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Riigikontrolör 
ootab 
parlamendilt 
rahaasjus 
suuremat rangust
Riigikontrolör Mihkel Oviir leiab äsja Riigikogule riigi vara kasuta-
mise kohta edastatud raporti valguses, et tugevnema peab parla-
mendi kontroll eelarveraha tegeliku kasutamise üle ja lõppema stra-
teegiliste plaanide pidev muutmine.

• • •

Olite enne riigikontrolöriks saamist kümme aastat justiitsminis-
teeriumi kantsler, juhtides asutust, mida omakorda Riigikontroll 
puistamas käis. Kas toona Riigikontrolli aruannet saades käis 
tihti peast läbi mõte, et mida see riigikontrolör Juhan Parts seal 
partsub ja õiendab, endal pole aimugi, kuidas suurt riigiasutust 
juhitakse ja mida tegelik elu nõuab?
Seda juhtus omajagu, et ma ei olnud ühe või teise asjaga nõus. Kuid 
ma hindasin väljastpoolt tulevat ja teistsugust vaatepunkti esinda-
vat infot ka siis, kui see mulle ei meeldinud.

Praegugi veel elan ma omamoodi kaksikelu – olen veel hingelt 
kantsler ega ole veel saanud õigeks riigikontrolöriks. Üks silm vaa-
tab kantsleri ja teine riigikontrolöri pilguga. Ka meie auditeid vaa-
dates poen tihti kantsleri nahka ja mõtlen, miks üks või teine asi on 
nii lahendatud, nagu ta on, missugused probleemid võivad selle taga 
olla, milline oli poliitiline situatsioon jne. Eks ma elan oma uude rolli 
sisse, kuid kardan, et suhe endise eluga kaob vääramatult.



Riigikontrolli olen ma alati kõrgelt hinnanud. Ka Riigikontroll ise 
on kõvasti muutunud – kui nõukogude ajast tuli üle käsen-poon-la-
sen maine, siis nüüd on Riigikontrollist saanud leebem asutus. Me 
teeme soovituslikke ettepanekuid. Oluline on, milline on nende ette-
panekute realiseerimise mehhanism.

Kui suur osa riigi arvepidamisest meil Riigikontrolli vastse 
raporti järgi korras on?
Kui vaadata riiki tervikuna, siis umbes 95 protsenti on korras ja selle 
ülejäänud viie protsendi asjus on olukord samuti paranemas.

Probleemide protsent ei saa ka kümne aasta pärast olla null, sest 
alati leidub spetsiifilisi kuritarvituste võimalusi. Lihtsatest ja labas-
test teadmatusest ja oskamatusest tulenevatest rikkumistest hak-
kame juba üle saama.

Riigikontroll nendib oma lõppjäreldustes siiski, et täielik üle-
vaade riigi sissetulekutest, väljaminekutest ja riigivara kasuta-
misest puudub. See jutt käib aastast aastasse. Miks ometi pole 
asja korda saadud?
Üks põhjus on riigi kasvuraskused ja teine lähtub poliitilise juhti-
mise tasandilt. Valitsus ehk täitevvõim annab infot täpselt nii palju, 
kui seadusandlik võim ehk parlament tema käest nõuab. Siit jõuame 
ammuse probleemini – milline on parlamendi kontroll täitevvõimu 
üle.

On võtmeküsimus, kas parlament tahab teada, milleks eelarve-
raha on kulutatud või milline tulemus on rahakulutusega saavutatud.

Ja kas ta tahab ja saab teada?
Reeglina ei tunne meie parlament sügavat huvi, kas raha, mis üheks 
või teiseks eesmärgiks eelarves eraldatud, on ka selleks tõesti kasu-
tatud või millised on selle kasutamise tulemused.

Nii ongi meie senised materjalid ja raportid jäänud pahatihti hüüd-
jaks hääleks kõrbes. Me esitame raporti parlamendile, kes võtab selle 
teadmiseks. Edasi ei tegele aga seal olevate ettepanekutega keegi. Par-
lamendis on siiski vastavalt koalitsioonileppele kavas luua komisjon 
koostööks Riigikontrolliga, mille ülesandeks hakkaks olema seda liiki 
eelarve täitmise kontroll.

Rahvusvaheliselt aktsepteeritud põhimõte on, et selle komisjoni 
esimees peab olema opositsiooni ridadest ja ka komisjoni liikmete 



hulgas oleks ülekaal opositsioonil. See tagaks, et kui eelarve koos-
tamine on koalitsiooni käes, siis selle täitmise kontroll on oposit-
siooni käes.

Riigikontroll esitaks kõigi oma auditite tulemused komisjonile 
ja siis saab komisjon pöörduda vajadusel valitsuse poole selgituste 
nõudmiseks või algatada näiteks seaduseparanduse vms. Komisjon 
ei tegeleks muidugi mitte ainult Riigikontrolli materjalidega, vaid 
kõigi juhtumitega, kus on kartus, et eelarveraha kulutatakse eba-
otstarbekalt.

