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Väikse-Munamäe lähedal

“Lisaks raha kasutamisele peaks riigikont-
roll hakkama hindama ka seda, kui palju 
meil aega raisatakse,” tõdes Holm.

Järgneb lühendatud intervjuu Holmiga.

Miks just riigikontroll? Ega ma ei oleks jaa-
nuari alguses veel osanud arvata, et see sel-
lel aastal teemaks saab, aga ühel hetkel kut-
sus proua president mind enda juurde, jaa-
nuari alguses me arutasime seda ja nüüd 
olemegi seal, kus me oleme.

Kas te teate, kes selle idee autor on, et just 
teie võiksite olla uus riigikontrolör? Seda ma 
ei oska öelda.

Kui president teeb ettepaneku asuda riigi-
kontrolöriks, siis kas see ettepanek on üld-
se selline, millele saab “ei” öelda? Kõigile et-
tepanekutele saab öelda “ei”. Ei ole hea, kui 
elus tuleb ette ettepanekuid, kus vastuseva-
rianti ei ole, aga selles mõttes olen ma küsi-
muse asetusega nõus, et president esitab kü-
simuse ühe korra ja teist korda ta võib-olla 
ei küsi. Eks see ole kaalumise koht kindlasti.

Teie ei vastanud eitavalt, miks? Kui me koh-
tusime proua presidendiga, siis ta uuris, mis 
ma arvan riigikontrolli institutsioonist, te-
ma tegevusest, kuidas asjad olla võiks, kui-
das on olnud. Ma mõtlesin sellele ja mi-
nu kaalutlus ei olnud mitte eelkõige see, et 
presidendile ei saa “ei” öelda, vaid ma nä-
gin, et see on tegelikult koht, kus saab olu-
liselt riigi elu mõjutada ja mul on ka mõt-
teid, kuidas seda paremini teha. See otsus 
võttis natukene aega, aga tuli siiski suhte-
liselt kergelt.

Mis need kaalutlused olid, et otsustasite sel-
le pakkumise võtta vastu? Mul olid pigem 
isiklikku laadi kaalutlused. Kõik, kellele sel-
line ettepanek tehakse, peavad esmalt mõt-
lema, kas nad on võimelised olema kõigis si-
tuatsioonides erapooletud. Olen kaua ava-
likus sektoris töötanud ja hindan ise, et ma 
suhteliselt hästi tunnen paljusid teemasid 
ja valdkondi ning seda, kuidas see maailm 
töötab. Küsisin endalt, kas ma suudan seda 
rolli täita, mida põhiseadus sellele institut-
sioonile ette näeb. See oli vast see küsimus, 
mis mul otsustamisel kõige rohkem aega 
võttis. Teise küsimusena mõtlesin, et kui viis 
aastat täis saab, mis siis saab? Arvan, et kui 
riigikontrolöri tööd tõsiselt teha, siis ei ole 
mõtet mõelda, et tuleb teine ametiaeg veel. 

Senine ajalugu on näidanud, et riigikontro-
löri ametist on võimalik minna uue ja värs-
ke jõuna edukalt poliitikasse. Kõik on või-
malik, aga minul ei ole poliitikas küll min-
git ambitsiooni. See ei ole minu jaoks teema.

Kes on teie lähemad sõbrad, on nad riigi-
ametnikud, poliitikud, ettevõtjad? No mis 
see sõber on? Mul on paar head sõpra, aga 
mul on kindlasti sõpru riigiametnike hul-
gas, on erasektoris sõpru või tuttavaid, kel-
lega rohkem või vähem suhtlen. See sõprus 
on selline keeruline küsimus.

