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Riigikontrolli arvates on 
riigiasutuste tugiteenus-
te tsentraliseerimine ol-
nud üldiselt tulemuslik, 

arvestuse kvaliteet on paranenud ja 
arvestus on muutunud efektiivse-
maks.» See hinnang pärineb täna-
vu aprilli alguses avaldatud auditi-
aruandest, kus analüüsiti riigiasu-
tuste finants-, personali- ja palgaar-
vestuse tsentraliseerimist Riigi Tu-
giteenuste Keskusesse. Naljaga poo-
leks võib öelda, et ei kulunud sadat 
aastatki, kui riigikontrollist midagi 
kiitvat kostis, nagu Postimees oma 
eespool tsiteeritud juhtkirjas aastal 
1921 soovitas.

Loomulikult on riigikontroll au-
ditites ka palju kordi varem audi-
teerituid hea töö eest tunnustanud, 
kuid seda ei ole kas osatud või ta-
hetud tähele panna.

Nendele, kes on riigikontrolli 
tööga tuttavad vaid lehepealkirjade 
kaudu, mis algavad sõnadega «Rii-
gikontroll andis hävitava hinnan-
gu...», võib selline tunnustus tundu-
da hoiatava märgina, et kontrolli-
asutus on kaotanud tähelepanuvõi-
me. See pole nii. Ja ei ole põhjust 
ka karta, et «kantslerite klannist» 
pärinemine tähendab juba eos, et 
olen riigikontrolörina ministeeriu-
midele mugav ja leplik partner.

Pigem arvan, et kantsleritöö ko-
gemus tuleb riigikontrolöri ametis 
väga kasuks: olen võtnud ju minis-
teeriumiametniku teadmised, kui-
das riigisüsteemis asjad (tegelikult) 
käivad, uude ametisse kaasa. Üht-
lasi on töö kantslerina õpetanud 
mind nägema musta ja valge kõrval 
pooltoone ning teisi värve.

O lnud aastaid riigiametniku-
na riigikontrolli auditeeri-
tu rollis, tean ma, kui olu-

line on, et auditeeritav tunneks, et 
teemasse on igast küljest süvene-
tud, ning ka riigikontrolli auditite 
lugejad – riigikogu, valitsus ja mui-
dugi avalikkus – saaksid tervikliku 
pildi. Loomulikult on riigis nii seda, 
mis sujub hästi ja tõrgeteta, kui ka 
seda, kus asjad nii hästi pole või on 
suisa halvasti.

Riigikontroll peab tegutsema 
tasakaalukalt. Nagu sõnastas ju-
ba 11 aastat tagasi riigikogu täis-
kogu ees peetud kõnes riigikontro-
lör Mihkel Oviir, muide varasem pi-
kaajaline kantsler: «Riigikontroll 
ei saa ega tohi võtta oma loosun-
giks omaaegset Raadio 2 menusaa-
te pealkirja «Puuga pähe». Riigi-

kontroll peab olema küll kindla-
meelne, kuid lähtuma põhimõttest, 
et kriitilise hinnangu kõrvale peab 
kritiseerijal olema pakkuda posi-
tiivne programm ehk variant, kui-
das teha asju paremini.»

Võin riigikontrolörina lubada, 
et ka edaspidi ütlevad riigikontrolli 
auditid ja ülevaated heas eesti kee-
les selgelt ja argumenteeritult, mis 
on peamised riskid ja probleemid, 
näidates aga samas ka seda, mi-
da on tehtud hästi ning mis on lä-
bimõeldult korraldatud ja juhitud. 
Ehk mis on hea praktika ja sobib 
eeskujuks teistele.

