvaheline organisatsioon, mis tegeleb uurimustulemuste 

interpreteerimise ja Ameerikate arheoloogipärandi kaitsega. Organisatsiooni 

eesmärkideks on: 

• aidata säilitada arheoloogiaallikaid  

• soodustada avalikkuse kokkupuuteid arheoloogiaga, et avalikkus hindaks 

arheoloogiat 

• seista vastu arheoloogiapärandi rüüstamisele ja pärandiga kaubitsemisele 

• ühendada inimesi, keda huvitab Ameerikate arheoloogia  

 

SAA korraldab igal aastal koosolekuid. Järgimine neist toimub 2009. aastal Atlantas. 

SAA-l on ka mitmeid perioodilisi väljaandeid, näiteks American Antiquity, mis on 

pühendatud Ameerika arheoloogiateemadele. Alates 2001. aastast antakse viis korda 

                                                 
6 Käesolevas alapeatükis olen kasutanud SAA kodulehel toodud andmeid, kui ei ole viidatud teisiti. 
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aastas välja ajakirja The SAA Archaeological Record, mis hõlmab SAA uudiseid, 

arvamusi, artikleid jms.  

 

Organisatsiooni kuulub umbes 7000 liiget erinevatest arheoloogiaga seotud 

huvirühmadest. Ameerika Arheoloogia Kogukonna eetikakoodeksit (Principles of 

Archaeological Ethics) hakkas 1991. aastal koostama selleks moodustatud Arheoloogia 

Eetika Komitee (Ethics in Archaeology Commitee). Koodeksi koostamises osalesid 

erinevad töörühmad, kelle arvamusi ja ettepanekuid koodeksi koostamisel arvesse võeti.  

Koodeks võeti lõplikult vastu 1996. aastal. Koodeksi muudatuste eest vastutab Eetika 

Komitee (Committee on Ethics).  

 

Koodeks koosneb kaheksast printsiibist. Erinevalt eelnevalt käsitletud koodeksitest on 

printsiibid pikasõnalised ja seletavad. Igale printsiibile on antud üldine pealkiri, mis 

iseloomustab printsiipi. Nii võib pealkirjade järgi öelda, et koodeks hõlmab järgmisi 

probleeme: 

1. hoolekogu (stewardship) 

2. aruandekohustus 

3. kommertsialiseerimine 

4. ühiskonna harimine 

5. intellektuaalne vara 

6. aruanded ja publikatsioonid 

7. dokumentatsioon ja säilitamine 

8. väljaõpe ja ressursid  

 

Koodeksi ülesehitus on süsteemne ja loogiline. Samas jätab sõnakasutus mõnes 

printsiibis teatud asjad lahtiseks. Nii on mitmel korral kasutatud väljendit „mõistliku aja 

jooksul” (within reasonable time), mis jätab igale arheoloogile õiguse otsustada, kui 

pikk on mõistlik aeg. Seega, kui kasutada seda printsiipides, mis käsitlevad aruannete 

esitamise aega ja materjalide esmakasutusõigust, siis võib tekkida olukord, kus 

printsiipidest lähtuval arheoloogil on võimalus aruande esitamisega venitada. 

 

Samas ei saa tähele panemata jätta, et koodeksis kasutatakse ka väljendeid, mis viitavad 

arheoloogi kohustusele: nt arheoloog vastutab, arheoloogi kohustus on, arheoloog peab. 

Seega võiks tonaalsuselt koodeksit pidada eelmistega samaväärseks. Üldiselt on 

printsiibid üsnagi tasakaalustatud, hõlmates nii arheoloogi vabadusi kui ka kohustusi 
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ning pöörates tähelepanu ka aktiivsele avalikkusega suhtlemisele ja arheoloogia 

populariseerimisele. 

 

Koodeksi juhtiv printsiip on arheoloogi kohustus hoolitseda arheoloogiapärandi eest. 

Arheoloogi käsitletakse kui hoolitsejat/järelevaatajat (steward). Arheoloogil peab olema 

piisav ettevalmistus uurimistöödeks ja ta peab suhtuma intellektuaalsesse varasse  

kooskõlas hoolkande printsiipidega, mille kohaselt uurimiste käigus saadud teadmised 

ei ole isiklik omand. 

 

1.1.5. Maailma Arheoloogia Kongressi eetikakoodeks 
 

Maailma Arheoloogia Kongress7 (World Archaeological Congress) loodi 1986. aastal 

iseseisva mittetulundusliku organisatsioonina, mis esindab kõiki praktiseerivaid 

arheolooge. WAC on rahvusvaheline organisatsioon, mis tegeleb nii teoreetilise kui ka 

praktilise arheoloogiaga. WAC-i põhieesmärgiks on:  

• arutleda teemade üle, mis huvitavad organisatsiooni rahvusvahelist 

liikmeskonda 

• teha selgeks organisatsiooni tähtsus avalikkusele 

Sellest lähtuvalt peab WAC oma ülesandeks: 

• soodustada arheoloogia õppimist läbi rahvusvaheliste konverentside  

• soodustada teaduslikke publikatsioone väljaandmist, mis on seotud 

arheoloogiliste teemadega 

• koostöös mis tahes riigiga toetada ettevõtmisi, mis soodustavad või edendavad 

arheoloogilise teadmise saavutamist  

 

WAC-i rahvusvahelist kongressi peetakse iga nelja aasta järel. Selle eesmärgiks on 

keskenduda kaasaegse arheoloogia probleemidele, jagada ning arendada kultuuripärandi 

kaitsestrateegiaid. Järgmine WAC-i kongress toimub Iirimaal Dublini ülikoolis 2008. 

aasta juunis-juulis. 

 

WAC-il on kokku neli kutse-eetikat reglementeerivat akti. WAC-i esimene 

eetikakoodeks (Firts Code of Ethics) võeti vastu 1990. aastal ning seda peavad järgima 

kõik organisatsiooni liikmed. Aasta enne seda (1989) võeti vastu Vermillioni 
                                                 
7 Käesolevas alapeatükis olen kasutanud WAC kodulehel toodud andmeid, kui ei ole viidatud teisiti.  
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kokkulepe, mis kajastab eetilisi põhimõtteid, mida tuleb järgida olles kokkupuutes 

inimjäänustega. WAC-i esimest koodeksit ei tohi käsitleda kui iseseisvat isoleeritud 

akti, vaid koos 1989. aastal vastu võetud Vermillioni kokkuleppega. Lisaks sellele on 

WAC veel kaks eetikakoodeksit8, mis puudutavad kahte erinevat põliselanike 

kogukonda. Kuna kahe viimase puhul on tegemist väga spetsiifiliste koodeksitega, 

millede temaatika ei ühildu Eesti arheoloogiaga, siis nende käsitlemine antud uurimuses 

pole põhjendatud ega vajalik. 

 

WAC-i esimene eetikakoodeks kajastab organisatsiooni liikmete ja põliselanike 

omavahelisi suhteid. Koodeks sätestab printsiibid ja reeglid, millest arheoloog peab 

põliselanike ja  nende kultuuripärandiga kokku puutudes kinni pidama. 

  

Ilmselgelt on koodeks antud välja vajadusest tegeleda ja leida lahendusi arheoloogia 

probleemidele, mis on seotud põliselanikega. Siinjuures tuleb silmas pidada ja 

arvestada, et koodeksid kasvavad välja teatud poliitilisest ja sotsiaalsest kontekstist. 

Koodeksid peegeldavad valitsevat ühiskondlikku olukorda. Põliselanike problemaatika 

muutumist äärmiselt teravaks tol ajahetkel (1980-1990-ndad) iseloomustab ilmselt 

seegi, et enam-vähem samal ajal võeti vastu (vähemalt) kaks põliselanikega suhteid 

reglementeerivat akti: WAC-i eetikakoodeks (vastu võetud sept. 1990) ja  NAGPRA9 

(vastu võetud nov. 1990).  

 
Nii koodeksis kui Vermillioni kokkuleppes on printsiibid ja reeglid esitatud ühelaadselt, 

saavutades sellega printsiipide võrdväärsuse. Normid on esitatud kompaktselt ja 

lühidalt. See annab väga hea ülevaate kogu koodeksist. Samas jätab koodeks printsiibid 

mitmetimõistetavaks, kuna norme pole laiendatud seletustega. Suurem osa koodeksi 

printsiipidest rõhutavad arheoloogi võimet tunnustada (acknowledge) põliselanike 

kultuuripärandi olulisust. Siingi kasutatakse reeglite esitamisel modaalverbi shall 

(pidama, tohtima), mis annab koodeksile üsnagi mõõduka rangusega tonaalsuse. 

Ülirangeks ei luba koodeksit pidada väljendite „arheoloogi kohustus on” või „arheoloog 

vastutab” puudumine. Kuna printsiibid on sõnaliselt sarnaselt ülesehitatud, siis on raske 

esile tuua neid, mida võiks pidada teistest olulisemateks. Kõiki printsiipe arvesse võttes 

võib aga öelda, et enim jäid kõlama põliselanike kaasamise vajadus uurimistöösse ja 

                                                 
8 The Temaki Makau-rau Accord on the Display of Human and Sacred Objects; Code of Ethics For The 
Amazon Forest Peoples 
9 Native American Graves Protection and Repatriation Act 
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Vermillioni kokkuleppe puhul mõiste „austus”, mida printsiipidest lähtuvalt tuleb 

rakendada igasugusel kokkupuutel inimjäänustega. 

 

1.2. Euroopa riikide arheoloogiakoodeksid 
 
Alapeatükk heidab pilgu eetikakoodeksite olukorrale Euroopa arheoloogia. Erinevates 

riikides on arheoloogia-alane käitumine reglementeeritud erinevate aktide läbi. 

Koodeksi olemasolu sõltub suuresti arheoloogilise kogukonna suurusest, kooslusest, 

ühisnormide loomise vajadusest, riiklikust kultuuripärandi kaitsepoliitikast, 

väljakujunenud traditsioonidest jms. 

1.2.1. Arheoloogia eetilisi probleeme lahendab kood eks 
 

Mitmed Euroopa riikide arheoloogide kogukonnad on vastu võtnud arheoloogia 

eetikakoodeksid, et luua ühised kutse-alase käitumise standardid. Näiteks on 

arheoloogia eetikakoodeksid olemas Leedul, Hollandil ja Rootsil.  

 

Koodeksi loomisel on mõistlik võtta eeskujuks juba kasutuselolevaid eetikakoodekseid 

(EKK 2007, 41). Võimalik on ka juba väljatöötatud koodeks mõnelt sarnaste 

eesmärkide ja väärtustega organisatsioonilt üle võtta. Näiteks võeti Rootsis 

eetikakoodeks vastu Svenska Arkeologiska Samfundet’i (SAS) poolt aastal 2000. 

Uppsala ülikooli professor Noel Broadbent tõdeb, et SAS-i eetikakoodeksi normid 

baseeruvad suures osas Euroopa Arheoloogide Assotsiatsiooni eetikakoodeksile. 

Koodeksi normid kehtivad nii professionaalsetele kui ka amatöörarheoloogidele Rootsi 

riigis ja Rootsi arheoloogidele, kes töötavad väljaspool Rootsit. Koodeksis on 

printsiibid esitatud kahe osana: arheoloogi ja ühiskonnaga seonduvad printsiibid ja 

arheoloogi kutsega seonduvad printsiibid (Broadbent 2004, 95). Erinevalt EAA-st on 

sisse toodud printsiip, mis ütleb, et arheoloog peaks olema teadlik potentsiaalsetest 

rassistlikest või diskrimineerivatest sõnumitest, mida nende uurimus võib edastada ja 

mis võib ühiskonnale kaasa tuua negatiivseid moraalseid ja ideoloogilisi tagajärgi 

(printsiip 1.3). Uurimustöö, mis mõjutab riigi põliselanikke, vajab erilist tähelepanu. 

Seega tuleks võimalusel põliselanikke kaasata projekti planeerimisse ja elluviimisse 

(printsiip 1.9). SAS-i koodeksi järgi tuleb projekti aruanne teha kättesaadavaks 

kolleegidele ühe aasta jooksul (printsiip 2.6), mitte kuue kuu jooksul nagu on sätestatud 

EAA koodeksis ning kaevamisi läbiviinud arheoloogil on materjali esmaavaldusõigus 5 
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aastat (EAA-l 10 aastat), misjärel materjal on avatud avaldamiseks teistele uurijatele 

(printsiip 2.7). Nagu näha on Rootsi arheoloogia võtnud küll EAA koodeksi printsiibid 

suurelt osalt omaks, kuid on lisanud oma koodeksisse punktid, mis on spetsiifilisemad 

ja kitsamad. Kuigi suurelt osalt on Rootsi koodeksi printsiibid EAA omad, on püüeldud 

selle poole, et koodeks vastaks Rootsi riigi arheoloogide probleempunktidele. Kristin 

Ilves (Ilvese kiri 30.01.2008) täheldab, et Rootsi arheoloogia eetikakoodeks loodi 

eelkõige selleks, et tugevdada SAS-i rolli. Eetikakoodeksi eesmärgiks on suurendada  

teatud rühma usaldusväärsust avalikkuse silmis. Niisamuti võib koodeks osutuda 

vajalikuks avaliku surve ja kontrolli tõttu (EKK 2007, 36). Seega on selge, et 

organisatsioonid, mis eetikakoodeksid vastu võtavad, taotlevad muuhulgas ka avalikku 

toetust, et tugevdada oma rolli ühiskonnas. 

