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Eesti esimene riigikontrolör Aleksander Oinas andis 82 aastat tagasi, 
2. jaanuaril 1925 välja käskkirja pealkirjaga „Riigikontrolli 10 käsku“, 
kus ta pani kirja toonase Riigikontrolli töötajatele põhilised käitu-
misnõuded. Need olid:

1.  Tee tööd asja enese, mitte aga kõrvalistes või isiklikes huvides.

2.  Ole oma töös võimalikult erapooletu ja õiglane.

3.  Ole oma töös piinlikult asjalik ja rahulik, ära lase tekkida revidee-
ritavatega tööd segavaid isiklikke vahekordi ega ennast isiklikku-
dest märkustest eksitada.

4.  Ole oma avaldustes piinlikult täpne ja selge.

5.  Ära pea ennast eksimatuks ja kõikteadjaks. Ära otsusta küsimusi, 
mida Sina küllalt põhjalikult ei tunne.

6.  Mõttevahetuses ära „raiu“ huupi ega kivine oma seisukohtadele, 
vaid nii vastase kui ka enese avaldusi kasuta ainult tõe otsimiseks.
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7.  Kui Sina vea oled leidnud – ära varja seda, vaid õienda asi.

8.  Püüa enne asjast, küsimusest aru saada, siis võta seisukoht ja vasta, 
muidu ei saada sinust aru.

9.  Ära unusta, et Sina revideerimistöös ei ole valitsusvõimu kandja, 
kes korraldusi võib teha, ega prokurör või süüdimõistja kohtunik 
ei ole, vaid revideerija.

10.  Ole oma ameti au valvel ja hoia kõrgel lugupidamist selle ning 
oma isiku vastu.

80 aasta jooksul pole ükski neist punktidest kaotanud oma tähtsust. 
Riigikontrolör Aleksander Oinase käskkirja pole ka keegi tühistanud, 
see kehtib jätkuvalt. Nende mõne aasta pinnalt, mis mul on olnud 
au pidada riigikontrolöri ametit1, ja varasema kogemuse põhjalt jus-
tiitsministeeriumi kantslerina püüaksin aga lisada mõned soovitused, 
mille järgimine minu arvates Riigikontrolli tööle ja laiemalt Eesti rii-
gile kasu tooks. Rõhutan, et need vaid täiendavad reegleid, mille on 
kehtestanud riigikontrolör Aleksander Oinas.

Pane rõhku analüüsile 

Meil on oht hakata auditit käsitlema asjana iseeneses. Oluliseks muu-
tub auditeerimisprotsess ise, mitte aga selle tulemus. Me võime ka 
lõpmatuseni tuhandete lehekülgede kaupa kirjeldada oma aruannetes, 
mis kuskil toimus: et seda raha ei kasutatud õigesti, et seda või teist 
tulemust ei saavutatud, kuigi oli kavandatud, jms. Kuid paraku ei ole 
ka selle infoga midagi peale hakata. Miks? Siin ma luban endale võrd-
luse ajakirjandusmaailmaga. Küllap on paljud teist näinud suurepärast 
James Bondi filmi „Tomorrow Never Dies“, kus peavaenlase tegelas-
kujuks on meediamogul Elliot Carver, kes on oma karjääri alusta-
nud noore reporterina Hong Kongis. Filmis ütleb ta kuldsed sõnad: 
„Suurepärane lugu ei anna mitte niivõrd vastust küsimustele mis, mil-
lal ja kuidas, vaid vastab küsimusele miks.“ Seda hea ajakirjanduse 
põhitõde tasub meeles pidada kõigil, kes tegelevad auditeeri misega. 
Auditites käsitletud küsimusele mis toimus, on vaja juurde tuua 
mõõde miks toimus. On mõttetu toota aastast aastasse faktoloogiat, 
1 Oviir astus ametisse aastal 2003.