Samas ei ole riigikontrolli ja 
-kontrolöri eesmärk kellelegi 
meeldida, vaid hinnata sõltu-

matu pilguga, kuidas on riik ja ko-
halikud omavalitsused maksumaks-
ja raha kulutanud ning mida sel-
le eest pakkunud. Riigikogu saab 
omakorda pakutava info põhjal te-
ha parlamentaarset kontrolli täitev-
võimu üle. Riigikontrollilt oodatak-
se ausust, selgust ja argumenteeri-
tust. Seda me tahame ka pakkuda. 
Koos respektiga partnerite suhtes.

Jah, riigikontrolli roll on vastu-
oluline: aidata auditeeritavat, andes 
samas avalikke hinnanguid, mille 
toon on tihti kriitiline.

Riigikontrolli tegevuse tulemus-
likkust ei ole aga mõistlik hinnata 
kostva nurina detsibellide või sõnu-
mite teravusastme järgi. Riigikont-
rolli tööd on mõistlik hinnata sel-
le põhjal, kas riigikontrolli auditite 
teemad on aktuaalsed ning käsitle-
vad riigielu kõige olulisemaid ja pa-
kilisemaid valdkondi. Kas auditid 
tehakse piisava tempoga ja õigel ajal 
või siis liiga hilja või liiga vara. Ning 
lõpuks – kas nendest tulemustest 
on poliitika (policy) kujundamisel ja 
rakendamisel kasu, kas soovitused 
tõukuvad reaalsusest, on piisavalt 
arusaadavad ja rakendatavad ning 
kas poliitikud ja ametnikud asutus-
tes saavad ja tahavad neid tulemu-
si rakendada.

Et riigikontroll on pika ajaloo ja 
professionaalsete töötajatega asu-
tus, ei tähenda riigikontrolöri va-
hetus nullpunktist alustamist. Mi-
tu kaalukat auditit on töös. Lähiajal 
on oodata tulemust nii mõnelgi olu-
lisel teemal: näiteks audit Kaitselii-
du võimekuse kohta täita riigikaitse 
arengukavas ettenähtud ülesandeid, 
audit riigi valmisoleku kohta sise-
julgeolekut ohustavate hädaolukor-
dade lahendamiseks ning audit IT-

turva meetmete rakendamise kohta 
kohalikes omavalitsustes.

Aasta teisel poolel peaks 
valmima audit kõrgharidusreformi 
eesmärkide saavutamise kohta, 
samuti audit erakorralise 
meditsiiniabi probleemide kohta. 
Viimase temaatika on eriti oluline, 
sest võib puudutada meist igaüht ja 
küsimus võib olla elus või surmas. 
Kindlasti tahab riigikontroll 
tulevikus pakkuda avalikkusele 
faktipõhist teavet ka valdkondades, 
kus emotsioonidele rõhudes 
on ühiskonnas õhku paisatud 
hulk umbusku, nagu näiteks on 
juhtunud metsamajandamise ja 
maavarade kasutamise asjus.

Minult kui riigikontrolöri kandi-
daadilt küsiti tihtipeale, mis on siis 
need valdkonnad, millele kavatsen 
lähema viie aasta jooksul keskendu-
da. Elu on dünaamiline ja toob aja-
ga kindlasti muutusi, kuid kahtle-
mata peab riigikontroll hoidma oma 
teravat pilku mahukamatel reformi-
del, analüüsides ühelt poolt refor-
mide kavandamist ja mõju eelhin-
damist ning teisalt reformide tule-
muslikkust.

Ja siin ei piisa tihti üks kord pil-
gu peale heitmisest, vaid mõne re-
formi juurde tuleb ikka ja jälle ta-
gasi tulla. Seda arvestusega, et rii-
gikontrolli auditite või ülevaadete 
põhjal oleks vajaduse korral võima-
lik tehtud otsuseid korrigeerida või 
täpsustada.

Üks viimase aja kaalukaid ini-
meste elu mõjutavaid reforme on ol-
nud haldusreform. On tähtis meeles 
pidada, et haldusreform ei lõppenud 
2017. aasta valimiste järel omavalit-
suste piiride muutumisega, vaid si-
suliselt siis alles algas.