 

Olemasolevate koodeksite analüüs on oluline siis, kui organisatsioon soovib välja 

töötada täiesti oma eetikakoodeksit. Näiteks võeti dr Egl÷ Marcinkevičiūt÷ 

(Marcinkevičiūt÷ kiri 29.03.2008) sõnul Leedu arheoloogia eetikakoodeks vastu 2008. 

aasta 14. märtsil Leedu Arheoloogia Ühingu üldkoosolekul. Koodeksi koostasid neli 

inimest, kes valiti välja Leedu Arheoloogia Nõukogu10 poolt. Esmalt analüüsiti SAA, 

IFA, ACRA11, AAA12 jt koodekseid. Pärast koodeksi vastuvõtmist märtsis 2008. a. 

peavad  Leedu Arheoloogia Ühingu, mis ühendab peaaegu kõiki praktiseerivaid 

arheolooge, liikmed alluma eetikakoodeksile. Eetikakoodeksis on paika pandud üldised 

arheoloogi kohustused. Koodeks sisaldab selliseid printsiipe, mida iga ühingu liige peab 

järgima. Näiteks esitab koodeks nõudmise, et arheoloog peab teisi arheolooge nende 

töös aitama ja paluma vajadusel abi. Samuti peab arheoloog teavitama avalikkust ja 

kolleege oma uurimistöödest ning austama teiste ühingu liikmete (ja mitteliikmete) 

huve. Lisaks on arheoloogi kohustuseks arendada oma professionaalseid oskusi ja 

pidada alati esmaseks arheoloogipärandi säilimist. 

 

Üsna tavaline on olukord, kus riigis ei eksisteeri kõikidele arheoloogidele kehtivat 

eetikakoodeksit. Selle asemel on erinevatel arheoloogiaorganisatsioonidel oma 

koodeksid, milledest vastava organisatsiooni liige peab oma töös lähtuma. Nii näiteks 

on Hollandis mitmeid arheoloogide ühendusi, millest enamusel on ka oma 

eetikakoodeksid olemas. Heikki Pauts (Pautsi kiri 09.12.2008) toob esile Hollandi 

                                                 
10 inglise k. Council of Society of Lithuanian Archaeology 
11 American Cultural Resources Association 
12 American Anthropological Association 



 19 

Arheoloogide Ühingu, mille koodeks13 jaguneb kuueks suuremaks alapeatükiks. 

Olulisim on baasprintsiipide peatükk, mis käsitleb professionaalse arheoloogi 

olulisemaid kutse-alaseid eetilisi käitumisnorme. Printsiipe on kokku vaid neli, kuid 

neile järgneb sisukas ja pikk seletus. Hollandis tegutseb ka Tellimusarheoloogia Ühing, 

mille koodeks14 sätestab viie printsiibi näol reeglid päästekaevamisi tegevatele 

arheoloogidele. Mitmetel Suurbritannia arheoloogiaorganisatsioonidel on välja töötatud 

juhised arheoloogilise uurimistöö läbiviimiseks. Näiteks on CBA15 kümme juhist (CBA 

Fact Sheets), mis toetavad arheolooge uurimustegevuses ning aitavad ka teistel 

inimestel arheoloogiat paremini mõista. English Heritage Publications on välja andnud 

hulgaliselt juhiseid, mis on  suures osas elektrooniliselt kättesaadavad IFA 

koduleheküljelt. 

  

Arheoloogiakoodeksid on üldiselt loodud organisatsiooni või ühingu raames. See on 

põhjendatav sellega, et organisatsioon kui üksus ühendab liikmeid väliselt ning 

sisemiselt kindlustab ühtekuuluvust koodeks. Organisatsiooni raames koodeksi 

kasutuselevõtt annab võimaluse printsiipide vastu eksijaid sanktsioneerida (nt 

noomituse, trahvi, liikmeskonnast väljaarvamise jms näol) (EKK 2007, 52). 

 

1.2.2. Arheoloogia eetikakoodeks puudub 
 

On  riike, kus pole eetikakoodekseid, mis reguleeriks arheoloogide igapäevast tööd. Nii 

näiteks pole koodeksit Läti, Tšehhi, Taani, Itaalia ja Sloveenia arheoloogidel. Tavaliselt 

on koodeksi puudumise põhjuseks kas väike arheoloogide kogukond või arheoloogia-

alase käitumise reglementeeritus teiste aktide (seaduste) poolt. 

 

Arheoloog Andris Šnē (Šnē kiri 07.12.2007) hindab arheoloogia eetika olukorda Lätis 

väga halvaks, kuna lätlastel pole oma arheoloogia eetikakoodeksit ja nad ei ole seotud 

ka EAA koodeksiga. Omavahelises arutluses ja suhetes avalikkusega kasutavad nad 

Valletta konventsiooni16. Šnē  teab, et olukord arheoloogia eetikaga on halb, kuna Läti 

arheoloogide seltskond on väga väike, neil pole aktiivselt tegutsevat organisatsiooni 

                                                 
13 Gedragscode voor beroepsarcheologen van de NvvA 
14 Gedragscode Vereniging van Ordernemers in Archeologie 
15 The Council for British Archaeology 
16 European convention for the protection of archaeological heritage (Valletta, 1992) 
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(Läti Arheoloogia Ühing17 põhimõtteliselt ei toimi) ja teoreetilist arheoloogiat pole 

arendatud.  

 

Sarnane olukord on  Sloveenias. Ka Sloveenia arheoloogidel pole eetikakoodeksit ja 

nad pole seotud EAA koodeksiga. Predrag Novaković (Novakovići kiri 26.12.2007)  

tõdeb, et arheoloogia eetika teemadel pole Sloveenias arutletud ja lähitulevikus pole 

plaanis eetikakoodeksit koostada. Niisamuti pole Tšehhil oma arheoloogia 

eetikakoodeksit ning Tšehhi pole seotud EAA koodeksiga (Kvetinová kiri 26.11.2007), 

v.a tšehhi arheoloogid, kes on EAA liikmed.  

 

Mads Kähler Holst (Holsti kiri 28.11.2007) peab ka Taani olukorda üsnagi keeruliseks, 

nentides, et eetika ja koodeksi teemadel midagi eriti ei kirjutata ja ka EAA koodeksit ei 

järgita. Ainukesed juhised uurimistööde kohta puudutavad riiklikult olulistel 

muististel18. Kultuuripärandi talitluse (Kulturarvsstyrelsen) alla kuuluvad 

võimuorganid19 on välja andnud sellekohase käsiraamatu, mis sisaldab nõudeid 

teaduslike tingimuste, konserveerimise kaalutluste, ala valve jms kohta. Holst arvab, et 

Taanis pole otseseid reegleid sellepärast, et ainult riiklikult tunnustatud muuseumid 

tohivad arheoloogilisi uurimustöid läbi viia. Selliseid muuseumeid on kokku 48-50 ja 

neile kehtib pidev kvaliteedikontroll. On riike (nt Kreeka, Itaalia), kus arheoloogilises 

uurimistöös ja pärandi kaitses lähtutakse vanadest traditsioonidest. Nii põhjendabki 

Alessandro Guidi arheoloogia eetikakoodeksi puudumist Itaalias sellega, et seal on väga 

vana muinsuskaitse seaduse traditsioon, mille juured ulatuvad  keskaega (Guidi kiri 

10.12.2007). Praegune muinsuskaitseseadus põhineb 1939. aasta Kunstilise ja ajaloolise 

väärtusega asjade kaitse seadusel20 ja Loodusväärtuste kaitse seadusel21 ning on aja 

jooksul täpsustatud ja täiendatud dekreetidega, millest viimane – Kultuuriväärtuste ja 

maastikukaitse koodeks22 – on välja antud 2004. aastal vabariigi presidendi poolt 

muinsuskaitse ja kultuuriministri ettepanekul ja siseministri nõusolekul. Selle 

dekreediga pannakse vastutus kultuuripärandi säilimise, väärtustamise ning avaliku 

kasusaamise võimaluse eest kõikidele riigi haldusüksustele;  kultuuripärandi säilimise  

ja avaliku kasusaamise võimaluse peavad kindlustama ka teised avalikud subjektid oma 

tegevuses, kultuuriväärtuste omajad ja kasutajad ning eraomanikud. 

                                                 
17 Latvijas Arheologu biedrība 
18 Vejledning for ansøgninger om arkæologiske undersøgelser i fredede fortidsminder 
19 inglise k. Cultural Heritage Authorities 
20 Legge 1 giugno 1939, n. 1089 „Tutela delle cose d`interesse artistico o storico” 
21 Legge 29 giugno 1939, n. 1497 „Protezione delle belle naturali” 
22 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 
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1.2.3. Teel koodeksi realiseerumiseni 
 

Mõnedes riikides on arheoloogiaga seonduvad eetilised probleemid tõstatunud ja neid 

arutatakse. Näiteks Venemaal on tehtud püüdlusi eetikakoodeksi poole ja diskussioonid 

sel teemal käivad. Vjatšeslav Kulešovi (Kulešovi kiri 09.12.2007) sõnul on ajakirjas 

Rossijskaja arheoloogija ilmunud midagi dokumendilaadset sel teemal, kuid sealt edasi 

eetikakoodeksi kui dokumendi väljaandmiseni pole jõutud. 

 

Poolas ja Soomes on asjad arenenud kaugemale. Eetikakoodeksit peetakse vajalikuks ja 

teatud rühmad on hakanud selle ettevalmistamisega tegelema. Prof. Zbigniew 

Kobyliński (Kobyliński kiri 16.12.2007) sõnab, et Poolas on organisatsioon, mida võib 

pidada professionaalse arheoloogia organisatsiooniks. See organisatsioon on Teaduslik 

Poola Arheoloogide Ühendus23 (SNAP), millesse kuulub umbes 650 liiget. See 

organisatsioon tegelebki hetkel eetikakoodeksi väljatöötamisega. Kui koodeks valmis 

saab,  on see kohustuslik kõigile ühenduse liikmetele. Koodeks tahetakse valmis saada 

2008. aasta maiks, et tutvustada seda SNAP’i liikmetele iga-aastasel kokkutulekul. 

Poolas on hetkel umbes 50 arheoloogi, kes on EAA liikmed ja alluvad seega EAA 

koodeksile. Kobyliński märgib ära ka selle, et Poolas esitati esimene eetikakoodeks 

kinnitamiseks juba 2004. aastal. Selle esitas Poola Teaduste Akadeemia Ajalooteaduste 

Komitee, aga kuna sellesse komiteesse kuulub umbes 25 arheoloogi, siis peeti seda 

ebapiisavaks esinduskoguks ja koodeksit vastu ei võetud. 

 

Soome olukorda arheoloogia eetikakoodeksi küsimuses on veelgi raskem hinnata. Anna 

Wickholmi sõnul järgivad arheoloogid hetkel EAA koodeksit24 (Wickholmi kiri 

23.11.2007). Kuid umbes poolteist aastat tagasi tuli kokku Soome Arheoloogia Ühingu 

(Suomen Arkeologinen Seura) poolt moodustatud töörühm, kes pidi arutama Soome 

eetikakoodeksi loomist. 2007. a. toimus liikmete koosolek ning otsustati, et Soomes 

hakatakse arheoloogia eetikakoodeksit koostama (Wickholmi kiri 03.12.2007). Pärast 

novembrikuist ühingu koosolekut pole aga midagi eetikakoodeksi koostamise suhtes 

ette võetud.  Wickholmi arvates võib seda põhjendada sellega, et kogukonnal on hetkel 

olulisemaid probleeme, millega tegelda. Suureks takistuseks on ka asjaolu, et 

eetikakoodeksiga tegelemisest on huvitatud vaid neli-viis inimest. Samuti võib 

                                                 
23 Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich 
24 EAA järgimine pole kohustuslik, vaid soovituslik.  



 22 

täheldada Soome arheoloogide pessimistlikku suhtumist eetikakoodeksitesse. A. 

Wickholmi hinnangul tuleneb probleem sellest, et muinsuskaitse (Museovirasto) ei järgi 

EAA printsiipe (nad ei võta alati analüüsimiseks proove, nad ei konserveeri alati oma 

leide jne) ja nad ei järgiks iial uusi käitumisnorme. Oleks võimalus teha väga üldised 

printsiibid, aga sel juhul kaoks ära kogu koodeksi koostamise mõte (Wickholmi kiri 

10.04.2008). 

 

1.3. Kokkuvõte 
 
Koodeksite ülesanne on aidata reguleerida arheoloogi käitumist suhetes nii 

arheoloogilise materjali, avalikkuse kui kolleegidega. Kõikides koodeksites fikseeritud 

kõige olulisem: kaitsta ja säilitada kultuuripärandit. Kultuuripärandi kaitsmine on 

arheoloogi kohustus ning seda peab ta läbi viima lähtuvalt koodeksist, millele ta allub. 

Koodeksite omapäraks, mis on loodud või suures osas koondavad Ameerika Ühendriike 

arheolooge, on suur rõhk põliselanikega suhete ja põliselanike kultuuripärandiga 

tegelemisega seonduvatel printsiipidel, samas kui Euroopas loodud EAA ja IFA 

pööravad tähelepanu sellele, kuidas arheoloogilist materjali avalikustada ja arheoloogiat 

populariseerida. Koodeksite võrdlemisel (vt Lisa 1)25 ilmneb, et väärtuste ühisosa EAA, 

IFA, RPA ja SAA koodeksites on väga suur. Kõigile organisatsioonidele on oluline 

arheoloogiapärandi säilitamine. Selle tagamiseks on esmatähtis arheoloogi kõrge 

kvalifitseeritus ja tauniv suhtumine kultuuripärandi ebaseaduslikku sisse- ja väljaveosse. 