Te lähete riigikontrolöriks sotsiaalministee-
riumi tööala asekantsleri ametist. Mis teil jäi 
selles ametis tegemata? See on kõige valu-
sam küsimus tegelikult. Kõige parem oleks 
olnud, kui ettepanek riigikontrolöriks asu-
da oleks tulnud aasta hiljem. Mulle tundub, 
et olime väga paljude asjadega sotsiaalmi-
nisteeriumis alustanud ja natukene jäi puu-
du. Eks ma olen viimased kuud teinud vä-
ga intensiivset tööd, et kivid veereksid eda-
si, kui ma ära lähen. Peamine väljakutse oli 
sotsiaalministeeriumisse minnes see, et ül-

diselt inimesed ei tulegi selle peale, et sot-
siaalministeerium on see, kes vastutab ka 
tööturupoliitika eest. Arvatakse, et see on 
majandusministeeriumi või rahandusmi-
nisteeriumi ülesanne. Tegelikult vastutab 
selle eest sotsiaalministeerium. Sotsiaalmi-
nisteerium keskendus varem valdavalt sot-
siaalsele aspektile tööturupoliitikas, töö-
võime ja töötuse küsimused. Sellist tervik-
likku majanduspoliitika vaadet või tervik-
likku tööturupoliitika käsitlust päris häs-
ti kuskil ei olnud. Kõik natukene nokkisid, 
aga sellist koondajat ei olnud. Minu mis-
sioon oligi see vaade tervikuna sisse tuua. 
Nüüd me vaatame kogu süsteemi laiemalt.

Mida teie muudaksite tööturupoliitika val-
las? Võib-olla kõige suurem probleem on 
inimeste oskuste küsimus. Mitte, et see 

oleks väga halvas seisus võrreldes meie naa-
berriikidega, aga vaadates seda, kuhu maa-
ilm areneb, siis on seal palju teha. Ma toon 
ühe näite, kuidas töötajad tehnoloogiaga 
kokku puutuvad ehk kui palju on meil auto-
matiseeritud ja digitaliseeritud. Võin prot-
sentidega siin natuke eksida, aga küsitluse 
järgi mõni aasta tagasi 40% eestlastest oma 
töökohal IKTga kokku ei puutunud. OECD 
riikides oli see protsent 32 ja Põhjamaa-
des on see protsent 22 või 23. See annab üs-
na selge arusaama sellest, et mis laadi tööd 
meil tehakse ja millises väärtusahela ot-
sas töö tegemine käib. Siin on nüüd küsi-
mus, kas ettevõtted on investeerinud piisa-
valt, et oleksid sellised töökohad, mis olek-
sid rohkem automatiseeritud. Teine pool on 
see, kas töötajate oskused vastavad nende-
le nõudmistele. 

amet

Uus riigikontrolör: tuleb hinnata, kui palju raisatakse aega
Riigikontroll peaks rohkem suunama oma tähelepanu 
riigi pakutavatele teenustele ehk kas need on 
vajalikud, kas neid osutatakse efektiivselt, kas ei toimu 
dubleerimist, rääkis Äripäeva raadio saates “Kuum tool” 
eile riigikontrolörina ametisse asunud Janar Holm. 

AivAr HundiMägi 
aivar.hundimagi@aripaev.ee

trahv

eestil sai Soome 
liiklushuligaanidest kõrini
Eesti on tüdinenud soomlas-
test, kes kiiruskaamerate peale 
vilistavad, ja on otsustanud ha-
kata neilt trahve välja nõudma. 

Iltalehti kirjutas, et siiani 
ei ole Eesti isegi üritanud üht-
ki kiiruskaamera alusel määra-
tud liiklustrahvi Soomest kät-
te saada.

Eesti politsei kavatseb saa-
ta vähemalt suuremad trahvi-
nõuded justiitsministeeriumi 
kaudu välismaale, et neid väl-
ja nõuda.

Eestlaste Soomes maksmata 
jäetud trahvid on Soomes kõ-
neks olnud, aga tegelikkuses on 
soomlaste Eestis maksmata jäe-
tud trahve rohkem. Eestlased jä-
tavad Soomes maksmata lõpuks 
vaid veerandi väljakirjutatud 
trahvidest.

Teiselt poolt aga pole Eesti 
isegi üritanud maksmata jäe-
tud trahvisummasid Soomest 

kätte saada. Nüüd tuleb selles-
se aga muutus.