Ei olnud ju reformi eesmärk 
kaardile uusi piire joonistada, vaid 
tagada paremad avalikud teenused 
omavalitsuste elanikele, piirkonda-
de konkurentsivõime kasv ning või-
mekus täita iseseisvalt neile seadu-
sega pandud ülesandeid. Näen just 
selles vaates riigikontrollil suurt rol-
li omavalitsuste arengusuundumus-
te jälgimisel, asjakohaste soovitus-
tega toetamisel ning otsustajate ja 
avalikkuse olukorrast teavitamisel.

Seda ootust väljendasid kohtu-
mistel ka riigikogu fraktsioonide 
liikmed. Omavalitsusreformi kõrval 
on ka teisi suuremaid reforme, mil-
le elluviimine ja tulemuslikkus vää-
rivad sõltumatut hindamist, näiteks 

Aprillis riigikogu ees ametivande andnud uus riigikontrolör 
Janar Holm kirjutab, et avalikkus ootab riigikontrollilt ausust, selgust 
ja argumenteeritust ning seda kavatseb ametkond ka pakkuda.

töövõimereform, ümberkorraldused 
maksunduse valdkonnas jms.

Peale struktuursete reformi-
de vajavad tähelepanu avaliku sek-
tori suurinvesteeringud. Sealhulgas 
riigikaitse ja eriti Rail Balticu aren-
dus, kus tähtsal kohal on ka koos-
töö teiste Balti riikidega.

Just minu eelkäija Alar Karise 
algatusel Läti ja Leedu kõrgeima au-
ditiasutusega loodud koostöömudel 
annab riigikontrollile võimaluse sõl-
tumatu kõrvalpilguga hinnata sel-
le projekti kulgu, koondada infot ja 
tuua esile riskid, et aidata paranda-
da Rail Balticu projektiga seotud ot-
suste kvaliteeti kõigis sellega seo-
tud riikides.

Samuti tuleb riigikontrollil vaat-
luse alla võtta suuremad kinnis-
varainvesteeringud ning ka IT-
tarist u arendus. Viimane eriti olu-
korras, kus valitsus kavandab suuri 
lisainvesteeringuid e-teenuste tase-
me hoidmiseks ja tõstmiseks. Soo-
vin, et lähiaastatel saaks riigikont-
rolli audititest teada, millises seisus 
ja miks meie paljuräägitud e-riik on.

Üks eriti oluline fookusvald-
kond on seotud meie iga-
päevaeluga – see on riigi ja 

kohalike omavalitsuste pakutavad 
avalikud teenused. Täpsemalt ava-
like teenuste asja- ja ajakohasus, 
kättesaadavus ning kvaliteet. Kas 
teenuseid pakutakse neile, kes se-
da vajavad; kas seda tehakse õigel 
ajal ja õiges kohas; kas seda teevad 
need, kes seda oskavad, ning kes 
suudavad teenuseid jooksvalt ini-
meste vajadustele kohandada?

Ehk tähtis on tegelda inimes-

5 mõtet
• Üks fookusvaldkondi on riigi ja kohalike 

omavalitsuste pakutavate avalike teenuste asja- 
ja ajakohasus, kättesaadavus ning kvaliteet.

• Tähtis on tegeleda inimeste päriselu 
probleemidega, sest tihtipeale toidavad just 
argitasandil tekkinud pinged usaldamatust riigi 
suhtes. Riigikontroll peab aitama bürokraatiat 
vähendada.

• Peale struktuursete reformide vajavad 
tähelepanu avaliku sektori suurinvesteeringud 
(sh riigikaitse ja  Rail Baltic).

• Lisaks klassikalisele auditile tuleb arendada 
n-ö väikevorme: märgukirjad parlamendile/
valitsusasutustele, ülevaated või lihtsalt 
vahetud nõuanded.