Eesti arheoloogia eetikakoodeksisse pole hetkel eraldi illegaalse kaubitsemise printsiipi 

sisse toodud. On vaid viidatud arheoloogi kohustusele teavitada sellest võime. 

Kultuuripärandi sisse- ja väljaveo temaatikat käsitlen uurimuse teises peatükis. Veel 

sätestab Eesti arheoloogia eetikakoodeksi tööversioon selle, et arheoloog teatab 

võimudele arheoloogipärandi kahjustamisest. Samas ei nõua sellist reeglit IFA ja SAA 

koodeksid. IFA, RPA, ja SAA koodeksid sätestavad konfidentsiaalsuse printsiibi, mis ei 

kajastu EAA koodeksis. Ka Eesti koodeksi tööversioonis pole tõstatatud 

konfidentsiaalsuse nõuet. Konfidentsiaalsuse sissetoomine on eelkõige vajalik 

tellimusarheoloogia klient-tööandja suhte reguleerimise jaoks. Jälgides tabelit 

Eetikaprintsiipide kajastumine koodeksites (Lisa 1) võib täheldada, et esile toodud 

väärtusi esineb kõige vähem SAA koodeksis. Nagu koodeksi analüüsist järeldub, on 

SAA koodeks käsitletud koodeksitest kõige üldisem. Väärtuste kajastumist võib 

                                                 
25 Võrdlusest on välja jäetud WAC-i eetikakoodeks ja Vermillioni kokkulepe, kuna need on spetsiifilised, 
keskendudes põliselanike ja inimjäänuste probleemile. 
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mõjutada see, et SAA on Ameerika-keskne organisatsioon ja Ameerika arheoloogia 

praktika on erinev Euroopa praktikast (mida väärtuste kajastumise seisukohalt 

iseloomustavad Euroopa-kesksemad IFA ja EAA). 

 

Käesolevas uurimuses analüüsitud eetikakoodeksitest on kõige mahukam IFA koodeks.  

Koodeksis esitatud juhistele eelneb ka pikem seletav sissejuhatus, mis määratleb 

arheoloogiapärandi ning arheoloogi kohustuse seda kaitsta. Lisaks sellele on esitatud 

dokumendid, millega koos tuleb eetikakoodeksit lugeda ning on määratletud koodeksi 

eesmärk ja sihtgrupp. IFA koodeksi mahukus tulneb eelkõige sellest, et kõikide 

printsiipide juurde kuuluvad juhised (ühel printsiibil on kuni 14 juhist), mida omakorda 

laiendavad juhistele lisatud märkused või näited. IFA on kõigis oma vastuvõetud 

koodeksites, eeskirjades järginud eetikakoodeksiga sarnast juhiste esitamise viisi. 

Sellest tulenevalt on nad kõik küllaltki mahukad. Väga informatiivne on SAA 

eetikakoodeksi sissejuhatus, mis seletab, kuidas ja kes koodeksi kokku panid ning toob 

välja institutsiooni, mis edaspidi hoolitseb koodeksi muudatuste eest. Võrreldes IFA-ga 

ei määratle SAA kirjeldav sissejuhatus arheoloogi kohustusi ja kultuuripärandi kaitse 

vajadust, see on jäetud järgnevatesse printsiipidesse. SAA printsiibid on võrreldes teiste 

käsitletud koodeksite printsiipidega olemuselt kirjeldavad ja pikad. Samas on printsiipe 

ainult kaheksa ja seetõttu on SAA koodeks mahult küllaltki lühike. Üsna 

väikesemahuline on EAA koodeks, mille 18 printsiipi hõivavad poolteist A4 trükilehe 

pinnast. Tellimusarheoloogia koodeks on esitatud veel lühemalt. Oma lühidusest 

hoolimata on EAA eetikakoodeksi sissejuhatuses esitatud info piisav mõistmaks, 

milline institutsioon ja mis eesmärgil on koodeksi välja andnud. Kuna hetkel on Eesti 

arheoloogia eetikakoodeks alles väljatöötamisel, siis pole selle lõppversiooni mahtu 

võimalik praegu hinnata. Mahtu on keeruline prognoosida ka seetõttu, et pole jõutud 

veel kindlale arusaamale, millised printsiipe ja millisel määral koodeks kajastama 

hakkab. Kui eeldada, et koodeks saab olema suhteliselt üksikasjalik, siis võib arvata, et 

koodeks on valmides mahukam kui nt EAA ja SAA eetikakoodeksid. 

 

Lugejale võib väheseks jääda RPA ja WAC-i eetikakoodeksite kirjeldavast 

sissejuhatusest. RPA koodeks ei anna infot koodeksi vastuvõtmise aja ega 

organisatsiooni kohta.  Printsiipidele eelneb üks kirjeldav lause, mis ütleb, kes on 

arheoloog ja millest viimane oma töös peab lähtuma. Mahult on RPA koodeks võrreldav 

EAA eetikakoodeksiga. Siingi on lühikesed seletusteta printsiibid kokku kirjutatud 

vaevalt kahele A4 lehele. Kui heita pilk RPA uurimistöö standardite koodeksile, siis 
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võib täheldada, et see on oluliselt sisukam ja mahukam. WAC-i koodeks esitab küll 

koodeksi vastuvõtmise aja ja koha, kuid juhistel puudub kirjeldav tekst, mis aitaks 

lugejal mõista koodeksi suunatust põliselanikele. Sama kehtib ka Vermillioni 

kokkuleppele. RPA ja WAC-i koodeksite lähemaks analüüsiks on vaja rohkem 

süveneda organisatsiooni olemusse läbi teiste allikate, et mõista kaalutlusi, millele 

tuginedes koodeks on koostatud. 

 

Eetikakoodeksite käsiraamatu järgi peab hea koodeks sisaldama pigem positiivses kui 

negatiivses toonis võimalikult lihtsas keeles ja kindlale auditooriumile edastatud 

sõnumit (EKK 2007, 42). Käesolevas uurimuses analüüsitud koodeksite tonaalsus viitab 

selgelt sellele, et on üritatud võimalikult positiivselt ja võimalikult vähesel määral 

sundust rakendades arheoloogile tema kohustused ja õigused selgeks teha. 

Sanktsioneerimist koodeksites üldiselt ei kajastata.  Eesti arheoloogia eetikakoodeksi 

koostamisel tuleks samuti kaalutleda erinevaid tonaalsuse viise. Koodeksis, mille 

eesmärgiks on anda kindlad juhised, tuleks võimalusel kasutada võtmesõnu (nt 

vastutama), mis panevad arheolooge reeglist kinni pidama, aga omavad positiivset 

alatooni. Tuleks kindlasti arutleda ka sanktsioonide ja nende rakendamiste võimaluste 

üle.  

 

Praeguses Eesti arheoloogia eetikakoodeksi tööversioonis on äratuntav EAA koodeksi 

mõju põhiliste printsiipide ülevõtmisel. Samas on mõned EAA printsiibid Eesti 

koodeksi tööversioonis koondatud ühte printsiipi. Kui vaadelda erinevaid alapeatükke, 

mida tööversioonis kajastatakse, siis selgub, et formeerumas on kolm printsiipide 

blokki: arheoloog ja ühiskond, uurimistegevuse standardid ja  kollegiaalsed suhted. 

Eraldi on esitatud ka blokk: arheoloog, muinsuskaitse ja muuseumid, kuid usun, et 

hetkel selle teema all esitatud printsiipe on võimalik paigutada ka esimene kolme bloki 

alla. Selline ülesehitus on sarnane EAA ja RPA koodeksitele, kus liigitussüsteem 

ühendab printsiibid suhtepõhiselt (arheoloogi suhe ühiskonnaga / arheoloogi suhe 

kolleegiga / arheoloogi suhe uurimustööga). RPA käsitleb uurimistegevuse standardeid 

väga põhjalikult eraldi dokumendina, samas on eetikakoodeksis kajastatud arheoloogi ja 

kliendivahelised eetilised põhimõtted, millest arheoloog peab juhinduma. IFA ja EAA 

aga reglementeerivad eetikakoodeksis uurimistegevust, jättes samas väljas 

tellimusarheoloogia. Mõlemad organisatsioonid on välja andnud tellimusarheoloogia 

koodeksi, mis reguleerivad lepinguarheoloogi ja tellija vahelisi suhteid ning eetilisi 

printsiipe, millele arheoloog peab toetuma. Seega omavad arheoloogia harud või 
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täpsemad tegevussuunad eraldi reglementatsiooni. Ka Eesti arheoloogia kogukond võiks 

arheoloogilise tegevuse normeerimisel ja standardiseerimisel kaaluda võimalust EAA ja 

IFA näite toel koostada tellimusarheoloogile eraldi koodeks või eeskiri. Aegviidu 

seminaril selgus, et päästekaevamised ja linnaarheoloogia on väga probleemseks 

arheoloogia haruks. Esile kerkisid mitmed probleemid, mis pole hetkel Eesti 

arheoloogias reglementeeritud. Samas uurimistegevuse standardite väljajätmist 

koodeksist ma mõistlikuks ei pea. Hetkel tööversioonis selle bloki all välja toodud 

printsiibid on äärmisel olulised ning tõusnud kogukonna otsesest vajadusest allutada 

uurimistegevusega seonduvad lahkhelid mingile ühisele eeskirjale. Eriti oluliseks pean 

määratleda tähtajaliselt aruandeks vormistamata dokumentide laekumise arhiivi. See 

annaks võimaluse teistele arheoloogidele materjalidega tutvuda ja saada olulist infot 

uurimustegevuse läbiviimiseks. Millega nagu eelnevalt järeldatud tekib mitmeid 

probleeme. Usun, et ülesehituslikult on suures plaanis Eesti eetikakoodeksi töövariant 

sobilik. Struktureeritus hakkab rolli mängima siis, kui on jõutud järeldusele, kas teha 

üldsõnaline või üksikasjalik koodeks. 

 

Eesti kasvav arheoloogia kogukond näeb vajadust eetikakoodeksi järele. Eesti 

arheoloogia eetikakoodeksi ettevalmistamise protsess on näidanud, et vajatakse üsna 

detailset koodeksit, millest oleks võimalik probleemsituatsioonides lähtuda ja mis 

ühtlasi standardiseeriks uurimustegevuse. Samas Külli Keerus (2005) tõdeb oma artiklis 

Kutse-eetika koodeks – kas retseptiraamat?, et ülispetsiifiline koodeks võib kujutada 

vahendit inimeste kontrollimiseks, vallandamiseks, karistamiseks. Sellise 

eetikakoodeksi puhul jääb väheseks paindlikkust ja inimliku eksimuse mõistmist. 

Niisamuti võib liiga detailne ja range koodeks pärssida iseseisvat otsustamist ja 

koodeksi järgijad võivad kaotada oma töös igasuguse moraalitaju, sest kaob vajadus 

mõelda oma peaga. Detailne koodeks võib sel juhul luua probleemi, et hea tava vastu 

eksija hakkab oma tegusid õigustama sellega, et niisugust juhtu ei näinud koodeks ette – 

kõik mis ei ole keelatud, on lubatud. Detailne koodeks võib pärssida töötaja vabadust 

reageerida ettenägematutes olukordades. Seega pime reeglijärgimine ei pruugi tuua 

parimat tulemust. Väga üldiste nõuete korral tekib aga kergesti nende omavaheline 

konflikt. Kuna tavaliselt on koodeks aluseks ka mõningasele 

sanktsioneerimispraktikale, siis üldsõnalise koodeksi puhul annab see võimaluse 

kontrollijale tõlgendada koodeksit vastavalt oma soovidele ja leida sealt põhjuse 

karistada töötajat, kes talle nt lihtsalt ei meeldi (Keerus, 2005). Nagu näha on vaja leida 

tasakaal nende kahe äärmuse vahel ja teadvustada, et kõiki probleemsituatsioone ei ole 
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võimalik ette näha. Lisaks sellele pean oluliseks võimalust eetikakoodeksit edasi 

arendada ja viia vajadusel koodeksisse muudatusi. 

 

Veel üks aspekt, millega tuleb arvestada juba koodeksi koostamisel, on koodeksi 

rakendus. Kui koodeks ei rakendu, siis pole sel ka mingit praktilist väärtust. Seega tuleb 

koodeksi koostajatel teadvustada asjaolusid, mis mõjutavad koodeksi omaksvõtmist. Ka 

Eetikakoodeksite käsiraamat (2007, 47-49) täheldab, et koodeksi rakendamisele tuleb 

pöörata suurt tähelepanu. Arvesse tuleb võtta inimeste kogumi suurust, kelle jaoks 

koodeks on mõeldud ja kuidas koodeks on kehtestatud (seaduselaadne dokument, 

käskkirjaga kehtestatud, vastu võetud üldkogu otsusena, kokkuleppeline ja vabatahtlik). 

Arvestada tuleb ka  koodeksi mõjuga ühiskonnale. Koodeksi praktilist kasutamist 

mõjutab koodeksi loojate ring. Väga oluline on kaasata võimalikult palju 

organisatsiooni liikmeid koodeksi loomisesse, et tagada hilisem koodeksi omaksvõtt. 

Olulisemad eetikakoodeksi rakendusmehhanismid on tutvustamine/kommunikatsioon, 

koolitamine ja eeskuju, kontrolli ja järelvalve teostamine ja karistamine. Seega tuleb 

esmalt koodeksit võimalikult mitmekülgselt levitada: nt elektrooniliselt, avaliku 

koodeksi eksponeerimisega, voldikute väljaandmisega, isikliku teavitamisega jms (EKK 

2007, 47-49). Selleks, et tagada uute arheoloogide teadlikkus eetikakoodeksist, on 

vajalik selle-alane koolitus või kursus arheoloogiaharidust andvates kõrgkoolides. 