analüüsimata, mis on selle taga. Meil tuleb vaadelda oma auditi leide 
ja tähelepanekuid just läbi analüütilise prisma, jõuda põhjusteni, mitte 
jääda tagajärgede kirjeldajaks. Põhjusteni jõudmata pole võimalik 
midagi parandada, sest me ei tea, miks miski on kehvasti, miks miski 
ei toimi. Ja põhjus võib olla teinekord väga ootamatu. Siinkohal võib 
audiitori tööd võrrelda nõelraviarsti omaga. Me peame olema asja-
dega sedavõrd kursis ja targad, et me teame, kuhu tuleb nõel torgata, 
et peavalu üle läheks. See võib olla näiteks jalg. Või südame raviks 
tuleb hoopis mõjutada mingit punkti kõrva taga.

Tunneta tervikut ja ole ambitsioonikas 

Tuleb senisest rohkem tõusta nii-öelda asjade kohale, vaadata tervi-
kut, vaadelda süsteemi. Kui me ise lepime sellega, et suurtele asja-
dele ei hakka meie hammas peale, ja seetõttu me tegeleme väikeste 
asjadega, siis võib maksumaksjal tekkida põhjendatud küsimus, mil-
leks meid vaja on. Meie töö tuleks rohkem pöörata maksumaksjale 
mõistetavale rajale – auditeerida, kas maksumaksja on saanud oma 
raha eest seda, mida on tahtnud, kas seda on saadud kõige mõist-
likumal viisil jms. Kaugemas perspektiivis paneb see ka poliitikuid 
meie nõuannetesse tähelepanelikumalt suhtuma.

Ole asjatundlik 

Meie arvamusel on kaalu vaid siis, kui meie audit on asjatundlik, 
kui meie inimesed teavad, kuidas riik tegelikult toimib. Iga eluvõõ-
ras ettepanek või arvamus vähendab meie usaldusväärsust ja ahen-
dab meie võimalusi koostöös auditeeritavaga aidata kaasa problee-
mide lahendamisele. Kui me tunneme põhjalikult oma auditeerita-
vat, inimesi, poliitikat, kui meil on ajalooline mälu, teadmaks, miks 
üks või teine asi on lahendatud nii või naa, on meil tunduvalt pare-
mad võimalused suunata auditeeritavat maksuraha võimalikult aruka 
kasutamise poole. Me ei saa endale lubada olukorda, kus ministee-
riumide ametnikud muigavad, kui kuulevad Riigikontrolli ametnike 
tulekust – jälle need tulevad oma eluvõõraste uitmõtetega.



Ole informeeritud 

Tegelikkusest saame teada ainult inimestega suheldes. Seega peame 
pühenduma sellele, et sisse seada suhted nende inimestega, kellega 
me töötame. See ei tähenda vennastumist auditeeritavaga, loomuli-
kult ei tohi me oma rolli unustada. Aga ei maksa arvata, et kui saa-
dame audititegemiseks laiali hunnikute viisi ankeetkirju, annab see 
meile õiguse teha siis nendele saadud vastuste järgi tähtsa näoga 
järeldusi. Võin teile kinnitada oma 30-aastase riigiametniku koge-
muse põhjal – kirjadest ei saa me kunagi teada, kuidas asjad tegeli-
kult on. Tuleb sisse seada infoallikate võrk. See eeldab muidugi dis-
kreetsust infoallikatega suhtlemisel ja nende kaitsmist.

Kui on neid, kes näevad suhtlemises ohtu oma sõltumatusele, 
võin öelda – olete teel täieliku sõltumatuse poole, mis seisneb sel-
les, et teist midagi ei sõltu. Aga see on just tee, mida mööda me ei 
tohiks minna.