• Riigikontroll peab olema asutus, kes tunnistab 
oma eksimusi.

kust tuleb raha, millele see ku
Ei tahaks uskuda, et riigikontroll ametiasutusi revideerides ainult kuritar-
vitusi eest leiab. Meil on kahtlemata terved ametkonnad olemas, mis väga 
eeskujulikult ja korralikult töötavad, ja igas asutuses on leida ametnik-
ka, kes täiesti kohusetruult oma tööd teevad. Nendest ametiasutustest ja 
ametnikkudest ei ole meie riigikontrolli kaudu midagi kuulnud.

Meie kontroll peaks omaks võtma Inglise riigikontrolli tegevuse, mida 
ilmas kõige paremaks peetakse. Seal ei jäta kontroll ühtegi kuritarvitust 
avalikkuse ette toomata, kuid juhib sellejuures avalikkuse tähelepanu ka 
nende asutuste ja üksikute ametnikkude peale, kes omas töös iseäralist 
korralikkust üles on näidanud.

Juhtkiri «Rohkem õiglust!», Postimees 12. september 1921

Meil tuleb vaadelda oma 
auditileide ja tähelepanekuid just 
analüütilise prisma kaudu, jõuda 

probleemide põhjusteni, mitte 
jääda tagajärgede kirjeldajaks.

Igaühel peab olema võimalik aru saada,
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Teadus suudab 
kindlaks teha 
põhjuse-
tagajärje seoseid, 
hoiatada riskide 
eest ja leida 
teid tulemuste 
saavutamiseks, 
ent otsuse 
näiteks tehase 
või tunneli 
ehitamiseks 
peavad ikkagi 
tegema teised 
inimesed, kirjutab 
TTÜ rektor, 
akadeemik 
Jaak Aaviksoo.

V algustusajast 
alates on teadu-
sest tasapisi ku-
junenud inim-
ühiskonna ede-
nemise peamine 

allikas. Eelkõige uute energia-
allikate ja materjalide kasutu-
selevõtu läbi, aga ka tänu bio-
loogiliste toimemehhanismide 
mõistmisele ja infotehnoloogia 
arengule on kasvanud mitte ai-
nult meie materiaalne rikkus, 
vaid pikenenud inimeste eluiga 
ja kahanenud vaesus.

Paljude kujutluses on teadus 
kõikvõimas. Samas on edenemi-
sel oma hind, mis tuleneb loo-
dusseadustest – saastekoormus 
meie maisele elukeskkonna-
le on kasvanud. Paljudele kriiti-
lise piirini või isegi üle selle. Ka 
selles arengus nähakse süüd ja 
vastutust teadlastel. Kujunenud 
vastasseis on seadnud meid vali-
ku ette: kuidas edasi?

Kas ehitada tehas või raud-
tee, tuumaelektrijaam või tun-
nel? On pooldajaid ja vasta-
seid ja mõlemad ootavad (oma 
veendumustele sobivat) vas-
tust teadlastelt. Paraku ei saa 
teadus põhimõtteliselt sellise-
le küsimusele vastata! Teadus 
suudab kindlaks teha põhjuse-
tagajärje seoseid, hoiatada ris-
kide eest ja leida teid soovitud 
tulemuste saavutamiseks, ent 
otsuse peavad tegema, loode-
tavasti kõike eelnevat arvesse 
võttes, inimesed oma parema 
äratundmise järgi.

Ehitada või mitte ehitada 
on huvidel ja neid kandvatel 
väärtustel põhinev ehk polii-
tiline otsus. Samamoodi nagu 
see, kas ja kellega abielluda või 
keda parlamenti valida.

Enamik inimesi lahendab 
need küsimused teaduse abita, 
uskudes oma vaistu ja elukoge-
must. Ometi on teadusest kasu 
ka poliitiliste küsimuste lahen-
damisel: teadus aitab paremi-
ni aru saada, mida üks või tei-
ne otsus endaga kaasa toob, ja 
vähemasti targal inimesel on 
siis lihtsam ratsionaalseid vali-
kuid teha.