Üha enam liigub Eesti tee-
del välismaiseid autosid ja üha 
enam kirjutatakse neile ka trah-
ve välja. Trahvisaajate eesotsas 
on soomlased, keda meie maan-
teedel ka kõige rohkem liigub. 
Alkoholiralli suundumine Lät-
ti läbi Eesti lisab liiklust meie 
teedele.

Saamatust kasutatakse ära

Soomlaste järel on maksmata 
trahvide tabelis poolakad, kel-
le trahvidest ligi 90% jääb maks-
mata.

Eesti saamatust pahatahtlike 
välismaiste trahvisaajate käest 
raha väljanõudmisel kasutatak-
se julmalt ära. Soomeski jaga-
takse interneti jutuportaalides 
nõuandeid, kuidas Eestis trahvi 
maksmist vältida. See on lihtne: 
pole vaja midagi teha.

Juht võib paaripäevase Eestis 
käigu jooksul korduvalt kiirus-
kaamerale vahele jääda ja siis 
rahulikult Soome tagasi sõita.

Nüüd on Iltalehti teatel aga 
Eesti politseis vastu võetud põ-
himõtteline otsus, et vähemalt 
osa välismaalaste kiiruseületa-
mise trahve nõutakse välja. Ees-
ti politsei saadab vähemalt n-ö 
suuremad trahvid justiitsminis-
teeriumi kaudu välismaale väl-
janõudmiseks, aga veel pole ot-
sustatud, kui suured on need 
“suuremad trahvid”, kas piir lä-
heb 200 või 300 euro juurest? 

Eesti justiitsministeeriumi 
teatel küsitakse välismaalt sel-
liseid trahve, mille summa üle-
tab 71 eurot ja mille aluseks 
on kohtu otsus. Soome saadab 
Eesti justiitsministeerium aas-
tas väljanõudmiseks paarküm-
mend trahvi.
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 Inimesed võiksid ela-
da palgast. Mitte toetus-
test, aga palgast.

 riigikontrolör Janar Holm
foto: andres haabu

LühIdaLt

Rakvere lihatööstuses toimus 
ammoniaagileke

Pühapäeva ööl vastu esmaspäeva toimus rak-
vere lihatööstuses hooldustööde käigus lo-
kaalne ammoniaagileke.
hKscan estonia juhatuse esimees anne 
Mere selgitas errile, et leke oli esmaspäe-
va  hommikuks likvideeritud, misjärel õhutati  
ruume.
rakvere lihatööstus on sillamäe sadama järel 
Virumaal ohtlikkuselt teine ammoniaagiriski 
allikas, rakvere vallas roodevälja külas asuva 
lihatööstuse külmutusseadmetes on ammo-
niaaki ligikaudu 40 tonni. 
Kaks aastat tagasi jaanuaris sai rakvere liha-
tööstuses ammoniaagilekke tagajärjel surma 
külmutusseadmete masinist ja samas õnnetu-
ses sai viga veel kolm inimest.
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MEIL ON SUUR VALIK NII UUT
KUI KA KASUTATUD KAUPA!!!

Miks te ei ole soovinud minna poliitikasse, 
kus samuti saab aidata kaasa paljudele as-
jadele, või tundub teile, et ei saa? Seda am-
bitsiooni mul ei ole.

Milline on teie maailmavaade? Kas olete li-
beraal, konservatiiv või hoopis sots? Oi ju-
mal! Ma ei tea, kuidas see jaotamine üldse 
tänapäevases maailmas käib. Ma sellist jao-
tust ei oska teha. Mulle meeldivad sellised 
lahendused, mis on mõistlikud. Areng on 
tsükliline, ükskord on vaja ühte tüüpi la-
hendusi ja teinekord teist tüüpi lahendusi. 
Pigem võiks võtta terve mõistusega ja ma ei 
oska end kuhugi asetada. Ma üldiselt ei ole 
väga palju kuskile kuulunud, sest mulle vä-
ga palju ei meeldi kuhugi kuuluda. Mulle 
meeldib teisel viisil elust läbi tulla.