Siinjuures on oluline märkida, et kõik uurimuses käsitletud koodeksid on 

elektrooniliselt kättesaadavad ja leidnud kajastamist nii internetis kui ka paberkandjal. 

Kõik koodeksid (v.a alapeatükis 1.2. nimetatud) on inglise keelsed. Erandiks on EAA, 

mille eetikakoodeks on EAA kodulehelt kättesaadav kuues erinevas keeles. Eesti 

eetikakoodeksi koostamisel ja väljaandmisel tuleks samuti võtta eesmärgiks võimalikult 

laialdase leviku saavutamiseks tõlkida koodeks (vähemalt) inglise keelde ja tagada 

koodeksi olemasolu vastavate institutsioonide kodulehekülgedel. 

 

Selleks, et vältida Eesti arheoloogia eetikakoodeksi mittefunktsioneerimist, tuleb väga 

suur töö teha rakendamise valdkonnas. Sellega seoses on oluline, et koodeks ei läheks 

vastuollu seadustega. On vajalik, et keegi vastutaks rakendamise süsteemi eest ja et asja 

eestvedajad oleksid ise parimad eeskujud. Väga oluline on vastav eetikakoodeksi-alane 

koolitus selleks, et kõik asjasse puutuvad inimesed saaksid koodeksist teadlikuks. 

Ühiskonna teadlikkuse suurendamiseks ja koodeksile toetuse leidmiseks on vajalik 

avalikkuses koodeksi vastu võimalikult suure huvi äratamine. Tuleb jälgida, et üldine 

motivatsioon koodeksit järgida oleks kõrge. 
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Eesti arheoloogia eetikakoodeksi seisukohalt on äärmiselt oluline töötada selle nimel, et 

jätkuks koostöö huvirühmade vahel, kes tegelevat koodeksi ettevalmistamisega. Sel 

viisil on võimalik leida parimad lahendused koodeksi jaoks. Tähtsaks tuleb pidada  

koodeksi tonaalsust ja rakenduvust, mis on üksteistega tihedalt seotud. Kindlasti tuleb 

mõelda sellele, milline saab olema tulevikus süsteem, mis tagab eetikakoodeksi 

omaksvõtmise kogukonna poolt. Usun, et Eesti arheoloogidel on edaspidigi põhjust 

võtta eeskuju rakendust leidnud eetikakoodeksitest, pidades silmas ka Eesti arheoloogia 

spetsiifilisi probleeme ja eesmärke. 
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2. Arheoloogi suhted avalikkusega 
 

Esimesest peatükist järeldub, et arheoloogid vajavad oma töös üldmõistetavat 

reglementeeritust ja normeeritust. Koodeksis kehtestatud normid aitavad arheoloogi 

igapäevases kutsealases töös. Koodeks on ka arheoloogiateaduse eesmärkide 

peegeldamise vahend, mis on vajalik saavutamaks avalikkuse toetust ja mõistmist. 

Arheoloogia eetikakoodeks on märk sellest, et arheolooge võib usaldada. Kui 

tavainimesel puuduvad teadmised arheoloogiast, ei suuda ta ka hinnata arheoloogi tööd 

ja selle eesmärke. Selline inimene on esimeseks ohuks kultuuripärandi säilimisele. 

Seega on vaja reguleerida arheoloogia ja avalikkuse vahelisi suhteid.  

  

Osaliselt on arheoloogi suhted avalikkusega reguleeritud seadusandluses. Arheoloog 

peab arvestama seadustega, mis kehtivad talle kui Eesti Vabariigi kodanikule ning 

seadustega, mis laienevad talle, kui teatud asutuse töötajale. Seega tuleks arvesse võtta 

muuseumiseadust, ehitusseadust, arhiiviseadust, karistusseadustikku, sõjahaudade 

kaitseseadust, kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus jt, mis ühtlasi 

reguleerivad ühiskonna ja arheoloogi vahelisi suhteid. Muinsuskaitseseaduses (MuKS) 

arheoloogi suhted avalikkusega otseselt reguleeritud ei ole. Kaudselt käsitleb seda § 29 , 

mis sätestab omaniku ja valdaja õigused saada Muinsuskaitseameti kaudu mälestisega 

seonduvat teaduslikku ja muud informatsiooni. Seega võib siinkohal infokogujaks ja 

esitajaks olla arheoloog. Muinsuskaitseseadus reguleerib riigi ja kohaliku omavalitsuse 

organite ning mälestiste omanike ja valdajate õigusi ja kohustusi kultuurimälestiste ja 

muinsuskaitsealade kaitse korraldamisel, samuti mälestise ning muinsuskaitsealade 

säilimise tagamisel (MuKS § 1). Teatud mõttes on oluliseks ka MuKS § 30, mis 

sätestab kultuuriväärtusega leiu kuulumise riigile ja asjaõigusseaduse § 105 kohaldamist 

leiu suhtes. Eelkõige on see oluliseks reguleerimaks suhteid varanduseotsijatega. See 

annab arheoloogile õiguse ja aluse suhtuda taunivalt kultuuripärandi rüüstajatesse ja 

pärandi kontekstist eemaldamisse. Seadustes sätestatu ei ole aga piisav ning arheoloogia 

kogukond vajab põhjalikumalt reglementeeritud suhteid avalikkusega. Siinjuures võib 

arheoloogia eetikakoodeks olla üheks väljundiks, mis aitab seda saavutada. 

 

Suhete reguleerimine peaks soodustama nii arheoloogilist tegevust kui ka selle tegevuse 

tulemuste jõudmist vastaspooleni. Arheoloogi ja avalikkuse suhted on reguleeritud 

mitmes kasutusel olevas arheoloogia eetikakoodeksis. Nt EAA koodeks täheldab, et 
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arheoloogi kohustus on informeerida avalikkust arheoloogia meetoditest ja 

eesmärkidest, hoiduda ebaseaduslikust kultuuripärandi sisse- ja väljaveost, mitte 

kasutada kultuuripärandit tulu saamise eesmärgil jne. Sarnaseid käitumisnorme 

sätestavad kõik käesolevas uurimuses väljatoodud eetikakoodeksid. IFA koodeks paneb 

samuti kohuseks informeerida avalikkust uurimustulemustest ja tagada ligipääs 

muististele. SAA seab arheoloogide ülesandeks seletada ja soodustada arheoloogiliste 

meetodite kasutamist ja püüelda avalikkuse toetuse poole. RPA koodeks ei pane 

arheoloogile otsest kohustust populariseerida arheoloogiateadust ning WAC-i 

eetikakoodeks ja Vermillioni kokkulepe on ilmselt liialt spetsiifilised, et nõudmist 

esitada. Teisalt on aga põliselanikele suunatud koodeksid juba olemuselt avalikkusega 

sõbralikke ja mõistvaid suhteid taotlevad.  

 

Kuna Eestis veel arheoloogia eetikakoodeksit ei ole, siis vaatlen, kuidas on teistes Eestis 

vastuvõetud kutse-eetika koodeksites kutse ja avalikkuse vahelist suhet reguleeritud. 

Näiteks Eesti teadlaste eetikakoodeks ütleb, et teadlane väärtustab uute teadmiste 

loomist ja nende rakendamist ühiskonna ja keskkonna huvides, teadlane peab 

propageerima teadussaavutusi, teadlane peab oma kohuseks avaldada teadustöö 

tulemusi ka populaarteaduslikus vormis. (EKK 2007, 226).  ICOMOS muuseumite 

eetikakoodeks sätestab, et kutselisel muuseumitöötajal tuleb kasutada iga võimalust 

külastajate informeerimiseks ja harimiseks eriala eesmärkidest ja taotlustest, et 

avalikkus mõistaks paremini muuseumide panust ühiskonda (EKK 2007, 290). Ka ei 

tohiks ükski muuseumitöötaja otseselt ega kaudselt osaleda loodus- või 

kultuuripärandiga kaubitsemises (kasusaamise eesmärgil ostmises või müümises) (EKK 

2007, 292). Seega võib järeldada, et kutse-alaste eesmärkide seletamine ühiskonnale ja 

avalikkuse usalduse otsimine on osaks paljudele teistelegi kutse-eetika koodeksitele. 

 

Arheoloogia ja avalikkuse suhted peaksid olema reguleeritud mõlemaid pooli 

rahuldaval moel, hõlmates endas mõlema osapoole vajaduste austamist ja mõistmist. 

Samas aru andes, et kultuuripärandiga tegeledes ja selle säilimist esiplaanile seades pole 

alati võimalik saavutada osapoolte täielikku tasakaalustatud rahulolu.   

 

Käesolev peatükk käsitleb printsiipide analüüsi, mis on seotud arheoloogia ja avalikkuse 

suhetega. Seejuures toon näiteid erinevatest eetikakoodeksitest ja meedias kajastunud 

juhtumistest. Järgnevates alapeatükkides käsitlen arheoloogia ja avalikkusega 

seonduvaid probleeme, mis on esile kerkinud Eesti ühiskonnas. Teemade valik põhineb 
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Aegviidu seminaril, kus probleemid tõstatati ja neid teatud tasandil arutati. Eelkõige 

tekitab küsimusi arheoloogia populariseerimine, avalikkuse teavitamine arheoloogia 

meetoditest ja eesmärkidest, kuna pole selge, milline oleks parim viis selle 

teostamiseks. Teravaks probleemiks on kujunenud ebaseaduslik kultuuripärandi sisse- ja 

väljavedu, mis on eelkõige seotud „musta arheoloogiaga”. Sellest tulenevalt puudutan 

ka arheoloogide seadust mitte järgivate „mustade arheoloogide” suhteid, mis viimasel 

ajal leidnud ajakirjanduslikku kandepinda. Haudade lahtikaevamine ja säilmete 

taasmatmine on teema, kus põrkuvad arheoloogi alateadvuses teadlane ja lihtinimene, 

seega tõstatub hulgaliselt moraali-põhiseid küsimusi. Sellest tulenevalt käsitlen eetilisi 

probleeme, mis tekivad inimjäänuste üleskaevamisel ja nendega tegelemisel. 

 

2.1. Arheoloogia populariseerimine 
  
Arheoloogia populariseerimine omab olulist kaalu nii uurimistegevuse kui ka 

uurimistulemuste seisukohalt. „Populariseerima” tähendab populaarseks muutma, st 

ühiskond peab arheoloogiat tundma ja pooldama. Uurimistegevust hõlbustab olukord, 

kus avalikkus mõistab arheoloogi tegevust: miks, mida ja kuidas tehakse. Kui kogukond 

saab tagasisidet tehtava töö ja tulemuste kohta, aitab see kaasa mõlemapoolselt 

aktsepteerivate seisukohtade tekkele. 

 

Et inimesed arheoloogi mõistaksid ja arheoloogiat tunneksid, peab arheoloog 

üksikinimesena nii tööl kui ka vabal ajal käituma vastavalt ühiskonnas aktsepteeritud 

käitumisnormidele. Tööalast käitumist saab reglementeerida vastavate 

sisekorraeeskirjadega, koodeksitega jms. Tuleb arvestada ka töövälise käitumise 

olulisusega avalikkuses väljakujunenud kujutluspildi loomisel ja hoidmisel (lõhkumisel) 

arheoloogiast. Arheoloogia populariseerimisel omavad olulist rolli institutsioonid, mis 

arheolooge õpetavad ja kus arheoloogid töötavad. Institutsiooni maine kandub üle 

arheoloogile ning seega tuleb hoolt kanda institutsiooni populaarsuse ja maine eest. 

 

Üheks populariseerimise eesmärgiks on suurendada arheoloogia huviliste ja 

spetsialistide kaadrit. Aegviidu seminaril esinenud arheoloog Villu Kadaka sõnul 

toimub hetkel päästekaevamine kvantitatiivsel meetodil, kus tööde tegemiseks 

palgatakse selleks mittekvalifitseeritud tööjõudu. Samuti oleks vaja suurendada kesk- ja 

uusaja uurijate arvu, kellest hetkel on puudus.  
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Eesti arheoloogia eetikakoodeksi töövariandi printsiip nr 3 ütleb, et arheoloog seisab 

hea avalikkuse teavitamise eest arheoloogia meetoditest, üldistest põhimõtetest, 

üksikprojektidest. Ta aitab populariseerida arheoloogiateadust arvestades muistise 

säilimise nõudeid. Sama nõue arheoloogidele esineb EAA koodeksi punktis 1.3 ja SAS 

koodeksi punktis 1.2, mis viimase puhul on üks ühele koodeksisse üle toodud EAA 

koodeksist. SAA koodeksi printsiip nr 4 sätestab arheoloogiliste meetodite selgitamise 

avalikkusele ja püüdluse avalikkuse toetuse saavutamiseks. Ka IFA koodeksi järgi 

(printsiip 4.6) on arheoloogi kohustuseks informeerida avalikkust oma töö eesmärkidest 

ja tulemustest. 

