
Mihkel Oviir
Mihkel Oviir oli Eesti Vabariigi riigikontrolör kümme aastat – aas-
tatel 2003–2013. Esimest korda nimetas parlament ta sellesse ame-
tisse 2003. aasta 25. veebruaril (69 häält poolt, 16 vastu, üks erapoo-
letu). 26. veebruaril 2008 nimetas parlament ta presidendi ettepane-
kul ametisse uueks ametiajaks (68 poolt, 22 vastu, üks erapooletu). 
Alates 2013. aasta aprillist on Mihkel Oviir pensionil.

Oviir on sündinud II maailmasõja ajal, 11. oktoobril 1942 Märja-
maal, kus tema isa, hilisem legendaarne pastor Madis Oviir pidas 
koolijuhataja ametit.

Oviir lõpetas 1962. aastal Tallinna 18. Keskkooli. Pärast nelja-aastast 
teenistust Nõukogude mereväes hakkas Oviir tööle Tallinn-Nõmme 
tuletõrjeüksuses inspektorina, kes tegeles tulekahju põhjuste juurd-
lusega. Paralleelset tööga asus Oviir Tartu Riiklikus Ülikoolis õigus-
teadust õppima. Ta lõpetas õigusteaduskonna cum laude 1975. aastal.

Enne riigikontrolöri ametisse asumist töötas Oviir ligi 30 aastat 
justiitsministeeriumis, alustades konsultandina ja ministri abina. 
1980ndatel oli Oviir majandusõiguse osakonna juhataja. Nõukogude 
Liidus alustatud uutmise perioodil juhtis Oviir toonaste õigusaktide 
väljatöötamist, mis tegid võimalikuks kooperatiivide loomise, ja kor-
raldas ka muude turumajanduse-eelsete aktide loomist, mis võimal-
dasid nõukogude korra tingimustes hakata kasutama erainitsiatiivi 
majandussfääris. Seega oli Oviiri töö n-ö eelmänguks vabaturuma-
janduse taastamisele 1980ndate lõpus, 1990ndate alguses.

1992. aastal kutsus esimese põhiseadusliku valitsuse justiitsmi-
nister Mihkel Oviiri uut iseseisva riigi justiitsministeeriumi üles ehi-
tama ja temast sai esimene iseseisvuse taastamise järgne ministee-
riumi kantsler Eestis. 

Oviirist kujunes aastate jooksul kantslerite rolli üks kujundajatest 
avalikus teenistuses, kantsleri rolli hoidja ja arendaja ning riigitee-
nistuses poliitilise ja administratiivse juhtimise selgelt lahus hoid-
mise eest seisja.

Justiitsministeeriumi kantslerina töötas Mihkel Oviir kümme aas-
tat, koordineerides riigi alusseadustiku väljatöötamist ja hiljem selle 
harmoneerimist Euroopa Liidu õigusega. Mihkel Oviiri oluline teene 



on, et ta suutis komplekteerida riigisektori toonase vähese atraktiiv-
suse juures Justiitsministeeriumisse noortest juristidest (ja kohati 
veel isegi õigusteaduskonna tudengitest) koosneva meeskonna, kes 
1990. aastatel panid aluse iseseisvuse taastanud Eesti uuele ja täna-
päevasele õigusruumile ning kes on oma edasises töös jõudnud pro-
fessionaalidena tippklassi nii era- kui ka riigisektoris.

Mihkel Oviiril oli mõjukas roll selles, et Eesti õigussüsteemi, eriti 
eraõiguse valdkonna ülesehitamisel võeti aluseks Saksa õiguskul-
tuurist pärit elemendid – tugev kinnistusraamat ja investeeringute 
kaitse meetmed, mis andsid võimaluse Eesti majandusel hakata are-
nema jõuliselt ja stabiilselt. Välisinvestoritel oli julge Eestisse tulla, 
sest siinne õigussüsteem sarnanes Saksa süsteemiga, mida nad tund-
sid ja usaldasid. Usaldus Saksamaa väljakujunenud õigussüsteemi 
vastu kandus üle Eestile

Oviir oli ka aastatel 1999–2000 Euroopa Nõukogu ekspert Armee-
nias ja Gruusias.

2002. aastal nimetas parlament Oviiri õiguskantsleri asetäitja-nõu-
nikuks, kellena ta töötas kuni riigikontrolöriks nimetamiseni aasta 
hiljem.

Riigikontrolörina pidas Mihkel Oviir eriti oluliseks tulemus auditite 
tegemist, mis annaks riigile võimalikult palju kasu ja looks Riigiko-
gule lisaväärtust. Oviiri põhimõte oli, et Riigikontroll uurib mine-
vikku sedavõrd, kuivõrd see on vajalik tulevikku suunatud otsus-
tuste paremaks tegemiseks. Igast auditist peab olema võimalik saada 
järeldusi tulevikukäitumiseks. Siis on sel väärtus ja selle auditi tege-
miseks kulunud raha on läinud asja ette. Oviir pidas väga oluliseks 
näha auditites ette teemasid, mis muutuvad aktuaalseks võib-olla 
alles 5 või 10 aasta pärast ja anda parlamendile juba praegu nende 
probleemide kohta sisendit.

Riigikontrolör Oviir tähtsustas ka keskkonnavaldkonna auditeeri-
mist. 2004. aastal sai Riigikontroll tema juhtimise ajal tehtud kesk-
konnauditite tunnustamiseks Rohelise Teo auhinna, selle andis välja 
Eesti Keskkonnaühenduste Koda, kes ühendab selle valdkonna valit-
susväliseid organisatsioone. 2007. aasta novembris sai Riigikontroll 
aga juba ülemaailmse tunnustuse: Riigikontrollile usaldati Riigikont-
rolle ühendava maailmaorganisatsiooni kõige suurema töörühma – 
keskkonnaauditi töörühma – juhtimine. Mihkel Oviir oli töörühma 
eesistuja. Eesti Riigikontroll andis eesistumise 2013. aastal üle Indo-
neesiale.



Mihkel Oviir on üks Eesti Juristide Liidu asutajaist ning oli selle 
esimene tegevvanem (president). Hiljem oli ta ka juristide liidu voli-
kogu liige.

Eesti president on teda kui riigi iseseisvuse taastamisse olulise 
panuse andnud ametnikku autasustanud 2001. aastal Valgetähe orde-
niga ja 2006. aastal Riigivapi III klassi teenetemärgiga.

2008. aastal autasustas Saksamaa Liitvabariigi president Mihkel 
Oviiri Suure Teeneteristiga, tunnustades teda kui inimest, kes oli 
pärast Eesti iseseisvuse taastamist aidanud 1990. aastatel kaasa nii 
õiguspoliitiliste struktuuride ülesehitamisele kui ka kahepoolsete 
suhete tihenemisele Eesti ja Saksamaa vahel.

Mihkel Oviir on abielus, tema abikaasa Siiri Oviir on jurist ning 
endine Keskerakonna poliitik, endine Euroopa Parlamendi liige 
(Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe). Peres 
on üles kasvanud kolm tütart, kes on samuti kõik hariduselt juristid.