Mille järgi te oma meeskonda inimesi valite? 
Mulle meeldib kirglikkus asjade lahenda-
misel. Kõige mõnusam on nende inimeste-
ga koos töötada, kellele see korda läheb, mi-
da me teeme. Töö ei pea eraelust olema ees-
pool, aga töö ei saa tagantjärele joosta, eriti 
kui see puudutab riigi heaolu. Riigiametni-
ke tegevuse mõju nii positiivses kui ka nega-
tiivses mõttes võib olla väga suur. Kindlas-
ti ei meeldi ametnikud, kes arvavad, et ne-
mad valitsevadki riik.

Kas Eestis on selliseid? Kindlasti on. Amet-
nikud võiksid tunda end ikkagi teenrite-
na teatavas mõttes. See ei tähenda allaheit-
likust, vaid see tähendab professionaalset 
tööd selle nimel, et Eesti riik oleks koht, 
kus meie inimestel oleks kõige parem elada.

Teie saamine riigikontrolöriks on läinud il-
ma poliitilise löömata. Kas te olete nii kehv 
mees, et teil pole vaenlasi? Ma ei tea, kas 
mul on vaenlasi. Kindlasti olen ma inimes-
tega ka teravamalt mõtteid vahetanud. Mõ-
ned vastuhääled ma sain riigikogus. Ma ei 
tea põhjuseid ja see ei olegi tähtis. Hea on 
see, et Eestis on võimalik erinevaid arva-
musi avaldada. 

Millised on olnud teie senise karjääri suu-
rimad ebaõnnestumised? Ebaõnnestumisi 
on kindlasti olnud. Kõige rohkem on sageli 
kahju ajast, kui millegi ettevalmistamiseks 
on aega nähtud, aga ei ole õnnestunud hu-
vigruppe või poliitikuid veenda ja suur töö 
jääb seisma. 

On teil mõni nipp või soovitus, kuidas tööd 
korraldada, et ei jääks ajahätta? Kõige liht-
sam ongi kohe asjad ära teha. Kui tuleb ki-
ri, siis sellele võimalikult kiiresti vastata, või 
kui olete lubanud kellelegi helistada, siis see 
kõne võimalikult ruttu ära teha. Aega võtab 
ka see teadmine, et teil on mingi tegemata 
tööde koorem seljas. Mida kergem see koo-
rem on, seda lihtsamalt ka keerulisemad as-
jad lahenevad.

Kui te viie aasta pärast sellest ametist lahku-
te, siis mis peab olema tehtud, et saaksime 
öelda, et te riigikontrolörina õnnestusite? 
Ma ise näen fookusteemadena struktuur-
seid reforme. Suurinvesteeringud on kind-
lasti oluline teema. Ma aga arvan, et riigi-
kontroll ei peaks mitte nii palju vaatama, 
kuidas on asutuste sees korraldatud prot-
sessid, vaid jõudma ka teenusteni, mis on 
riigi ja elanike vahel. Kas avalikud teenu-
sed on vajalikud, kas neid osutatakse efek-
tiivselt, ega ei ole dubleerimist. Kui seadust 
lugeda, siis me kipume arvama, et see, mil-
le üle riigikontroll peab järelevalvet tege-
ma, on ainult raha kasutus. Mina tooksin 
sisse ka teise teema ehk me peaksime hin-
dama, kui palju me inimeste aega raiska-
me. Aeg on ressurss ja selle saab rahasse 
ümber panna. Me võiksime hakata vaata-
ma, et me ei raiskaks elanike, ametnike ja 
ettevõtjate aega. 

Mida te näete praegu Eesti ühiskonna suu-
rimate väljakutsetena? Inimesed võiksid 
elada palgast. Mitte toetustest, aga palgast. 
Toetused peavad ka loomulikult olema, aga 
minu arvates kõige valusam küsimus või 
lahendamist vajav pundar on see, kuidas 
saaks teha väärtuslikumat tööd. 