 

SAS-i koodeksit analüüsinud Rootsi arheoloog Håkan Karlsson (Karlsson 2004, 78) 

peab sellist lähenemist ühesuunaliseks. See on suunatud arheoloogilt avalikkusele, st 

see on monoloog. Tõstatub küsimus: kas arheoloogidel ei peaks olema moraalne 

kohustus kuulata avalikkust? Karlssoni arvates on Rootsi arheoloogide igapäevases töös 

selline lähenemine tekitanud arheoloogia ja avalikkuse suhetes keerulise olukorra. Kuna 

printsiibid ei ütle, et dialoog avalikkusega on arheoloogi moraalne kohustus, on suhtlus 

arheoloogia ja avalikkuse vahel raskendatud (Karlsson 2004, 79). Kui arheoloogi 

kohustuseks on seista hea avalikkuse informeerimise eest, st pakkuda avalikkusele 

teavet, siis hetkel pole arheoloog koodeksist lähtuvalt kohustatud kuulama, mida 

avalikkus arheoloogide tegevusest arvab. Tekib küsimus, kuidas on võimalik pakkuda 

infot, kui arheoloogid, kas ei tea või ei hooli sellest, millist teavet avalikkus tahab ja 

vajab ning millised on parimad info esitamise võimalused. Dialoog on igal juhul väga 

oluline arheoloogia progressiivseks arenguks. Kuna arheoloogiateadus kasutab 

ühiskonna ressursse, siis on ühiskonnal õigus nii saada infot kui ka avaldada oma 

arvamust ja oodata selle arvamusega arvestamist arheoloogide poolt. Info saamine on 

tagatud EV Põhiseaduse § 44-ga, mille kohaselt on igaühel õigus vabalt saada üldiseks 

kasutamiseks levitatavat informatsiooni. Kui avalikkuse informeerimise viisid ei tulene 

dialoogi sünergiast, siis on raske panna ühiskonda mõistma arheoloogia huve ja 

populariseerida arheoloogiateadust. 

 

Avalikkuse teavitamiseks arheoloogia eesmärkidest ja meetoditest on mitmeid 

võimalusi. Võib alustada muudatustest üldharidussüsteemis, kus ajalootunnis antaks 

ülevaade ka arheoloogiast. Selle lisanduvad populariseerimise võimalused nagu 

seminarid, teabepäevad, reklaam, perioodilised väljaanded, mainekujundajad, erinevatel 
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moodustel arheoloogia interaktiivseks muutmine (eelkõige seoses muuseumi ja 

näitustega). Kahtlemata peab arheoloog arvestama ühiskonnas valitsevate meeleolude, 

poliitika ja meedia iseärasustega. Seega võiks tänapäeva Eesti ühiskonna arenguid 

silmas pidades järeldada, et olulisel kohal on selgesõnalisus, lihtsus, kiirus, loovus. 

 

Indiana ülikooli arheoloog Julie Hollowell nendib, et avalikkuse teavitamine 

toimuvatest kaevamisest ja käimasolevatest projektidest võib viia selleni, et „must 

arheoloogia” hakkab veel ulatuslikumalt levima. Arheoloogilise projekti läbiviimine on 

iseenesest ohuks arheoloogiapärandile, kuna see stimuleerib rüüstamist (st 

dokumenteerimata mitte-teaduslikku kaevamist). J. Hollowell  ja R. R. Wilk esitasid 

1995. a. märtsis SAA-le uurimuse „Are practices of Archaeology Field Projects Related 

to Positive Relationships with Local Communities? A Quantitative Analysis of 84 

Cases”, mille põhjal tegi Hollowell järelduse, et projektid, milledest avalikkust rohkem 

teavitatud oli, omasid ka suuremaid rüüstamise näitajaid (Hollowell 2006, 86). 

 

Aarete leidmine tõmbab lisaks arheoloogidele ligi ka varanduseotsijaid. Mauri Kiudsoo 

(2008) kirjeldab Sirbi artiklis, kuidas 2005. aasta kevadel Rae vallas Salu külas 

toimunud arheoloogide ja muinsuskaitsjate ekspeditsiooni esimese ööpäeva tulemuseks 

oli see, et aarde leiukohta külastasid „mustad arheoloogid”, kes kaevasid kümneid auke 

uurimisalana tähistatud ja sellest väljapoole jäävale kaitsealusele territooriumile, et leida 

hilisviikingiaegne aare. Varastatud hõbemündid leidsid tee Saksamaa oksjonitele. 

Arheoloogid reageerisid sellele turvameetmete tõhustamisega. Leiukohale organiseeriti 

arheoloogidest ja kaitseliidu vabatahtlikest ööpäevaringne valve (Kiudsoo 2008). 

Arheoloogid peavad sellisteks tagajärgedeks ette valmistatud olema ja püüdlema omalt 

poolt selle poole, et inimesed mõistaksid, et kultuuripärandi hävitamine on väär. 

Inimesed peaksid suutma vahet teha, kes arheoloogiaga tegelevatest inimestest järgivad 

seadust ja kes mitte. Sel juhul saaks vältida olukorda, kus lastakse valedel inimestel 

vabalt muistisega tegeleda ja ei teavitata sellest vastavaid instantse. 

 

Ühiskonna suurenenud teadlikkusega arheoloogiast kasvab ka huvi arheoloogiapärandi 

vastu. Lundi ülikooli arheoloogi Kristina Jenneberti järeldab, et see võib kaasa tuua 

suurenenud ohu pärandi säilimisele. Samas on rahvusvahelistes inimõigustes sätestatud, 

et igal indiviidil peab olema juurdepääs kultuuripärandile (Jennebert 2004, 327-343).  

Kuidas tagada nii inimõiguste rahuldamine ning kultuuripärandi säilimine? Millised on 

kompromissid probleemile lahendusi otsides/leides? 
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Teen ettepaneku kirjutada Eesti arheoloogia eetikakoodeksisse sisse printsiip, mis 

annaks arheoloogile vabaduse/võimaluse astuda avalikkusega dialoogi, et tagada 

mõlemapoolne aktiivne osalus suhete reguleerimisel. Niisamuti nagu arheoloogil on 

kohustus ühiskonda informeerida, on tema moraalseks kohustuseks kuulata avalikkuse 

arvamust ja kui arvamus on põhjendatud ja seaduslik, seda ka kuulda võtta.  

 

2.2. Arheoloogiapärandi kaitse ja illegaalne kultuu ripärandiga 
äritsemine 
 
Koodeksi tööversiooni printsiip 2 sätestab, et arheoloog hoolib kultuuripärandist ja 

aitab kaasa selle säilimisele. Antud printsiip selgitab: arheoloog teatab võimudele (st 

Muinsuskaitseametile, politseile, kohalikule omavalitsusele) arheoloogiapärandi 

kahjustamisest, muistise rüüstamisest, illegaalsest kaubandusest jms kultuuripärandit 

hävitavast tegevusest ning kontrollib, et võimud reageerivad sellele. 

 

UNESCO kultuuripärandi kaitse konventsioonide ratifitseerimise seaduse § 1 sätestab 

ebaseadusliku kultuuriväärtuste sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise 

keelamise. EAA, SAS, IFA ja  RPA koodeksid toovad UNESCO alla kuuluva printsiibi 

eraldi koodeksis välja. SAA rõhutab, et arheoloog peaks hoiduma kultuuriväärtustega 

kaubitsemisest. Koodeksites on välja toodud printsiip, mis nõuab arheoloogi 

mitteseotust ebaseadusliku kultuuriväärtuse sisse-  ja/või väljaveoga. Neil Brodie ja 

Jennifer Doole toovad esile asjaolu, et olemas on objekte, mille omandamine ühes riigis 

on illegaalne, aga müümine teises riigis legaalne (Brodie & Doole 2001, 1-6). Sellele 

tuginedes tuleb Eesti arheoloogiakoodeksi kokkupanemise tööprotsessi käigus tulevikus 

arutada, mis on illegaalne kultuuriväärtustega äritsemine ja mis on illegaalne kaup. 

 

Ebaseaduslik kultuuriväärtusega esemetega äritsemine on väga teravaks probleemiks 

kogu maailmas. Rootsi arheoloog Staffan Lundén, kelle peamiseks uurimisalaks on 

ebaseaduslik kultuuriväärtustega kaubitsemine, toob välja, et kogu oma ajaloo jooksul 

on Stockholmi Vahemere ja Lähis-Ida muuseum (Medelhavsmuseet) omastanud objekte 

kunstiturult, et oma kollektsioone rikastada, kusjuures seda on finantseerinud privaatsed 

annetajad. Üldiselt pole teada, kust need objektid algselt pärinevad. Muuseumi arhiiv 

paljastab, et ajavahemikus 1993-1998 sai muuseum enda valdusesse üle 30 

arheoloogilise objekti, mille koguväärtus ulatub 4,2 miljoni SEK-ni. Enamus esemetest 
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ilmusid turule 1980-ndatel 1990-ndatel ilma eelneva ülestähendatud ajaloota (Lundén 

2004, 220). Selle näite põhjal on ilmselge, et objektid, mille muuseum enda valdusesse 

sai, polnud legaalselt omandatud. 

 

Pärandi eemaldamine kontekstist viitab ilmselgelt inimeste ükskõiksusele ja 

teadmatusele. See on osalt taandatav arheoloogide enda vähesele võimekusele 

avalikkusele selgeks teha leiukonteksti olulisus arheoloogiapärandi tõlgendamise 

seisukohalt. J. Hollowell usub, et enamik diilereid ja kaevajaid pole teadlikud sellest, 

millist infot võib saada objektist in situ või teistelt objekti elementidelt. See tuleneb 

sellest, et arheoloogia, kui teadus on distsipliini professionaliseerumise käigus 

distantseerunud muust ühiskonnast ja  kõrvalistel inimestel pole ligipääsu 

uurimustulemustele (Hollowell 2006, 85). 

 

Kuna Eestis on suureks probleemiks osa metallidetektoriste, kes võtavad endale õigusi 

eemaldada arheoloogiline pärand kontekstist, siis on ilmselgelt vaja panna paika 

suhtumine nii detektoristidesse kui nende tegevusse. Seda eelkõige seetõttu, et meedias 

on  detektoristid suutnud oma tegevust õigustada sellisel määral, et tavainimene ei 

mõista enam, kellel on õigus – kas arheoloogil või detektoristil. Seda illustreerib näiteks 

üks ETV „Pealtnägija“ saade 2005. aastal, millele hiljem kirjutas Eesti Päevalehes 

vastukaja Valter Lang. Tema arvates jäi saates kõlama tonaalsus, mis seadis 

muinsuskaitsjad rolli, kus nad teevad heasoovlikele asjaarmastajatele liiga. Samas ei 

kajastatud saates adekvaatselt seaduslikke piire, millel metallidetektoristid 

balansseerivad ega seletatud, milles seisneb kultuuripärandi teaduslik väärtus (Lang 

2005).  

 

Nii erinev nagu on suhtumine metallidetektoristidesse, on riigiti erinev seda käsitlev 

seadusandlus. Siinkohal on Durhami ülikooli antropoloog Robert Layton ja arheoloog 

Gillian Wallace ilmekaks näiteks toonud Suurbritannia, kus Inglismaal ja Lõuna-

Iirimaal kehtib Wales Treasure Act (1996) ja Portable Antiquities Scheme (1997), mis 

soodustavad metallidetektorite kasutamist. Wales Treasure Act järgi võib isik üles võtta 

münte või teisi objekte, mis on tehtud kullast vms, mis on ülesse leitavad 

metallidetektoriga. Leitud asjadest võib saada avalik omand alles pärast seda, kui 

leidjale on leiu eest makstud asja turuväärtusele vastav summa.  Maaomanikud võivad 

oma maalt otsida muinasesemeid ja nendega äritseda. Taoline käitumisviis muudab 

arheoloogiapärandi tarbeesemeks, mida võib osta ja müüa. Selline käitumine on teistes 
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riikides ebaseaduslik ja taunitud. Nii näiteks Põhja-Iirimaal ja Šotimaal tuleb 

teisaldatavad antiikesemed loovutada kohalikele võimudele (Layton & Wallace 2006, 

61-62). Samuti on  Rootsis metallidetektorid keelustatud. Eesti arheoloogid esitasid 

2008. a. pöördumise Kultuuriministeeriumile, milles soovitakse keelustada 

metallidetektorite kasutamine ilma Muinsuskaitseameti loata. Sellega soovitakse 

peatada arheoloogiamälestiste rüüstamine ja leidude jõudmine erakollektsioonidesse, 

antikvariaatidesse ning välismaistele oksjonitele (Roonemaa 2008). Seni on püüdlused 

keelustada metallidetektorid jäänud tulemusteta.  

 

Eesti arheoloogid peaksid oma taunivat suhtumist ebaseaduslikku kultuuriväärtuste 

sisse- ja väljaveo kohta üles näitama veelgi tähenduslikumalt ja tooma sisse nõude, mis 

keelaks arheoloogil olemast seotud kultuurimälestise ebaseadusliku sisse- ja väljaveoga. 

Seejuures valitseb Eestis metallidetektoristide ja arheoloogide vahel segane olukord 

ning eetikakoodeks  võib olla üheks võimaluseks arheoloogidel näidata oma seisukohta 

nii detektoristide kui ka teiste inimeste vastu, kelle mitteteaduslik tegevus mõjutab 

arheoloogiapärandit. 

 

2.3. Arheoloog ja inimjäänused 
 
Inimjäänuste käsitlemist ja haudade kaevamist saab vaadata osana uurimustegevuse 

standarditest. Lahendus tuleks leida küsimusele: millised on arheoloogia (või 

arheoloogi) õigused ja eetilised kohustused inimjäänuseid uurides? Millisele eetilisele 

baasile peaks arheoloog inimjäänustega kokku puutudes toetuma? Aegviidu seminaril 

jäid vastamata küsimused, mis puudutasid inimjäänustega seonduvaid moraalinorme ja 

eetilisi tõekspidamisi. Käesolev alapeatükk kajastab haudade lahtikaevamisest 

tulenevaid eetilisi probleeme arheoloogias. 