N iisuguseid otsuseid ni-
metatakse informeeritud 
otsusteks, mis on ilm-

selt paremad, aga kahjuks sa-
geli ka ebamugavamad otsused. 
Kui sa tead oma otsuse tagajär-
ge, siis oled ka rohkem vastutav, 
teadmatusest tehtud otsused 
on ikka kuidagi väljavabanda-
tavad. Seepärast tahavadki pal-
jud otsustajad veeretada vastu-
tuse oma otsuste eest teadlaste-
le: «Teadlased ütlesid nii!»

Kahjuks leidub ka teadlasi, 
kes sellisele tellimusele vastu 
tulevad ja on valmis oma tead-
laseautoriteedi poliitiliste huvi-
de vankri ette rakendama. Sa-
geli tugineb selline valmisolek 
teadlase isiklikele ja erialastele 
väärtuseelistustele – bioloogi-
del on esikohal valdavalt kesk-
konnakaalutlused, majandus-
teadlastel majanduse edenemi-
ne ja arstidel rahva tervise hu-
vid.

Äärmuslikumatel juhtudel 
asutakse oma tõest lähtudes 
erinevate lähtekohtade tasa-
kaalustatud analüüsi ja selleks 
tarvilike uuringute vastu kõigi 
vahenditega võitlema, laskudes 
seejuures oponentide avaliku 
diskrediteerimiseni. See kõik 
pole enam teadus.

Sellest hetkest alates tuleb 
neid «poolt-või-vastu-teadla-
si» käsitleda mitte enam tead-
laste, vaid huvigruppidena, kus 
nende hääl on demokraatlikult 
võrdne iga teise, ükskõik kui 
haritud või harimatu aktivis-
ti häälega.

Euroopa Komisjoni teadus-
uuringute ühiskeskuse peadi-
rektori asetäitja Maive Rute tõ-
des Eesti Teaduste Akadeemia 
üldkogul: «Ma näen seda Eu-
roopa Komisjoni aspektist sa-
geli, ükskõik millise valdkon-
naga siis tegemist on. Me või-
me kindlad olla, et alati il-
mub välja mõni kildkond, kel-
lel on kaenla all teaduslik mõ-
jude analüüs – ja imekombel on 
see just nende jaoks soodne ja 
sobilik.» 

Kahjuks käib niisuguse te-
gevusega kaasas teaduse usal-
dusväärsuse langus.

Kas siit saaks midagi ka-
sulikku järeldada? Alus-
taks vast tõdemusest, et 

teaduslik väide on oma olemu-
selt väärtusneutraalne põhju-
se-tagajärje seos ja kui teadlased 
piirduvad niisuguste, teadusli-
kult põhistatud väidetega, siis 
on sellest parema otsuseni jõud-
misel alati kasu. Ja seda sõltu-
mata selle teadmise arvesse võt-
misel tehtud otsusest või sellest, 
kas osutati otsusega kaasnevale 
soovitavale tulemusele või eba-
soovitavale tagajärjele.

Teiseks on selge, et iga po-
liitilise otsuse puhul on loo-
muldasa ja alati poolt- ja vastu-
argumente, sageli üsna võrdsel 
hulgal, mis on ühtlasi ka võrd-
selt teaduslikult põhistatud, ja 
ükski nendest argumentidest ei 
ole iseenesest ei parem ega hal-
vem. Siit soovitus mitte anda 
järele kiusatusele oma akadee-
milisi kolleege väärtuspõhiselt 
sildistama hakata.

Kolmandaks tuleb tähe-
le panna, et mingi üksik tea-
duslik järeldus ei saa iseenesest 
olla teistest ülem ning otsu-
se langetamiseks on vaja tasa-
kaalustatult ja omavahel koor-
dineeritult arvestada kõiki as-
jasse puutuvaid – eetilisi, estee-
tilisi, majanduslikke, poliitili-
si, sotsiaalseid, ökoloogilisi jt – 
aspekte.