Kommunikeeri 

Me peame oleme kommunikaatorid. Me peame olema oma ideede 
müügimehed. Meie edukust saab mõõta just seeläbi, kas me oleme 
suutnud oma head mõtted välja pakkuda viisil, et need võetakse 
omaks. Kõige parem oleks, kui suhtlemise käigus suudame oma mõt-
ted auditeeritavale sel viisil selgeks teha, et ta hakkab neid pidama 
enda mõteteks. Inimene teeb teatavasti oma mõtetest johtuvat palju 
meelsamini kui seda, mida keegi teine välja pakub. Ja kui see ei ole 
lihtsalt pakkumine, vaid pealesurumine, käskiv-kärkival moel peale-
kargamine, tekib pigem vastutöötamine. Surve all ei tee keegi midagi. 
Isegi siis mitte, kui mõistusega saab inimene aru, et üks või teine ette-
panek on arukas. Selline see inimloomus juba kord on. 

Kommunikeerimiseks on väga palju võtteid. Omast kogemusest 
võin kinnitada – kui võtta mõnel ministril nurga taga nööbist kinni 
ja öelda talle omavahel, et kuule, see või teine asi tahaks tegemist, on 
ta enamasti üsna meelsasti valmis koostööks. Kui talle aga sedasama 
mõtet kõigepealt ajakirjanduse kaudu nuiaga pähe lajatada, on tule-
museks vaid solvumine ja turritav vastutöötamine. Ja selline asjaaja-
mine toimib ka riigiametnike puhul – enamik asju on võimalik koos 
teed või veini rüübates või õhtust süües ära klaarida. 



Meid võetakse tihtipeale kui hävituspataljoni. Selleks on ajaloolisi 
põhjusi, aga me peame sellest üle saama. Seega on avalikkuse survele 
apelleerimine meie viimane võimalus, mida me kasutame siis, kui 
kõik ülejäänud võimalused on ammendatud. Kahtlemata saame me 
olla sedavõrd efektiivsed, kui konkreetne poliitilise kultuuri keskkond 
seda võimaldab, ja ma soovin, et neid juhtumeid, kus me peame ava-
likkuse poole pöörduma, oleks vähem, kui neid tõenäoliselt lähiaas-
tatel tegelikult saab olema. Aga loodame, et me ei ole ainukesed, kes 
edasi arenevad ja õpivad.

Leia üles õige inimene 

Ja meie peame leidma just üles selle inimese või need inimesed, kel-
lest asja kordaajamine sõltub. Need, kellest asi sõltub, ei pruugi alati 
olla püramiidi tipus. Nii võibki olla, et mõne keskastme juhiga asjade 
selgeksrääkimisest võib olla rohkem kasu kui ministrile tehtud ette-
panekust. Ja ei maksa unustada ka seda, et tihtipeale on neil amet-
nikel väga head mõtted, kuid nad on ülevalt poolt mingil põhjusel 
pärsitud. Need ametnikud vajavad meie tuge, et need head mõtted 
jõuaksid sinna, kuhu vaja. Just sellise koostööga täidame me oma 
peamist eesmärki – riiki paremaks teha.

Oska teha vahet olulisel ja ebaolulisel 

Allikatelt laekuvast ja auditeerimisel saadud infost on kasu siis, kui 
me suudame selle konteksti paigutada. See tähendab, et meil peavad 
olema üldteadmised ka laiemast valdkonnast kui kitsalt meie tööd 
puudutav. Me peame olema kursis poliitiliste suundumustega, idee-
dega, mis parteide peakorterites või ministeeriumides strateegide 
peades ringi liiguvad. Me peame nuusutama õhku, mis ministeeriu-
mide koridorides ringleb, ja maksuraha parima võimaliku kasuta-
mise nimel tuleb meil teha tagatrepitööd, et riskid juba võimalikult 
varases staadiumis maandada.

Meie ressursid on piiratud, nagu on piiratud kõik meie väikeses 
riigis. Seetõttu tuleb ka meil keskenduda olulisele ja mitte killustada 
oma tähelepanu. Meil tuleb hoiduda mõttetust aja- ja energiakulust. 
Me võime lõpmatuseni teha ettepanekuid täiustada veel ja veel ja 
veel regulatsioone, kordi ja kõikvõimalikke norme või tegelda pool 
aastat mingi muu viiekümnendajärgulise küsimusega, leides uhkelt, 



et näe, 21 krooni kohta pole kuludokumente või siis 20 krooni ei ole 
sel kontol, millel peaks olema. See ei tähenda, et arvepidamine tohiks 
olla korrast ära. Ei tohi.

