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Riigikontrolör 
Mihkel Oviir peab 
oluliseks suhteid 
parlamendiga
Eile Riigikogus suure häälteenamusega riigikontrolöriks kinnitatud, 
kuid alles kuu aja pärast ametisse asuv õiguskantsleri asetäitja Mih-
kel Oviir (61) peab Riigikontrolli efektiivsuse võtmeks koostööd par-
lamendiga.

• • •

Saan ma õigesti aru, et töölehakkamiseks peate ootama, kuni 
uus parlament kokku tuleb, sest varem pole võimalik anda ame-
tivannet?
Ma arvan, et see võtab umbes kuu aega. Pärast valimisi on kõigil või-
malus esitada kaebusi valimiste korralduse kohta, on nende läbivaa-
tamise aeg, siis on presidendil kümme päeva aega parlamendi kok-
kukutsumiseks. Leian, et see aeg on pikk, aga paratamatult tuleneb 
see olukorrast, kus üks Riigikogu on oma töö lõpetanud ja teine 
pole alustanud.

Mida peate kõige olulisemaks, millega kohe pärast ametivande 
andmist tegelema hakata?
Iga asutuse või organisatsiooni juht peab kõigepealt hindama seda 
ressurssi, mis tal on – eelkõige inimesi. Analüüsima, millised prob-
leemid tal on, milline on asutuse pikem perspektiivne kava, milline 
on lühemaajaline plaan.

Teiseks tuleb tõsiselt analüüsida ja otsustada, mis siis ikkagi saab 
koostööst Riigikontrolli ja parlamendi vahel. Praegu on tunne, et 



kusagil on pikemat aega lõtk sees ning mõistlikku ja töist sidet ei 
ole. Seda arvamust on avaldanud Riigikontrolli töötajad ja parla-
mendiliikmed.

Sellest koostööst sõltub ka Riigikontrolli enda efektiivsus. Ei saa 
üht organisatsiooni lõpmatult tühja töötama panna – kui nad näi-
teks teevad väga häid ettepanekuid, ent nende realiseerimist ei ole.

Kas hakkate sagedamini esinema parlamendisaalis või näiteks 
pidama ettekandeid komisjonidele?
Mõtlen just nimelt Riigikontrolli igapäevaseid suhteid parlamendiga, 
selle komisjonide ja fraktsioonidega. Andsin lubaduse, et üks minu 
esimene tegevus on uue Riigikoguga need asjad läbi arutada.

Kas riigikontrolöri ametil on oht politiseeruda?
Ma ei ütleks nii. Seda küsimust on mulle pidevalt esitatud, tuues 
Juhan Partsi näidet, kes lahkus riigikontrolöri ametist enne tähtaja 
lõppu ja läks poliitikasse. Minu arvates tuleks seda vaadata eraldi 
kaasusena. On oht vaadata Riigikontrolli läbi sellesama rakursi, aga 
mina ei jaga seda seisukohta. Kui riigikontrolör otsustas minna polii-
tikasse, ei tähenda see minu arvates mingil määral, et Riigikontroll 
kui organisatsioon oleks politiseeritud.

Mille poolest te erinete oma eelkäijatest Hindrek Merist ja 
Juhan Partsist?
Mul on suhteliselt pikk töökogemus avalikus sektoris, olen pikka 
aega töötanud justiitsministeeriumi kantslerina. Õiguskantsleri ins-
titutsiooni tegevus on mingis mõttes lähedane Riigikontrolli omale.

Kuidas on need kuud ilma alalise juhita mõjutanud Riigikont-
rolli tegevust?
Igale organisatsioonile mõjub halvasti, kui pikka aega juhti pole. Ma 
olen näinud seda ministeeriumi tasandil, ka allasutustes. Kõik on siis 
äraootaval positsioonil.

Põhiseaduslikud institutsioonid ei peaks nii pikka aega juhita 
olema.

Riigikontroll on ilma juhita augustikuust saadik, mina astun ame-
tisse ilmselt märtsi lõpul. See aeg on ülearu pikk. Osa selle põhjusi 
on siiski paratamatud. Näiteks kandidaadi kapo-kontrolli läbivii-
mine, milleks on kolm kuud. Või ka Partsi ootamatu äraminek, mis 



ei võimaldanud presidendil varem ettevalmistusi tegema ja kandi-
daate otsima hakata. Hea see ei ole, aga midagi katastroofilist ei ole 
ka juhtunud.

Kas hakkate kontrollima ka Euroopa Liidu raha kasutamist Ees-
tis?
Riigikontrolli ülesanne on kontrollida ka ELi raha kasutamist võrd-
selt sellega, nagu ta kontrollib Eesti riigi raha kasutamist.

Kas Eesti Panka on tarvis kontrollida?
Avalikus halduses ei saa olla ühtki kontrollivaba institutsiooni, sama-
moodi ka Eesti Pank. Kontrollida on kindlasti vaja. Kui me ka möö-
name, et tegelikult probleeme ei ole, toob see kaasa usaldust – ja Eesti 
Pank on kahtlemata institutsioon, kes vajab usaldust. Nii et ma ei 
näe kontrollimises midagi halba. See on hoopis teine küsimus, kui 
tihti seal tegelikult käia.

Varasemalt on just Eesti Panga kontrollimine olnud poliitilise 
maiguga küsimus, näiteks on seda püütud Riigikogus algatada.
See oli möödanik, Riigikontrolli seaduses ei olnud siis täpselt loetle-
tud, millised objektid kuuluvad kontrollimise alla. Möödunud aastal 
võeti vastu uus seadus, kus on objektid täpselt loetletud, nende hul-
gas ka Eesti Pank. Usun, et see vaidlus on nüüd lõpetatud.