 

Viimastel aastatel on arheoloogide seas kasvanud arusaam, et inimjäänuseid tuleks 

kohelda eetilise hoolega, st neisse tuleb suhtuda respektiga. Vermillioni kokkulepe  

(WAC Inter-Congress 1989) sätestab: 

1. Olenemata päritolust, rassist, religioonist, rahvusest, tavadest ja traditsioonist, 

tuleb kõiki inimjäänuseid kohelda austusega. 

2. Kõiki surnu soove, kui need on teada või neid saab põhjendatult järeldada, 

seoses jäänuste kasutamisega (matmisega) tuleb austada, mil iganes võimalik, 

mõistlik ja seaduslik. 
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Niisamuti rõhutab põliselanikega suhteid reguleeriv WAC-i esimene eetikakoodeks, et  

arheoloogi peab tunnustama põliselanike esivanemate jäänuste olulisust. WAC-i 

liikmed ei tohi eemaldada põliselanike inimjäänuseid nende asukohas ilma elavate 

asjaosaliste nõusolekuta. 

 

Uppsala ülikooli arheoloog Anders Kaliff usub, et füüsiliselt on arheoloogid surnutele 

lähemal, kui enamik teisi inimesi. Arheoloogidel on tihti puhtalt teaduslik suhtumine  

haudadesse ning inimjäänused muutuvad uurimise käigus objektideks (Kaliff 2004, 

251). Objektistamise tunnistajaks on seegi, et arheoloogia eetikakoodeksid ei käsitle 

inimjäänuseid eraldi printsiipides (v.a WAC) ega omista neile mitteteaduslikku mõõdet. 

Esikohale seatakse objektide väärtus ja neist saadav informatsioon (Bendremer & 

Richman 2006, 106). Mitmed koodeksid (nt RPA ja IFA) rõhutavad, et arheoloog peab 

arvestama inimrühmade õigustega, kelle kultuuripärand on arheoloogilise uurimuse 

subjekt. Samas ei sätesta miski arheoloogidel pidama inimeste õigusi, kellele 

kultuuripärand kuulub, ülemaks teaduse vajadustest. Koodeksist lähtuvalt jääb 

arheoloogile alati õigus inimjäänuste teisaldamist ja uurimist ning haudade kaevamist 

seletada ja õigustada teaduslike eesmärkidega. Olulised on teaduslikud aspektid, mitte 

see, et hauad sisaldavad endas surnud inimesi. Üldinimlikul tasandil on haudadel 

mitteteaduslik hoomamatu/kirjeldamatu tähendus just sellepärast, et hauad sisaldavad 

surnud inimeste säilmeid. 

 

Inglise filosoofi Geoffrey Scarre arvates on lääne arheoloogide jaoks surm enamasti 

midagi lõplikku – see on kas väljasuremine või siis on see punkt, millest edasi pole 

võimalik läbi füüsilise keha käsitlemise (surnud) inimest  kahjustada (Scarre 2006, 184). 

Vaated inimjäänuste väljakaevamisele Eesti ühiskonnas on vastuolulised. Sellegi 

aspekti puhul on oluline arheoloogiateadust populariseerida, et inimesed mõistaksid 

selliste tundlike teemade puhul arheoloogide motiive. Populariseerimise juures peab 

Rootsi osteoloog Elisabeth Iregren oluliseks muuseumitesse skelettide väljapanekut. Ta 

usub, et nii on võimalik tihendada ühiskonna ja teaduse suhet ning sidet. Näidetena toob 

Iregren Vasa vraki ja selle osade/jäänuste eksponeerimise. Iregren peab 2001. aastal 

Vasa muuseumis üleval olnud ekspositsiooni segadusttekitavaks, kuna tähelepanu oli 

pööratud esemetele, mitte ohvritele (inimjäänustele). Iregren usub, et skelett, mida 

eksponeeriti oli muudetud ebainimlikuks. Vastandiks toob osteoloog 1811. a. uppunud 

St George’i. Selle vraki üht hukkunut eksponeeritakse Strandningmuseumis seletavate 
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tekstidega, millega hukkunut kirjeldatakse. Läbi selle kirjelduse sai inimjäänustest 

individuaal, inimene, kes dramaatiliselt suri (E. Iregren 2004, 274-276, 280-281). Sellist 

lähenemist võib pidada üsnagi radikaalseks, sest kuigi ekspositsiooni eesmärk on 

suurendada teaduse ja ühiskonna sidet võib see mõjuda  vastupidiselt. Sellisel surnute 

jäänuste käsitlemisel on skeletid objektiks/vahendiks muudetud ning sellest lähtuvalt 

tõstatuvad mitmed eetilised probleemid ja küsimused. 

 

G. Scarre usub, et keerulised matmiskombed, mida on praktiseeritud alates esiajaloost, 

näitavad siiski, et mitmetes ühiskondades tähistab surm pigem üleminekut kui lõplikku 

lõppu, nt mumifitseerimine, kehade katmine väärismetallide või nefriidiga, püramiidide 

ehitamine. Mitmed kaasaegsed USA, Kanada, Austraalia ja Uus Meremaa jt 

põliselanikud usuvad, et surnut saab mõjutada läbi tema füüsiliste jäänuste (Scarre 

2006, 183). Nagu eelnevast nähtub on maailmas vastu võetud erisuguseid akte 

(koodekseid), mis reguleerivad teaduse ja põliselanike suhteid (sh ka põliselanike 

jäänused). On selge, et teaduse huvid on põrkunud üldinimlike nägemuste ja tavadega, 

mis on seotud surma ja surnutega.  

 

WAC-i eetikakoodeks seab esikohale põliselanike arheoloogilise pärandi, sätestades 

arheoloogi tunnustuse põlielanike pärandi vastu ja lubades arheoloogidel pärandiga 

tegeleda vaid asjaosalise nõusolekul. Arheoloogid peaksid kuulama ja võimalusel 

rakendama põliselanike poolt väljapakutud meetodeid nende kultuuripärandi 

uurimiseks. Seega ülemaks (vähemalt teoorias ja paberi peal) on haua pühadus, mitte 

teaduslik huvi. Haua pühadus on ka nt  Iisraelis seatud teaduslikest huvidest ettepoole, 

nimelt on kehtestatud seadus, mis tagab, et inimjäänuseid, mis on maha maetud, ei tohi 

mitte mingil tingimusel üles kaevata (Kaliff 2004, 258). 

 

Juhani Püttsep kirjeldab 24. juulil 1999. aastal Postimehes avaldatud artiklis Helme 

kalmistu üleskaevamisi ja saksa sõdurite säilmete teisaldamist ümbermatmiseks Jõhvi. 

Artiklis kajastuv reaalsus ja reaktsioonid on ilmekaks näiteks sellest, kuidas Eestis 

suhtutakse haua pühadusse. 6. mail 1999. a. alanud kaevamisi pidasid nii Helme 

kalmistu administraator Vello Haas, kirikuõpetaja Ivo Pilli kui ka kohalikud elanikud 

äärmiselt taunimisväärseks. Ivo Pilli sõnul tekitas sõdurite ühishaua lahtikaevamine 

tülgastust. Kaevamisel ei arvestatud maetute usuliste tavadega ega omaste eetiliste 

tõekspidamistega. Säilmete väljakaevamisel põrkusid Mustvee kirikuõpetaja Eenok 

Haameri sõnul kokku soome-ugri ja germaani mõtlemine. Eestlastele on iga matmispaik 
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püha, samas sõjakatele ja agressiivsetele suurrahvastele mitte. Eetilisest aspektist tegi 

äärmiselt keeruliseks olukorra seegi, et Saksa ja Eesti riigi vahel 1995. aastal sõlmitud 

Saksa sõjahaudade lepingu alusel maksis Saksa Sõjahaudade Hooldeliit kaevajatele 

töötasu üleskaevatud surnute hulga alusel (Püttsepp 1999). Situatsioonist nähtub, et 

põrkuvad kaks täiesti erinevat eetilist seisukohta, millest üks seab esikohale haua 

pühaduse, teine materiaalse hüve. Indiviidi säilmete ümberväärtustamine reaalsesse 

rahalisse summasse  on ilmselge inimjäänuse objektiviseerimine. Haua lahtikaevamises 

nähakse surnu väärikuse riivamist. Avalikkusele jääb kaevajatest äärmiselt ebamoraalne 

mulje. Helme reaktsioonide taasesinemise vältimiseks on vaja paika panna eetilised 

printsiibid, millest inimjäänuseid väljakaevates lähtuda. Kusjuures, kõige enam peavad 

need printsiibid, mis hõlmavad inimjäänuste käsitlemise ja haudade problemaatikat, 

ühilduma ühiskonnas juba väljakujunenud eetiliste tõekspidamiste ja moraalinormidega. 

 

Kui inimjäänused on juba välja kaevatud ning läbi on viidud vajalikud uuringud, siis 

kuidas toimida jäänustega edasi? Olemas on kaks põhilist üksteisele vastanduvat 

võimalust: jätta jäänused karpidesse ja paiguta nad selleks ette nähtud ruumidesse või 

matta jäänused maha. Kas taasmatmine võib olla üks viis, kuidas rahuldada nii elavate 

kui surnute vajadusi? Arheoloogide vaieldamatult üheks põhjendatumaks argumendiks 

selle probleemi lahendamisel on tõdemus, et nt 10 aasta pärast võivad arheoloogial olla 

paremad võimalused (st tehnoloogia, metoodika luude) uurimiseks. Seega on võimalus 

mingi aja pärast saada veel täpsemat, paremat, rohkem informatsiooni inimjäänustelt 

ning sellest tulenevalt poleks õige jäänuseid tagasi matta. Samas on meil kohustus 

surnute ees ja nende ees, kes meie uurimisobjektidest põlvnevad (sugulased). Kui nt 

omaksed nõuavad jäänuste tagastamist või kui ühiskonna surve jäänuste 

tagasimatmisele on suur, siis tuleb seda üldjuhul teha.  

 

A. Kaliff toob välja, et Skandinaavia ajaloos on kindel eristus kristlike ja eelkristlike 

haudade vahel. Luid, mis pärinevad kristlikust matusest, ei vaadelda ainult kui 

arheoloogilist materjali. Nad on endiselt inimjäänused ja tihti tõstatatakse nende puhul 

taasmatmise küsimus (Kaliff 2004, 257). Taasmatmise puhul tekib küsimus, kuidas seda 

teha. Kas poleks õige järgida rituaale, matmiskombeid, mille järgi surnu oli algselt 

maetud? Ka Helmel toimunud ühishaua lahtikaevamisele reageerinud inimesed, panid 

ette vajaduse matta surnud ümber nende uskumuste kohaselt (Püttsepp 1999). Kuidas 

kindlaks teha surnu uskumused? Kui tegu on ajalooliste haudadega või inimjäänuste, 

mis on identifitseeritavad ja kelle omaksed näitavad üles huvi taasmatmise vastu, siis on 
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probleemi lahendamine mõnevõrra lihtsam. Sel juhul saab surnu jäänused matta tema 

uskumuste kohaselt või siis tema omaste soovide kohaselt. Arheoloogil on kergem 

otsustada, kas jäänused ümber matta või mitte, kui selleks eksisteerib ühiskondlik, 

sotsiaalne, perekondlik nõue. Sõjahaudadega umberkäimine on nt sätestatud 

sõjahaudade kaitseseaduses, mille paragrahv 8 sätestab, et säilmed kuuluvad 

ümbermatmisele, kui haud asub ebasobivas kohas või kui ümbermatmine teenib 

avalikku huvi. Kuidas toimida jäänustega, mille vastu välisilm (so mitteteadlased) huvi 

ei tunne? Kas nende inimeste säilmed peavad igavesti jääma laoruumi karpidesse, 

muuseumitesse?  

 

Kõigi eelnevate küsimuste valguses on ilmselgelt vajalik arheoloogide suhtumise 

kajastamine inimjäänuste suhtes eetikakoodeksis. Seda eelkõige avalikkuse aspektist. 

Kui me soovime, et arheoloogi ei suhtutaks kui hauarüüstajasse, tuleb ühiskonnale 

selgeks teha, milline on arheoloogia eesmärk inimjäänuseid käsitledes ja milline on 

arheoloogi eetiline baas seistes silmitsi haua lahtikaevamisega. Usutavasti on 

arheoloogil inimjäänustega tegeledes oluline arvestada, et skelett pole ainult uurimustöö 

objekt, vaid sellel on ka teine mõõde. Arheoloogi moraalseks kohustuseks on kaaluda, 

mis on ühiskonnale pakutava teadmise hind ja kas kasu on suurem, kui hüve loomisest 

tekkiv kahju. Otsust on kindlasti kergem langetada päästekaevamiste puhul, kuna sel 

juhul muutub haua kaevamine vajaduseks. Sellisel juhul pole enam tegu arheoloogia 

huvidega, vaid nt ühiskondlike huvidega. Haudade kaevamisel ja jäänuste 

ümbermatmisel peab iga arheoloog arvestama oma eetikaga ja moraalsete 

tõekspidamistega. Usun, et vajalik on arheoloogi sisemine argumentatsioon kui ka 

avalikud väitlused teemadel, mis puudutavad eetikat, haudu ja inimjäänuseid. 

 

Kokkuvõtvalt võib nõustuda K. Jenneberti sõnadega, kes ütleb, et arheoloog peab 

arvestama oma sotsiaalse rolliga, olema enesekriitiline ja omaks võtma asjaolu, et 

arheoloogia on universaalne teadus, seega olema vähem suletud oma ratsionaalsesse ja 

utilitaristlikusse maailma (Jennebert 2004, 327-343). 