Ja neljandaks, teadlased 
võiksid usaldada meie põhisea-
dust – kus kõrvuti akadeemi-
lise vabadusega on kaitstud ka 
ettevõtlusvabadus ja meie elu-
keskkond – ja sellest tulene-
vaid otsustusprotsesse eelkõi-
ge nendes küsimustes, kus ühe-
mõttelist teaduslikku lahen-
dust ei ole ega saagi olla.

Teaduse tugevus ei seis-
ne võitluses poliitiliste otsus-
te poolt või vastu. Teadlaste 
suurim ja kindlasti tänuväär-
seim väljakutse on arendada ja 
täiustada teadmisi ja tehnoloo-
giaid, mis kasvatavad inimeste 
heaolu ja vähendavad iga inim-
kasulise tegevusega kaasnevaid 
negatiivseid kõrvalnähte.

Ehitada või mitte ehitada on huvidel ja 
neid kandvatel väärtustel põhinev ehk 
poliitiline otsus. Nagu ka see, kas ja kellega 
abielluda või keda parlamenti valida.

lub ja miks
te päriselu probleemidega, sest tih-
tipeale kantakse just argitasandi l 
tekkinud pinged, pettumused ja 
vastasseisud üle laiemale ühiskond-
likule tasandile, toites usaldama-
tust riigi suhtes.

Riigikontroll peab muu hulgas 
andma oma panuse bürokraatia vä-
hendamiseks – et teenused või riik-
likult esitatud nõuded ei oleks era-
isikutele ja ettevõtjatele koormavad 
ei raha- ega ajakulu mõttes.

S iin peab riigikontroll alusta-
ma iseendast: meie soovitu-
sed peavad olema suunatud 

sellele, et igasuguseid mõttetuid 
regulatsioone, aruandeid ja tarbe-
tut tööd jääks vähemaks, mitte ei 
tuleks juurde. Riigikontrolli tööd 
peab saama kasutada selleks, et 
meie igapäevaelu oleks võimalikult 
sujuv – et riik ja omavalitsus toi-
miks taustal nii, et inimestel po-
leks lakkamatult vajadust ise as-
ju ajada.

Ja muidugi peab riigikontrol-
li kui majanduskontrolli tegija foo-
kuses olema majanduse areng ning 
eelarve- ja rahanduspoliitika. Eel-
kõige riigieelarve planeerimise-
ga seotud küsimused: läbipaistvus, 
eelarve kujunemise protsess ning 
loomulikult ka iga-aastase riigieel-
arve dokumendi arusaadavus. Vii-
mane on väga tähtis, sest riigieel-
arvest arusaamine on aasta-aastalt 
läinud üha raskemaks, nõudes eri-
teadmisi. Samas peaks igaühel ole-
ma võimalik aru saada, kust raha 
tuleb, millele see kulub ja miks.

Riigikontroll on pilku peal hoid-
nud ka välistoetuste senise kasu-
tamise ja tulevikuga seotud teema-
de ringil. Äsjases auditis, kus käsit-
leti Eesti riigi valmisolekut Euroo-
pa Liidu toetusraha vähenemiseks, 
leidis kinnitust, et sõltumata välis-
toetuste hulgast tuleks üle vaadata, 
mida teha ja mida mitte. Pean olu-
liseks jätkata riigikontrollis ka ana-
lüüse, mis vaatavad kaugemasse tu-
levikku, mitte ainult aasta või paa-
ri, vaid 10–15 aasta taha, et teadvus-
tada üks või teine probleem parla-
mendile, valitsusele ja ühiskonnale 
võimalikult varakult – et see ei ta-
baks meid ootamatult.