Kuid pisiasjade taha takerdumine ei lase keskenduda suurtele ter-
vikküsimustele, mis on riigielus prioriteetsed ja kuhu lähevad sajad 
miljonid või isegi miljardid. Ei tohiks käituda nii, nagu oleks jätku-
valt aktuaalsed sõnad, mida kirjutas Riigikontrolli kohta ajaleht Kaja 
1920. aastal: „Riigikontrollil on alles udusuled seljas. See on sipelga-
pesa, mis kopikate ümber kiheleb“.

Samas on ka olukordi, kus üksikleidude pealt on võimalik teha 
üldisi järeldusi, me peame oskama selliseid märke lihtsalt tähele 
panna.

Otsi kasu tulevikule 

Tagantjärele tarkusega pole tänapäeva maailmas suurt midagi peale 
hakata. Me peaks vaatama minevikku sedavõrd, kuivõrd see on vaja-
lik tulevikku suunatud otsustuste paremaks tegemiseks. Igast auditist 
peab olema võimalik saada järeldust tulevikukäitumiseks. Siis on sel 
väärtus ja selle auditi tegemiseks kulunud raha on läinud asja ette. 
Jätkusuutlikkuse auditid annavad rahvale, parlamendile ja valitsu-
sele infot selle kohta, kuivõrd tänane tegevus või tegevusetus annab 
tunda tulevikus – näiteks kümne või kahekümne aasta pärast. 

Ehk teisisõnu – kas me praegu oleme teinud või teeme kõik sel-
leks, et ka 20 aasta pärast Eestis lamp põleks, solki puhastataks, oleks 
juua puhast vett, oleks teed, mida mööda sõita, ja torud, mida mööda 
vesi voolab, et oleks maavarasid, jne. Ehk – Riigikontrolli uuest olu-
korrast johtuv ülesanne on anda Riigikogule ja valitsusele õigel ajal 
infot, mis aitaks teha otsuseid ja kujundada poliitikat, mille tulemid 
on näha alles aastate pärast.

Mõtle ja väljendu selgelt 

Nii mõnigi kord on mulle jäänud mulje, et me ei mõtle mitte alati 
läbi, miks me üht või teist auditit teeme. Kas seepärast, et see on 
tööplaanis kirjas? Või sellepärast, et millegagi aega veeta? Või üle-
mus käsib, et plaani täita? Või tahame auditeerimise kaudu süsteemi 
mõjutada, seda paremaks muuta? Mis on probleem, mis on põhjus, 
mis on tagajärg? Kui me oleme jõudnud mingile järeldusele, tuleb see 



ka selgelt ja arusaadavalt kirja panna, mitte käia nagu kass ümber 
palava pudru ja üritada lihtsaid asju võimalikult segaselt ja keeruli-
selt öelda. Uskuge mind, me ei näi sellest teistele targemad, kui me 
oleme. Pigem võib juhtuda vastupidine. Seega – kui meil on midagi 
öelda, tuleb seda teha selgelt ja arusaadavalt. 