See komisjon peaks ka vaatama, kuidas meil on kõikvõimalikud 
arenguplaanid, strateegiad jms rahaga kaetud. Praegu on väga palju 
näiteid selle kohta, kus algatatakse mingi protsess, siis tuleb uus 
valitsus ja see protsess lõpetatakse ning sõnastatakse mingid uued 
prioriteedid.

Ja pooleli jäänud protsessile kulunud raha, tavaliselt miljonid, 
kirjutatakse korstnasse ...
Täpselt nii. Pikaajaliste strateegiate puudumise tõttu on Eesti riik 
kaotanud hinnanguliselt miljardeid.

Justiitsministeeriumi näitel võin ma öelda, et kui meil oleks olnud 
kuus-seitse aastat tagasi selge strateegia vanglate arenguks, oleks me 
võinud sealt kokku hoida raha uue vangla ehitamiseks. Oleksime me 
teadnud, et tulevad uus Tartu vangla ja Jõhvi vangla, poleks olnud 
vaja kulutada raha Murru, Rummu ja Ämari ega teiste renoveerimi-
seks. Nüüd oleme aga sinna miljoneid uputanud. Või kui hakatakse 
midagi ehitama, siis see äkki peatatakse ja konserveeritakse. Jälle 
lähevad miljonid.

Või võtame RIPi ehk riiklike investeeringute programmi. Ministee-
riumid tegid oma plaanid viieks või lausa seitsmeks aastaks ja hak-
kasid ka esimest etappi teostama, kuid kuna iga-aastasel eelarve aru-
telul polnud selle plaani olemasolu mingi argument, siis jäi asi poo-
likuks. Kava ei olnud sidustatud ei poliitilise tahte ega rahaga ja riik 
on seetõttu kandnud suurt kahju.

Mind häirib, et Eesti riigiaparaat on hakanud elama valitsusest 
valitsuseni ja ministeeriumid ministrist ministrini. Järjepidevus kat-
keb – kui ministeerium jättis midagi eelmise ministri ajal tegemata, 
kantakse nagu probleem maha. Tuleks selgelt välja tuua kantsleri ja 
asekantslerite vastutus, praegu see süsteem ei toimi.



Raporti järgi paistab arvepidamisega kõige rohkem kuri karjas 
olema haridus- ja teadusministeeriumi, kultuuriministeeriumi ja 
kaitseministeeriumi haldusalas.
Kõige viletsamas olukorras on tõesti haridusministeerium. Kui ena-
mik ministeeriume toimib meie vaatevinklist normaalselt, siis mida 
kaugemale me ministeeriumist nende haldusalas liigume, seda hal-
vem on olukord. Paljud ministeeriumid ei hooma oma vastutust kogu 
oma valitsemisala lõikes, sinna kuuluvad ka kõikvõimalikud riigi äri-
ühingud, fondid, kapitalid jne.

Suur osa Riigikontrolli ressursist kulub praegu valvamaks selle üle, 
et riigis toimiks normaalne raamatupidamine. Loodetavasti suuda-
vad lähemate aastate jooksul ministeeriumid panna tööle tõhusa sise-
kontrolli, mis ise puudused avastaks. Siis saaks Riigikontroll kesken-
duda sellele, kas kulutatud raha eest on saadud soovitud tulemus.

Riigikontroll juhib tähelepanu ka asjaolule, et kõikvõimalikud 
avalik-õiguslikud asutused ja muud moodustised saavad küll rii-
gilt raha, kuid ei anna korralikult aru selle kasutamise kohta. 
Mida nendega ette võtta?
See on üldine probleem ja ma ei saa üldse aru, miks ei ole soovitud 
või tahetud nendes avalik-õiguslikes asutustes, fondides ja mujal 
korda majja lüüa. Tegelikult elame ju skandaalist skandaalini. Nüüd 
on Eesti Post, enne olid Eesti Loto, Põhja-Tallinna Regionaalhaigla. 
Ma parem ei räägigi kuulsast kultuurkapitalist.

Kui vaadata riigi äriühinguid, tuleb välja, et nende nõukogud ei 
suuda juhatuse tasuküsimusi mõistlikult reguleerida. Riigikontroll 
on praegu pärast Eesti Posti juhtumit moodustanud töörühma, kes 
hakkab analüüsima selliste riigi äriühingute nõukogude tööd ja juha-
tuse liikmete tasustamise tingimusi tervikuna.

Eesti on saamas Euroopa Liidu liikmesriigiks ja sellega kaasne-
vad meile väga suured, miljarditesse küündivad toetussummad. 
Kuivõrd valmis me oleme tagama selle raha efektiivset ja sihipä-
rast kasutamist?
Euroopa Liit sunnib meid selleks. ELil on oma auditisüsteem ja need 
audiitorid tõmbavad ka säärikud jalga ja käivad ise konkreetses far-
mis või põllulapil vaatamas, kas raha, mis on antud seapõrsa või trak-
tori ostmiseks, on tõesti selleks läinud.