Kogu eelnev teemade ring an-
nab tooni minu järgmise viie aasta 
plaanides. Meenutan, et riigikont-
roll on audititeemade valikul sõl-
tumatu, keegi ei saa anda kohus-
tuslikke auditeerimisülesandeid – 
see on üks sõltumatuse garantii-
dest. Enne lähiaastate tööplaani 
kokkupanekut soovin aga kindlas-
ti veel kuulata riigikogu fraktsioo-
nide, ette võtlusorganisatsioonide jt 
seisukohti riigikontrolli tähelepanu 
vajavate teemade kohta.

Audititeemade valiku kõrval on 
tähtis ka auditite tegemise aeg ja 
kiirus. Audit tuleb teha siis, kui sel-

le soovitustest on protsesside mõju-
tamiseks ka sisulist kasu. Mahuka-
mate ja süsteemiauditite kestus on 
riigikontrollis 12–15 kuud. Kuigi see 
on teiste riikide auditiasutustega 
võrreldav aeg, on siiski hädavajalik 
teha kõik selleks, et lühendada aja-
vahemikku auditi kavatsusest aru-
andeni. Muidu jookseb elu eest ära.

Lisaks klassikalisele auditile on 
hädavajalik arendada n-ö väikevor-
me, mille abil on võimalik opera-
tiivsemalt reageerida ühiskonnas 
tekkinud küsimustele. 

Olgu selleks märgukirjad par-
lamendile/valitsusasutustele, üle-
vaated või lihtsalt vahetud nõu-
anded. Muide, ka praegu on parla-
mendil võimalik saada riigikontrol-
lilt suhteliselt kiiresti infot, esita-
des arupärimisi või kirjalikke kü-
simusi. Paraku on parlamendi liik-
med esitanud riigikontrollile viima-
se viie aasta jooksul vaid viis aru-
pärimist. Kirjalikke küsimusi on 
viimase kümne aasta jooksul olnud 
vaid neli (sic!).

Peale hästi valitud ja õiges-
ti ajastatud audititeema on tähtis, 
et auditi tulemused oleks kasuta-
tavad. Avalikkuses on aeg-ajalt lah-
vatanud riigikontrolli ja auditeeritu 
vaidlus selle üle, kas mõni soovitus 
on asjakohane või mitte.

D iskussiooni kohatine tera-
vus on jätnud eksliku mul-
je, et suurt osa riigikont-

rolli märkustest ei arvestata. Tege-
likult arvestatakse – ja päris suu-
rel määral. Nii mõnigi kord ka täie-
likult, kuid kindlasti on olukordi, 
kus soovituste rakendamine võtab 
rohkem aega või on riigikontrolli ja 
auditeeritu erimeelsused põhimõt-
telist laadi.

Vaieldamatult on ka juhtumeid, 
kus riigikontrolli pakutud soovitus 
ei ole probleemi lahendamisel ai-
numõeldav või on riigikontroll soo-
vitust andes eksinud. Ilmeksima-
tuid ei ole ja riigikontroll peab ole-
ma asutus, kes tunnistab oma ek-
simusi.

Riigikontrollile on oluline, et au-
dititest ja ülevaadetest oleks ka riigi 
ja kohaliku omavalitsuse asutustele 
sisulist tuge poliitika kujundamisel 
ja rakendamisel. Selles peavad audi-
tid vastama nii küsimusele, mis toi-
mus, kui ka küsimusele, miks toi-
mus. Teisisõnu tuleb meil vaadelda 
oma auditileide ja tähelepanekuid 
just analüütilise prisma kaudu, jõu-
da probleemide põhjusteni, mitte 
jääda tagajärgede kirjeldajaks.

Nii saab riigikontroll anda omal 
moel panuse, loomaks avalikkusele 
kindlustunnet ja usaldust riigi toi-
mimise suhtes. See on tähtis, arves-
tades praegust turbulentset aega, 
mis külvab ühiskonda usalduse ja 
stabiilsuse asemel pigem usaldama-
tust ja ärevust.

Teaduse 
võimete piirid


