
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu üldkoosoleku protokoll 

10.11.2021 

 

Koht: Zoom keskkond 

Aeg: 10.11.2021, kell 15.00 – 16.30 

 

Osales 28 liiget  

 

EMPLtegevmeeskond : Henrik Välja, Pille Meier, Kerli Alliksaar, Erik Konze, Jaan Lindmäe, 

Kadri Lainas, Julia Piilmann 

 

Koosoleku juhataja on Henrik Välja, protokollija Kerli Alliksaar 

 

Päevakord: 

1) Kommunikatsioonitegevuste ülevaade.  

2) Õigusloome tegevuste ülevaade 

3) Haridus ja Teadus valdkonna ülevaade 

4) Muud teemad 

5) Eelarve 

 

Tulenevalt COVID19 nakatumise olukorrast olime sunnitud üldkoosoleku füüsilisel kujul ära 

jätma. EMPL põhikiri kohustab meid igal aastal üldkoosolekul kinnitama järgmise aasta 

liikmemaksu korra. Käesoleva veebikoosoleku eesmärk on anda liikmetele ülevaade liidu 

tegevusest ja arutelu võimaldamine. Liikmemaksu korra otsuse vormistame e-kirja teel ilma 

koosolekut kokku kutsumata mille kohta tuleb eraldi teavitus. 

 

1. Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

Meie aasta meedias – metsasektori esindajatel on väga hästi läinud. Oleme survele päris hästi 

vastu pidanud. Kajastusi oleme toonud üle 250. Üks meile olulisi õppetunde, mida püüame 

edaspidi arvesse võtta on see, et meediasse on palju lihtsam tuua sisuline sündmus ja selle 

ümber ehitada kommunikatsiooni. Olulised sündmused ja selle ümber tehtud 

kommunikatsioon:  

• EY koostatud sektori sotsiaalmajandusliku mõju uuring 

• Metsarahva päev – jõudis suure hulga rahvani ning kogemus positiivne. Järgmine 

aasta soovime jätkata. Metsarahva päev näitas ära kui suur on sotsiaalmeedia jõud. 

Kaasatus sotsiaalmeedias üle 12% on väga väga hea ja kõigi kajastuste peale 5 

negatiivset/küsitavat kommentaari.  

• Konverents „Mets“ ja Puitarhitektuuri konverents 

 

Nende sündmuste ümber on olnud rohkem kajastust ja oleme saanud positiivset tähelepanu.  

Kui on olulisi sõnumeid, millega soov jõuda suurema hulga rahvani, siis ka sotsiaalmeedia on 

oluline.  

Sektoris on olnud väga häid kõneisikuid ja spetsialiste. Täname neid!  

Väga oluline on kohaliku kogukonna vaade.  

Teadlikult suur fookus oma loo rääkimisel.  



 

Töökohad ja elu jätkumine maal on tugev liin, mida peame hoidma. See on argument, mis 

otsustajatele on tähtis.  

 

Kus hetkel oleme – on sõnumid, millega vastaspool on suutnud tekitada mingi arusaama 

(raiume liiga palju, Eesti mets läheb ahju, lageraie on loodusele halb…).  

Meie sõnumid: Puidutööstus on majandusele oluline, puit on keskkonnasõbralik materjal, 

metsandus hoiab elu maal, inimesega mitte arvestava keskkonnakaitse varjupool, puit on meie 

rohepöörde võimalus.  

 

Kuidas olukorda muuta? Meedias konflikte ei lahenda, meedia hoiab oma loomult konflikti 

üleval. Vajame teadlasi ja uusi konflikti maandavaid kõneisikuid, vaja toimivat instrumenti oma 

loo rääkimiseks. Surve sektorile ei vähene. 

 

Baasarusaamade muutmine: metsa- ja puidusektor on sotsiaal-majanduslikult olulised (sellega 

on avalikkus nõus), puit on lahendus keskkonnaprobleemidele, metsad on heades kätes. 

Pärandame oma lastele terved ja tugevad metsad (avalikkuses valitseb arusaam, et sektor hoolib 

eelkõige tulust, mitte looduse tervisest).  

 

Peame regeerima muutustele. Olukord on selline, et kõik keskkonna nõuded, rohepööre jm ei 

kao lähiaastatel kuhugi. Võidu strateegia ei ole, et teeme nii nagu oleme alati teinud.  

 

Kõneisikutele oleme koolitusi plaanimas 12.2021 – 02.2022.  

 

Sektori väljakutse – on vaja kõigil pisut mõelda, et kuidas kohalikus kogukonnas ennast 

positsioneerite, oma töötajate ühises infoväljas hoidmine. Kui on kohalikus meedias võimalik 

lugu rääkida, siis Kadri ja Julia on abiks. Kõik on oodatud kaasa rääkima kõneisikuna. 

Avalikkuse harimine – ekskursioonid, kaasamise algatused, avatud koolidele… 

 

Edasised tegevused: 

• Sektoriülene kommunikatsioon ehk metsarahu suur plaan.  

• EL poliitikad ja Eesti algatused toetamine 

• Konfliktsuse maandamine 

 

Henrik Välja: Eesti klassikalises meedias on meil olukord rahulikum kui mõned aastad tagasi, 

aga oponendid on välismeedias tegelenud rünnakutega ja meie maine kahjustamisega ning on 

oluliselt edukamad sotsiaalmeedias inimesteni jõudmises.  