Meil on kogu aeg mõõk pea kohal – kui me ei suuda raha hallata, 
lõpetab Euroopa Liit selle maksmise lihtsalt ära. Eks tule muidugi 
ka meil üle elada erinevaid pettuseskeeme, mida me oleme näinud 
teiste riikide puhul ELi rahaga toimumas, kuid see on arengu kah-
juks ilmselt vältimatu osa. Just Euroopa Liit on meid pannud tegema 
mitmeks aastaks finantsplaane ja ELi sunni tõttu on Eesti suhteli-
selt lühikese ajaga käinud läbi väga pika maa euroopaliku riigimu-
deli poole. Vahe, mis meid praegu eristab ELi keskmisest, on prae-
guseks juba minimaalne.

Riigikontroll leidis

Riigikontroll avalikustas raporti riigi vara kasutamise ja säilimise 
kohta eelmisel aastal.

•  Keskkonnaminister andis korralduse erastada kolm eluruumi 
raamatupidamisliku jääkväärtusega 487 555 krooni. Korterid müüdi 
neis elanud ametnikele müügihinnaga kokku 50 115 krooni (erasta-
misväärtpaberites). Et need eluruumid ei olnud seaduse järgi eras-
tamise objektiks, leiab Riigikontroll, et korterite müümist otsus-
tades on keskkonnaminister rikkunud riigivaraseadust ning müü-
nud ametiseisundit ära kasutades riigi korterid avaliku enampak-
kumise asemel soodustingimustel ametnikele, kellel polnud õigust 
korterite erastamist nõuda.

•  Politseiamet kandis kuludesse 2 383 691 krooni projekteerimisele 
tehtud väljaminekuid, sest projekteeritud objekte ei hakatud finant-
seerimise puudumisel ehitama. Projekte tellides eeldati, et politsei-
ametile eraldatakse ehituseks raha, kuid seda ei tehtud. Läbimõtle-
mata juhtimisotsus on põhjustanud riigile ligi 2,4 miljonit krooni kahju.

•  Ei ole põhjendatud ja säästlik Maksupettuste Uurimise Kesku-
sele Nissan Patrol 3,0 Luxury soetamine. Auto hind oli 567 000 
krooni, sellelt tasutav aastane kindlustusmakse on 28 367 krooni.

•  Valitsuse reservist väljamaksete tegemisel ei ole alati lähtutud 
eraldise sihtotstarbest. Näiteks Tallinna linnavalitsusele eraldati  
5 375 000 krooni endiste ühiselamute elanikele asendusüüripindade 



ostmiseks. Raha eraldades võeti aluseks Tallinna linnavalitsuse 
taotlus asendusüüripindade ostmiseks (125 000 krooni korteri 
kohta). Tegelikult kulutas linnavalitsus raha Sõle tn 18 asuva endise 
ühiselamu ruumide renoveerimiseks. Rahandusministeerium, kellele 
oli tehtud ülesandeks tagada kontroll, seda ei teinud.

• Autoregistrikeskus on maksnud ühekordset toetust seoses tööta-
jate „elukondlike raskustega“, töötaja eramu elektrijuhtmete ins-
talleerimistöödega, töötaja suvilas toime pandud vargusega ja töö-
taja eramu kanalisatsiooni- ja veetorustiku ühendamisega magist-
raaltrassi. Lisaks on mitmeid toetusi makstud kogu asutuse tööta-
jatele, nt iseseisvuspäeva- ja jaanipäevatoetust.

• Energiaturu inspektsioonilt vedelkütuse sisseveo ja müügi tege-
vusloa saamiseks tuli tasuda riigilõivu sõltuvalt tegevusvaldkon-
nast 10 000 – 60 000 krooni iga loa kehtivuse aasta kohta. Sum-
mad olid erinevad hoolimata sellest, et loaandmise protseduur oli 
kõigi lubade puhul ühesugune.

•  Keskkonnaministeerium korraldas 2002. aasta sügisel avatud 
hankekonkursid, leidmaks isikud, kes oleksid sama aasta 1. det-
sembriks veekogudesse lasknud suures koguses meriforelli- ja anger-
jamaime. Pakkumisi ei esitatud ega olekski saanud esitada, sest kesk-
konnaministri juhiste kohaselt ei peaks nende kalade maime hilissü-
gisel vette laskma.

•  Kaitsejõudude peastaap sõlmis 1. veebruaril 2002 rendilepingu 
ASiga Nehatu 3, mille kohaselt Nehatu 3 peab tasuma renti 2942 
krooni kuus, kuid rendiarveid hakati esitama alles septembris. 
Aasta lõpuks ulatus rentniku võlg 32 367 kroonini.

•  Haigekassa juhatuse esimehe Hannes Daniloviga sõlmitud ame-
tilepingu järgi tasub haigekassa iga kuu 3500 krooni esimehe 
Tallinnas elamise kulu. 2002. aastal tasuti elamiskuludeks 16 258 
krooni ning erisoodustusmaksu 12 962 krooni.