 

2.4. Kokkuvõte 
 

Arheoloogia eetikakoodeks omab olulist rolli suhete reguleerimisel arheoloogi ja 

avalikkuse vahel. Koodeks annab võimaluse avada ühiskonnale arheoloogia eesmärke ja 
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väärtusi, millest oma töös lähtutakse. See soodustab omavahelise suhtlust ja mõistmise 

saavutamist, mis on kasulik nii teadusele kui ka igale indiviidile isiklikult. 

 

Esmatähtsaks tuleb pidada tihedama kontakti loomist avalikkusega arheoloogiateaduse 

populariseerimise kaudu. See on saavutav, kui arheoloogid: 

• tunnevad huvi avaliku arvamuse vastu ja arvestavad sellega, 

• püüdlevad dialoogi poole avalikkusega, 

• teevad ettepanekuid ja soodustavad muudatuste tegemist üldharidussüsteemis, 

• esitavad avalikkusele arheoloogilist materjali arusaadavalt, loovalt, 

interaktiivselt. 

 

Suhete reguleerimisel avalikkusega tuleks kindlasti defineerida erinevad huvirühmad, 

kes ja millistel alustel arheoloogiapärandiga kokku puutuvad. Oluline on välja 

kujundada kindel arusaam detektoristidest, hauarüüstajatest, varanduseotsijatest jt, kes 

oma käitumises pole seadusekuulekad. Samuti on oluline eristada neid, kes oma 

tegevuses lähtuvad seadustest ja kultuuripärandi kaitsmise printsiibist. Sellele järgnevalt 

tuleks paika panna ka arheoloogide suhtumine eelpool nimetatud „tegelastesse“, et 

vältida väärarusaamade kujunemist (mille kujundajaks eelkõige massimeedia) 

ühiskonnas. Sellest lähtuvalt teen ettepaneku kirjutada Eesti eetikakoodeksisse sisse 

printsiip, mis keelaks arheoloogil olla seotud ebaseadusliku kultuuripärandi 

äritsemisega. Arheoloog peab igati püüdma seista vastu kultuuripärandi lõhkumisele ja 

hävitamisele ning andma endast parima, et seletada inimestele kultuuripärandi ja selle 

konteksti olulisust. 

 

Eesti eetikakoodeks võiks olla üks vähestest omasuguste seas, mis kajastab arheoloogi 

suhtumist inimjäänustesse. Haudade ja inimjäänuste teema on ilmselgelt kõige 

keerulisem ja hõlmab ka emotsionaalset lähenemist. Seetõttu on eeldatav, et ühiste 

väärtuste leidmine sel teemal on äärmiselt komplitseeritud. Inimjäänustega seonduvaid 

printsiipe välja töötades pole ilmselt võimalik minna liiga üksikasjalikuks. Püüeldes 

siiski avalikkuse toetuse poole, on oluline, et arheoloog arvestaks, et hauad ja 

inimjäänused omavad ka mitteteaduslikku väärtust. Päästekaevamiste puhul ja/või 

masshaudade korral tuleks paika panna inimjäänuste teisaldamise kord, mis vastaks ka 

üldistele ühiskonnas väljakujunenud arusaamadele esteetikast. Sellega võiks vältida 

olukordi, kus tavainimene võib saada talle ebameeldiva ja mõistmatu vaatepildi 

osaliseks inimjäänuste üleskaevamisel ja ümberpaigutamisel. Eesti arheoloog, puutudes 
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uurimustegevuses kokku välisriigi (põlis)elanike haudade ja inimjäänustega, peab oma 

tegevuses lähtuma antud riigi eetilistest normidest ja väljakujunenud tõekspidamistest. 
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Kokkuvõte 
 
Eetikakoodeksid on loodud selleks, et reguleerida kutsealast tööd ja luua tähtsamate 

väärtuste sõnastamise abil rühmasisene ühtsustunne. Eesti arheoloogidele võiks 

eetikakoodeks olla oluliseks abivahendiks, et suurendada usaldusväärsust avalikkuse 

silmis ning hoida arheoloogia mainet. Lisaks sellele annab eetikakoodeks võimaluse 

standardiseerida arheoloogi kutsealast käitumist ja aidata ühiskonnal mõista arheoloogia 

eesmärke ja uurimustegevust. 

 

Minu uurimustöö moodustab osa Eesti arheoloogia eetikakoodeksi väljatöötamise 

protsessist. Üheks uurimustöö eesmärgiks oli analüüsida maailma suuremate 

arheoloogiaorganisatsioonide eetikakoodekseid ja eetikaprobleemide lahendamise 

võimalusi erinevates Euroopa riikides. Eesti arheoloogia eetikakoodeksi 

ülesehitamiseks on teiste eetikakoodeksite põhjalik analüüs äärmiselt vajalik, kuna see 

aitab leida lahendusi Eesti arheoloogia eetikakoodeksi jaoks. Teiseks eesmärgiks oli 

analüüsida koodeksite arheoloogia ja avalikkusega seonduvaid printsiipe ning teha selle 

põhjal järeldusi ja oma ettepanekuid Eesti arheoloogia eetikakoodeksi täiustamiseks. 

Lähemalt käsitlesin arheoloogia populariseerimist, arheoloogiapärandi kaitset ja 

illegaalse kultuuripärandiga äritsemise problemaatikat ning arheoloogi suhtumist 

inimjäänustesse.   

 

Vastamaks oma esimesele eesmärgile analüüsisin uurimuse esimeses osas lähemalt 

koodekseid, mis on leidnud laiemat kasutust ja kandepinda, võttes seejuures arvesse, 

Euroopa Arheoloogide Assotsiatsiooni, Professionaalsete Arheoloogide Registri ja 

Välitööarheoloogide Instituudi koodeksite seotust Eesti arheoloogia eetikakoodeksi 

tööversiooniga. Lisaks sellele analüüsisin uurimuses Ameerika Arheoloogia Ühingu ja 

Maailma Arheoloogia Kongressi eetikakoodeksid. Töötasin läbi veel viisteist koodeksit, 

millega vaatluse all olevad arheoloogiaorganisatsioonid või organisatsiooni 

eetikakoodeksid seotud on. 

 

Koodeksite võrdlemisel ilmnes väga suur väärtuste ühisosa. Selgus, et kõik koodeksid 

peavad esmatähtsaks kultuuripärandi säilitamist ja kaitsmist. Teatud erinevusi võis 

täheldada Euroopas ja Ameerikas loodud koodeksite vahel. Erinevus ilmnes eelkõige 

printsiipides, mis käsitlesid põliselanikega seotud probleeme. Üldiselt võib öelda, et 
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riikides, kus esinevad konfliktsituatsioonid põliselanikega, on eetikakoodeksitesse 

lisatud ka normid, mis reguleerivad suhteid põliselanike ja nende kultuuripärandiga. 

Samas pööratakse Euroopas loodud koodeksite puhul enam tähelepanu arheoloogia 

populariseerimise ja arheoloogiliste andmete dokumenteerimise ja esitamise 

printsiipidele. Eesti arheoloogia eetikakoodeksi tööversioonis on märgata EAA 

koodeksi mõju põhiliste printsiipide ülevõtmise ja kohandamise näol. Põhirõhk on siiski 

kohaliku arheoloogiakogukonna otsesest vajadusest ja probleemidest tulenevatel 

printsiipidel, mis kajastavad Eesti arheoloogide väärtusi kutsealases töös. 

 

Selleks, et eetikakoodeks täidaks oma püstitatud eesmärgid, tuleb suurt tähelepanu 

pöörata koodeksi rakendamisele. Koodeksi omaksvõtmisele tuleb kasuks, kui selle 

väljatöötamisse kaasatakse võimalikult palju neid inimesi, kes hiljem koodeksile alluma 

peavad. See on üks viis, kuidas tagada võimalikult lai koodeksi omaksvõtmine rühma 

poolt. Arvestada tuleb ka  koodeksi mõjuga ühiskonnale ja koodeksi kooskõlaga riigis 

kehtivate seadustega. Selleks, et tagada eetikakoodeksi rakendumine tuleks koodeksit 

erinevatel viisidel nii rühma siseselt kui väliselt tutvustada. Siinkohal on oluline 

koodeksi levitamine erinevatel viisidel, milledest olulisemaks võiks pidada koodeksi 

kättesaadavust internetis. Kindlasti tuleb mõelda ka, kuidas tagada tudengite  teadlikkus 

eetikakoodeksist ja kaasata neid olemasolevasse väärtuste süsteemi. Sellest lähtuvalt on 

oluline, et keegi vastutaks süsteemi eest, mis tagab eetikakoodeksi rakendumise ja 

hoolitseks eetikakoodeksisse viidavate paranduste ja muudatuste eest. 

 

Uurimuse esimene osa käsitles ka Euroopa arheoloogia eetikakoodeksite olukorda. 

Eesmärgiks oli näidata erinevaid võimalusi, kuidas ja mille alusel on arheoloogia-alane 

käitumine reglementeeritud. Analüüsi tulemusena eristus kolm peamist viisi: 

arheoloogia eetilisi probleeme lahendab koodeks, arheoloogia eetikakoodeks puudub, 

eetikakoodeksid pole, kuid selleks nähakse vajadust ja tehakse samme selle koostamise 

poole. Eetikakoodeks puudub riikides, kus on piisav seadusandlus reguleerimaks 

arheoloogi kutsealast käitumist või riikides, kus arheoloogia kogukond ei näe vajadust 

eetikakoodeksiks. Eetikakoodeks on kasutusel või loomisel riikides, kus seadusandlus ei 

ole piisav, et vastata kasvava kogukonna ootustele suhte ja töö reguleerimiseks. 

Tavaliselt on eetikakoodeks seotud mõne organisatsiooniga ning vastu võetud selle 

liikmeskonna poolt. Selline olukord aitab määratleda need inimesed, kellele koodeks 

kehtib ja tagab koodeksi parema rakendumise, kuna tagatud on teatav kontroll ja 

sanktsioneerimise võimalused. 
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Vastamaks uurimuse teisele eesmärgile analüüsisin uurimuse teises peatükis arheoloogi 

ja avalikkusega seonduvaid probleeme Eestis. Allikmaterjalina kasutasin teemakohaseid 

artikleid ajakirjandusest, 2007. a Aegviidu arheoloogi kutse-eetika seminaril esitatud 

arvamusi ja võtsin arvesse arheoloogia eetikakoodeksites esinevaid seisukohti. 

Hinnangute andmisel Eesti arheoloogias esile kerkinud probleemidele kasutasin Rootsi 

arheoloogide artiklite kogumikku Swedish Archaeologists on Ethics ja Suurbritannia 

arheoloogide kogumikku The ethics of Archaeology.  

 

Enamik käsitletud arheoloogiakoodeksitest pooldab arheoloogia populariseerimist. 

Arheoloogia populariseerimine Eestis on oluline eelkõige sellepärast, et arheoloogilise 

uurimuse tulemused jõuaksid inimesteni ja et inimesed mõistaksid arheoloogia 

meetodeid ja eesmärke. Eesmärgiks on muuta inimesed teadlikumaks arheoloogiast ja 

kultuuripärandist, et ühtlasi soodustada pärandi kaitset. Suhte reguleerimisel on oluline, 

et mõlemad osapooled osaleksid selles protsessis. Sellepärast tuleb arendada 

arheoloogia ja avalikkuse vahelist dialoogi ja sätestada see eetikakoodeksis, et tagada 

arheoloogia avatus avalikule arvamusele. See aitaks välja selgitada millist laadi infot ja 

millises esitluses inimesed arheoloogialt ootavad. Seega tuleks Eesti arheoloogia 

eetikakoodeksis reguleerida arheoloogi ja avalikkuse vastastikune suhtlemine.  

 

Eesti eetikakoodeksi tööversioonis ei ole hetkel printsiipi, mis keelaks arheoloogil 

olemast seotud kultuuripärandi ebaseadusliku äritsemisega. Samas esitavad selle nõude 

enamik teiste arheoloogiaorganisatsioonide eetikakoodeksid. Eestis on suureks 

probleemiks kujunenud varanduseotsijaid ja osa metallidetektoristidest, kes eemaldavad 

arheoloogiapärandi kontekstist. Sellise käitumise eesmärgiks on harilikult 

kultuuriväärtusega esemete müük tulu saamise eesmärgil. Kuna Eesti arheoloogide 

püüdlused keelustada metallidetektorite kasutamine on luhtunud, siis võib 

eetikakoodeksit kasutada väljundina seisukohtade avaldamiseks detektoristide ja teiste 

inimeste vastu, kelle mitte-teaduslik tegevus ohustab arheoloogiapärandit. 

 

Aegviidu seminaril jäid mitmed probleemid seoses inimjäänuste käsitsemisega 

lahendamata. Suhtumine inimjäänustesse ja nende välja kaevamisse on üks 

vastuolulisemaid ja emotsionaalsemaid teemasid arheoloogias. Seoses inimjäänuste üles 

kaevamisega, võivad tavainimesel tekkida küsimused, mis on seotud nii usu, eetika, kui 

ka esteetikaga. Selleks, et saavutada ühiskonnaliikmete mõistev suhtumine haudade 

lahti kaevamisse ja inimjäänustega tegelemisse, on oluline neile seletada, millised on 
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inimjäänuste käsitlemise eesmärgid ja uurimustulemused. Eesti arheoloogia 

eetikakoodeks on üks võimalus, kuidas kajastada arheoloogi eetilisi põhimõtteid 

inimjäänustega tegeledes. Lisaks sellele on inimjäänustega seonduvate probleemide 

lahendamiseks vajalik nii iga arheoloogi sisemine argumentatsioon, kui ka eetika, 

haudade ja inimjäänustega seonduvad avalikud diskussioonid. 