aMet

uus riigikontrolör: tuleb hinnata, kui palju raisatakse aega

Kes on Kes
Janar holm

Teenistuskäik: 
Alates 9. aprillist riigikontrolör
03.2017–03.2017 sotsiaalministeeriumi töö-
ala asekantsler 
04.2008–02.2017 haridus- ja teadusminis-
teeriumi kantsler; 06.2007–04.2008 hal-
dusala asekantsler; 10.2006–06.2007 üld- ja 
kutsehariduse asekantsler 
01.2004–07.2006 riikliku eksami- ja kvalifi-
katsioonikeskuse direktor 
01.2001–01.2004 haridus- ja teadusminis-
teeriumi õigusosakonna juhataja kohuse-
täitja; 08.1999–12.2000 haridusministeeriu-
mi nõunik 
12.1997–08.1999 Eesti Kaupmeeste Liidu te-
gevdirektor

tööJõud

Läti on kaotanud ehmatava 
hulga töökäsi
Lätis on sotsiaalmaksu maks-
vate töötavate inimeste hulk 
kümne aastaga langenud 
15,2% ehk 142 000 inime-
se võrra, kirjutas Dienas Biz-
ness.  Võrreldavad perioodid 
oli  tänavune ja 2008. aasta jaa-
nuar.

Läti maksuameti värskelt 
avaldatud sotsiaalkindlustus-
maksete  statistika analüüs oli 
paljudele ebameeldiv üllatus, 
sest loob kurva pildi, kirjutas 
väljaanne ja lisas, et enne ma-
janduskriisi Lätis töötanud ini-
meste hulk on siiani kättesaa-
matus kauguses.

“Numbrid näitavad hõivatu-
te hulga vähenemist koos kõigi 
sellega kaasnevate tagajärge-
dega,” kommenteeris Läti töö-
andjate liidu sotsiaal- ja töö-

küsimuste ekspert Peteris Leiš-
kalns. 

Leiškalns selgitas, et tööga 
hõivatute arvu vähenemises on 
suur roll neil, kes on vaatlus-
alusel ajal saanud tööealiseks 
ehk jõudnud vanusesse 20–23 
aastat, ja oleks pidanud sisene-
ma tööturule. “Aastatel 2006–
2018 pidid tööturule tulema 
need, kes on sündinud 1980. ja 

1990. aastatel, kui Lätis oli sün-
nibuum, kui igal aastal sündis 
40 000–42 000 last,” rääkis ta 
väljaandele. “Samas läks pensio-
nile sel ajal igal aastal 25 000–
26 000 inimest. Selle arvestuse-
ga ei peaks mitte olema töö käte 
hulga vähenemine, vaid vastu-
pidi, kasv vähemalt 10 000 ini-
mese võrra aastas – mis oma-
korda tähendab kümne aas-
ta peale 100 000 inimest,” rää-
kis ekspert. 

Veerand miljonit kaotatud

Seetõttu peaks Leiškalnsi hin-
nangul neile 142 000 “kadu-
nud” tööealisele lisama veel 100 
000, kes pole tööturule jõud-
nud. Nii on Leiškalnsi sõnul Lä-
ti kümnendiga kaotanud isegi 
üle 240 000 töökätepaari.

Hiljuti ütles Äripäevale kir-
jutatud arvamusloos Eesti Kau-
banduskoja juht Lätis Hele Lõh-
mus, et nii Eestil kui ka Lätil sei-
savad ees taasiseseisvusaja ras-
keimad aastad – kuidas tagada 
rahvastikupoliitika järjepide-
vus ja üritada viia iive tõusule. 

“Aeg tiksub halastamatult 
meie väike- ja keskmiste ette-
võtjate jaoks nii suurtes kui ka 
väikestes linnades, Eestis ja Lä-
tis,” leidis Lõhmus. “Senikaua, 
kui me ei jõua isekeskis kokku-
leppele, kui palju, millisest rii-
gist ja millise taustaga inimesi 
me soovime siin näha meie et-
tevõtete jaoks töötamas, tuleb 
meil endil väga kõvasti pingu-
tada, et riikide majanduspolii-
tilisi ootusi täita,” lisas ta.
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15,2
protsenti on kümnendiga 
vähenenud Lätis sotsiaal-
maksu maksvate töötava-
te inimeste hulk.