Ära muutu väiklaseks 

Kui me kaotame tööd tehes kas või hetkeks silme eest suure pildi, 
laiema konteksti, on meie iseloomuga asutusel suur oht muutuda 
väiklaseks. On oht muutuda ülepingu tatud pedandiks, kes teeb 
endale mingist regulatsioonist jumala ega tunnista mitte midagi 
selle kõrval. Just sellistest käsitlustest tekivad olukorrad, kus asjade 
õigesti või teatud korra järgi tegemine muutub puuslikuks. See, kas 
tehakse ka õiget asja, jääb meie silmis täiesti ebaoluliseks. Peaasi, 
et asutuses on täpselt reguleeritud, kuidas paberid jõuavad ühest 
toast teise. Kas neid pabereid ja seda asutust üldse vaja on, ei kipu 
meid huvitama. Nii formalistlikult asjadesse suhtudes oleme taas 
tupikteel. Kui ikka üks või teine regulatsioon on ajast ja arust ja elu 
ise on tinginud olukorra, kus seda ignoreeritakse, ei maksa ka meil 
etendada silmaklapistatud audiitoreid, kes tuima järjekindlusega 
selle täitmist nõuavad. Me saame märku anda, et üks või teine asi 
on ajale jalgu jäänud ega toimi enam. Teiste sõnadega – me peame 
nägema ja oskama näha reaalset elu. Ei saa elada oma eebeni-
puust tornis, kaenlas seadused ja määrused, millest täht-tähelt järge 
ajades püüda elu korraldada. Tegelikkuses on vastupidi – seadus ja 
muu õigusakt peaks traditsiooniliselt olema mingi väljakujunenud 
olukorra fikseering ja kinnitus. Seadus kas kaitseb teatud väärtusi 
või edendab neid. Eestis on kiputud seadustesse toppima tehnilisi 
regulatsioone. Siin tulebki mängu audiitori professionaalsuse 
küsimus – kui ta on aga peast audiitor, ajab ta näpuga järge ja 
paneb muudkui kirja kõik, mis paberil nõutud. Kui audiitor on peaga 
inimene, kaalub ta iga kord, kas erinevus paberil oleva elu ja tege-
liku elu vahel on tingitud mingist minetusest põhiväärtuste vallas 
või on tegu pelgalt formaalsusega.



Ole õiglane ja kasuta tervet mõistust 

Igasse situatsiooni tuleb suhtuda paindlikult, vaadeldes muu hul-
gas ühiskonna vajadusi, olukorda ühe või teise otsuse vastuvõtmi-
sel jms. Võib-olla see ametnik, kelle me mingi situatsiooni mitte-
standardse lahendamise eest rattale tõmbame, valis olemasoleva-
test parima variandi ja tegutses konkreetses olukorras kõigiti kiidu-
väärselt ja arukalt? Püüdke end asetada auditeeritava olukorda – kas 
teil oleks olnud võimalik või ka mõistlik käituda nii, nagu audiitor 
tahaks. Mõelge selle peale enne, kui asute kellelegi etteheiteid tegema.

Õiglus on Riigikontrolli töös üks kõige olulisemaid põhimõtteid. 
Soovitan kõigil meeles pidada Postimehe juhtkirja, mis ilmus aastal 
1921 ja mille pealkirjaks oli „Rohkem õiglust!“: „Meie [riigi]kontroll 
peaks omaks võtma Inglise riigikontrolli tegevuse, mida ilmas kõige 
paremaks peetakse. Seal ei jäta kontroll ühtegi kuritarvitust avalik-
kuse ette toomata, kuid juhib sellejuures avalikkuse tähelepanu ka 
nende asutuste ja üksikute ametnikkude peale, kes omas töös ise-
äralist korralikkust üles on näidanud. Sellega leiaks rahuldust ühis-
konna õiglustunne ja valitsuse prestiižil ei tarvitse karta kõikumist.

Sama teed peab ka meie kontroll käima, et suure osa ametnikkude 
pealt ära pühkida seda üleüldist autuse plekki, mida üksikute tegevus 
kogu ametniku seisusele peale vajutanud. Sellega saab kõrvaldatud 
ka üks kurvastav nähtus meie riigi elus, nimelt ametnikkude põge-
nemine riigi asutustest. Korralik tööinimene ei kannata pika peale 
enese sarnastamist kuritahtliste isikutega ja peab paremaks lahkuda 
riigiteenistusest ja üle minna erateenistusse, kus tema tööd õiglase-
malt osatakse hinnata. Teisest küljest saab ka rahva hulgas äratund-
mine maad võtma, et on olemas ausaid ja korralikka ametnikka, kelle 
korraldusi kui otstarbekohaseid vastu võib võtta.“ 

Keegi ei peaks tundma, et Riigikontroll on neid kohelnud ebaõig-
laselt.