 

Suhete reguleerimisel arheoloogi ja avalikkuse vahel on eetikakoodeksil suur 

osatähtsus. Koodeksi kaudu on võimalik kajastada arheoloogia eesmärke, väärtusi ja 

uurimismeetodeid. Eetikakoodeksi püüdluseks ja eesmärgiks võiks olla avalikkuse ja 

arheoloogia vahelise suhtluse ja mõistmise saavutamine. Suhete reguleerimisel on 

oluline meeles pidada, et arvestada tuleb mõlema osapoole vajaduste ja soovidega. 

Tuleb aga ka mõista, et kultuuripärandiga säilimist esiplaanile seades pole osapoolte 

täielik tasakaalustatud rahulolu alati saavutatav.  

 

Vajadus Eesti arheoloogia eetikakoodeksi järele on märk sellest, et arheoloogid 

teadvustavad ühiskonna kiirenenud arengust ja arheoloogide arvu suurenemisest 

tulenevaid probleeme. Oluline on jätkata arutlust võtmeprobleemide üle ja töötada välja 

Eesti arheoloogia eetikakoodeks. Loodetavasti annab käesolev uurimus oma panuse 

eetilise mõtlemise ja tegutsemise juurutamisele arheoloogias. 
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Analysis of archaeological codes of ethics and suggestions for 
the draft of the Estonian archaeology code of ethics   

Summary 
 
 

This thesis, Analysis of archaeological codes of ethics and suggestions for the draft of 

the Estonian archaeology code of ethics, is a part of developing the Estonian 

archaeology code of ethics. The thesis has two main aims: firstly, to analyse the codes 

of ethics of larger archaeological organisations and secondly, to analyse the possibilities 

of solving ethical problems in different European countries. In addition, some principles 

of the codes discussed will be analysed; conclusions will be drawn on the basis of this 

analysis, and suggestions made how to improve the Estonian archaeology code of 

ethics.  

 

The thesis is divided into two larger parts. The first chapter presents and analyses the 

codes of ethics of five larger archaeological organisations. It gives an overview of the 

structure, scope, tone and main values of these codes. In addition, the present situation 

in the European archaeology is reviewed on the basis of examples how different 

European countries solve the problems related to archaeological ethics. The second 

chapter discusses the relationship between archaeologist and the public in Estonia, 

which is looked at under three larger subtopics: popularisation of archaeology, the 

protection of archaeological heritage and illicit trade in cultural heritage objects, and 

finally, archaeologist and human remains. The chapter is grounded on the comparison 

with the principles of other archaeological organisations’ codes of ethics and on tries to 

forecast the possible applications of the principles on the basis of examples. 

  

The first part of the thesis discusses in more detail the codes which have found 

widespread use and endorsement, at the same time taking into account the relatedness of 

the draft of the Estonian archaeology code of ethics to the codes of ethics of The 

European Association of Archaeology, The Register of Professional Archaeologists, and 

The Institute of Field Archaeologists. The Society for American Archaeologists’ and the 

World Archaeological Congress’s codes of ethics are also discussed in the thesis. The 

analysis of the structure and content of the aforementioned codes of ethics can be used 

in the compilation of the Estonian archaeology code of ethics.  
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The comparison of the codes revealed the great extent of common values. All the codes 

attach primary importance to the preservation and protection of cultural heritage. 

However, there were some differences between the codes created in America and the 

ones created in Europe. The differences emerged mainly in the principles concerning 

the problems related to indigenous peoples. In general, the countries in which there have 

been conflicts with indigenous peoples have also inserted rules in the codes of ethics 

that regulate the relationships with indigenous peoples and their cultural heritage. 

Nevertheless, the codes created in Europe pay more attention to the principles 

concerning the popularisation of archeology, documentation and presentation of 

archaeological materials. 

 

The EAA code is a collection of norms reflecting ethical principles, which are divided 

into two parts. The first part contains the ethical principles concerning the relationship 

between archaeology and the society; the second part contains archaeologist’s 

professional norms. The principles presented are general, as the EAA unites 

archaeologists with different backgrounds and working practices. The principles of the 

EAA code of ethics show the common element in the norms of conduct, which is 

adaptable to different archaeologists all over Europe.  The IFA code of ethics consists of 

five short general principles, which in turn are divided into instructions. If necessary, 

explanations and examples are added to the instructions, which makes the IFA code the 

most voluminous of the codes discussed.  In the code of the PRA, the principles are 

grouped into three sections: archaeologist’s responsibilities to the public, 

archaeologist’s responsibilities to colleagues, employees and students, and finally, 

archaeologist’s responsibilities to employer and clients.  Differently from all the codes 

discussed, the principles of the SAA code of ethics are titled accordingly to the 

character/content of the principle and there are eight principles altogether. The norms of 

the WAC code of ethics are presented neat and short. The code consists of eight 

principles, which each member has to abide by, at the same time taking in to account 

seven rules also established by the code. As mentioned earlier, the most voluminous of 

the codes discussed is the one of the IFA.  The codes of the EAA and the RPA are more 

or less of the same length; they can be presented in printed format approximately on two 

A4-size sheets. Although the code of the SAA is of the same length as the previous 

ones, it has a lengthier introduction so that the principles take less space of the whole 

than they do in the previous ones. The length of the WAC code is shorter as well, of 

which the principles take about half of an A4-size page. 
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The tone of the English version of the EAA’s code can be evaluated by looking at the 

auxiliaries will  and will not, and must and duty, which express obligation. The IFA 

presents instructions by using the modal verbs shall/shall not. In addition, phrases such 

as has responsibility and is responsible are used. The tone of the RPA’s and the WAC’s 

codes can be also evaluated on the basis of the expression an archaeologist shall, which 

conveys the obligation with a positive undertone. The code of the SAA uses phrases 

such as archaeologist is responsible, it is the responsibility of archaeologist, and 

archaeologist must for expressing obligation.  

 

The moderate tone of the codes indicates that their aim is to communicate the 

responsibilities and rights to archaeologists on a positive note. Thus, the tone given to 

the code and the choice of words used to convey it should be considered carefully while 

compiling the Estonian archaeology code of ethics. If possible, keywords should be 

used (for example be responsible), which render the principle strict, but at the same time 

have a positive undertone. It would be useful to choose words as unambiguous as 

possible and use simple, clear sentence structure. Another thing to keep in mind is that 

the reader grasps the text more easily, when it has a certain structure which highlights 

the most important aspects. In addition, the code would benefit from the consistency in 

the style of sentence structure.     

 

The draft of the Estonian archaeology code of ethics displays the influence of the EAA 

code, from which it takes over and adapts some of the main principles. At the moment, 

the draft of the Estonian archaeology code of ethics brings out principles that are very 

important for the community and have been written down due to practical necessity of 

the community to regulate the research. This indicates that the present topic is important 

for the community and needs to be reflected in the code of ethics.  

 

The first part of the thesis included also the analysis of the situation in Europe as 

viewed from the standpoint of the archaeology codes of ethics. A contact was taken via 

email with approximately thirty European archaeologists or other persons connected 

closely with the field, in order to find out about general situation in Europe concerning 

the archaeology codes of ethics. The correspondence was used as a source material to 

describe different possibilities how and on which basis the conduct in the field of 

archaeology is regulated. In addition to ethical codes, which archaeological 
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organisations in several countries have created, archaeologists can act according to 

regulations issued by the state or other organisations. However, there are still some 

countries in Europe, in which there is neither a code of ethics nor does the community 

regard it as necessary. The reasons given for this are usually either sufficient legislation 

or other factors which prevent it becoming necessary.   

 

The second part of the thesis analyses the problems related to archaeologist and the 

public in Estonia, which was highlighted during the seminar in Aegviidu in spring 2007. 

Three problems are discussed in a greater detail: popularisation of archaeology, illicit 

trade in cultural heritage objects, and treatment of human remains. To analyse these 

problems, examples are provided from various codes of ethics and cases reported in the 

media.  

 

Most of the codes of ethics discussed calls for the popularisation of archaeology. The 

importance is attached above all to explaining the methods and goals of archaeology. 

Another essential aspect is that people would also be informed about the results of 

archaeological research. The effective communication between the public and 

archaeologists is important to achieve the imparting of information to the people. In this 

way, it is possible to ascertain which kind of information and in which kind of 

presentation the public expects. At the same time, an archaeologist has to take into 

account the opinion and suggestions of the society. The aim is to raise people’s 

awareness about archaeology and cultural heritage to promote simultaneously the 

protection of heritage. It is essential that the both parties participate in regulating these 

relations. Therefore, the code of ethics should assert the right of archaeologist to engage 

in a dialogue with the public.  

 

People, who are aware of the value of cultural heritage, condemn the actions and the 

people who consciously put this heritage under a threat. The illicit trade in objects of 

cultural value is becoming increasingly common in the world. Some metal detectorists 

and treasure hunters, who remove the archaeological heritage from its context, have 

become a real problem in Estonia. As the attempts of the Estonian archaeologists to ban 

the use of metal detectors have failed, the code of ethics could be used as a means to 

take a stand against detectorists and other people, whose non-scientific activities pose a 

threat to archaeological heritage.  
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 The human remains and their excavation are one of the most controversial and 

emotional issues in archaeology. Especially tense is the situation in those countries, in 

which indigenous peoples do not accept the excavation and reburying of their ancestors’ 

graves by archaeologists. As a result, several codes of ethics include articles that 

regulate the relations between indigenous peoples and archaeologists. In Estonia, the 

problems have arisen in relation to reburying of war graves and its ethical nature in the 

eyes common people. For an ordinary person, the excavation of human remains brings 

up the questions pertaining to religion, ethics and aesthetics. In order to form an 

understanding attitude in the public towards the excavation of graves and investigation 

of human remains, it is important to explain to the people the aims and results of these 

investigations. Archaeologist’s preparedness to investigate human remains depends on 

his or her own ethical and moral principles. Both the inner dialogue of an archaeologist 

and public discussion over ethics, graves and human remains are necessary for solving 

the problems surrounding this issue.    

 

The code of ethics plays an important role in regulating the relations between the public 

and archaeologist, as it enables to show archaeologists’ aims, values and investigation 

methods. The goal of the code of ethics should be achieving the smooth communication 

and mutual understanding between the public and archaeology. It is essential to keep in 

mind that the needs and opinions of the both sides have to be taken into account by the 

regulation of these relations. However, it should be understood is that when the primary 

importance is attached to the preservation of cultural heritage, the total satisfaction of 

the both sides cannot be always achieved.  

 

The participation of various interest groups should be ensured in the process of 

developing the Estonian archaeology code of ethics, as it guarantees that the principles 

created are substantiated and acceptable. As to the form and content of the code, 

attention should be paid on the tone and structure, which should aim at the unambiguous 

and easy acceptance of the code. Another aspect to consider is creating a system which 

would ensure the implementation of the code. It is also necessary to form a competent 

group of people who would take care of making insertions and improvements into the 

code.   

 

The need for Estonian archaeology code of ethics is a sign that archaeologists are aware 

of the problems arising from the rapid development of the society and increase in the 
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number of archaeologists. It is important to continue the discussion over the key 

problems and proceed with developing the Estonian archaeology code of ethics.  

Hopefully, the present thesis will contribute to the inculcation of ethical thinking and 

conduct in archaeology. 

 



 

Lisa. Eetikaprintsiipide kajastumine koodeksites 
 

Koodeksi printsiibid EAA IFA RPA SAA 
1. arheoloog ei tegele kultuuripärandi ebaseadusliku sisse- ja väljaveoga x x x x 
2. arheoloog ei võta ette projekti, milleks tal puudub kvalifikatsioon x x x x 
3. arheoloog ei pane toime plagiaatlust x x x   
4. arheoloog tagab materjalide dokumenteerimise x x x x 
5. arheoloog esitab uurimustulemuste kohta aruande x x x x 
6. arheoloog viib enne igat projekti läbi vastava uurimuse x x x   
7. arheoloog teavitab avalikkust arheoloogia eesmärkidest ja uurimismeetoditest x x   x 
8. arheoloog ei avaldada konfidentsiaalset informatsiooni   x x x 
9. arheoloog ei anna nõu või tunnistust arheoloogilistel teemadel, milles ta on 
ebakompetentne 

  x x   

10. arheoloogil on tema vastutuse all olevate projektide tulemuste 
plublitseerimise esmaõigus 10 aastat, kui ta selle aja jooksul oma 
uurimustulemusi ei avalda võivad teised arheoloogid tema materjale analüüsida 
ja publitseerida. 

x x x   

11. arheoloog teab ja allub (föderaal, riiklikule ja kohalikele) seadustele, 
korraldustele ja määrustele, mis on seotud tema uurimusega 

  x x   

12. arheoloog valmistab end  igaks projektiks adekvaatselt ette x x x x 
13. arheoloog teeb koostööd kolleegidega x x     
14. arheoloog ei diskrimineeri oma alluvaid x x     
15. arheoloog tagab alluvate asjakohase väljaõppe   x     
16. arheoloog arvestab rühmade, kelle materiaalne minevik on arheoloogilise 
uurimuse subjekt, seaduslike huvidega 

  x x x 

17. arheoloog teavitab võime kultuuripärandi rikkumisest x   x   
19. arheoloog levitab eetikakoodeksit x x x   
 