 

2. Õigusloome tegevuste ülevaade 

 

Õigusloome tegevustest ülevaate annab Jaan Lindmäe 

Konkurentsialane käitumisjuhend 

Milline tegevus on keelatud konkurentsiseaduse mõttes? 

• Hinnakokkulepped 

• Turu jagamine 

• Klientide jagamist käsitlevad kokkulepped 

• Tootmispiirangute alased kokkulepped 

• Tarnijate ja edasimüüjatevahelised turustuskokkulepped, mille puhul määrab 

klientidelt küsitava hinna näiteks tarnija 



Palume tutvuda www.empl.ee kodulehelt konkurentsieeskirjaga. Selle leiab liikmetele mõeldud 

osas info ja materjalide all.  

 

Metsanduse arengukava (MAK) 2030 

Liit esitas KEM-ile ettepanekud ja lahenduste viisid, kuidas tagada Eesti metsade tegelik 

kestlikkus. EMPL-le on oluline puidu väärindamine, puidu tehnoloogia arendamine ja kuidas 

järjepidevalt edendada puidukasutust ja suurendada süsinikuvaru puittoodetes.  

 

FIT FOR (EESMÄRK) 55 

EMPL-i seisukohad esitasime Vabariigi Valitsusele 10.09.2021 

 

Looduskaitse seaduse muutmise eelnõu (KEM 20-0465) 

Eelnõumuudatusettepanekuid oleme esitanud KEM-ile alates 07.07.2021 EMPL’i ja Sorainen 

Advokaadibüroo poolt: 

• Tulemus hetkel: ministeerium hakkab taipama, et linnustiku häiring nende 

pesitsusperioodil peab olema oluline, et pidada seda Linnudirektiivi järgi 

häirimiseks.  

• Harjumine arusaamaga, et linnustiku pesitsusperioodi aegne häiring on võimalik 

ainult otsese tahtlusega vajab eelnõu koostajate peades veel veenmist 

• Jätkame võitlust sellega, et kavandatavad ebaproportsionaalsed vastussätted LKS-s 

eelnõust välja võtta, kuna need on vastuolus hea õigusloome eeskirjaga. Pole selge, 

mis majanduslikku tulu seaduserikkumine rikkujale annab ning trahvimäärade 

tõstmine ei ole kooskõlas majanduse- ning elatustaseme tõusuga. Seetõttu ei ole 

kavandatavad vastutussätted põhiseadusega kooskõlas.  

 

Kohtuvaidlused seoses raiete peatamise ja ettekirjutustega 

Hetkel on Tartu ja Tallinna halduskohtus menetluses 6 kaebust. Esimene kohtuotsus peaks välja 

kuulutatama jaanuaris 2022. Seniste menetluste käigus ei andnud kohus ühelgi korral esialgset 

õiguskaitset. Kaebus raiete peatamise kohta tuleks esitada otse kohtusse. Saame käimasolevate 

kaebuste kogemust kasutada eelseisval kevadel. Loodetavasti muutub raiekeelu kohaldamise 

põhjendatuse nõuded selgemaks jõustunud kohtulahendite kaudu.  

 

Tööd ja arendused 

• Metsamajanduse arbitraaž 

• Roheline kaart 

• Taksonoomia 

• Metsastrateegia 2030 

• Metsandusseaduse KAH alade eelnõu täiendusettepanekud 

 

3. Haridus ja Teadus valdkonna ülevaade 

 

Enamus tegevusi on läbivad läbi erinevate aastate. Põhilised tegevused on koostöö erinevate 

õppeasutustega. Toimub õppekavade arendamine, uute õppekavade käivitamine. Osaleme ka 

erinevate lõputööde kaitsmise komisjonides. Õpilased ja üliõpilased käivad ka ekskursioonides 

erinevate ettevõtetes. Jätkuvalt anname välja preemiad parimatele lõpetajatele. Osalema ka 

kõrg- ja kutsehariduse agentuuri hindamisnõukogu töös. HTM kutsehariduse õppekavade ja 

praktikataotluste hindamisel, Tööandjate Keskliidu haridusrühma töös.  

 

http://www.empl.ee/


Kutseandmine: sellel aastal on põhirõhk olnud metsaväljaveo autojuhtide kutsel. Alates 1. 

juulist on kohustus ka erametsaomanikele, et nende metsades peavad toimetama ainult 

kutsetunnistusega harveseterioperaatorid.  

Kutseandmist ei ole pidanud COVID-st tulenevalt pooleli jätma.  

Kutsestandardite uuendamine: RT3, HOP4, FOP4, MVVA4.  

• Spooni- ja Vineeritootja kutseeksami materjalide koostamine ja pilooteksamite 

käivitamine 2022 kevadel.  

• Ettevõtjate initsiatiivil kutsestandardi Saematerjali tootja ja töötleja taaskäivitamine 

ning õppe korraldamine.  

 

Teadus- ja arendustegevus ja innovatsioon 

EMPL Innovatsiooni töörühm alustas tööd 2021 jaanuaris 

 

4. Muud teemad 

 

• EMPL uus visuaalne identiteet – loodud ja võtame kasutusele koos uue kodulehe 

valmimisega. Logo viide nii metsade kasvamisele kui ka ringmajandusele. Põhiline 

väärtus, et edaspidi kõik meie trükised, sotsiaalmeedia jms oleks ühes stiilis.  

• Toimus Puitehitise konkurss ja puitarhitekuuri konverents – 200 külalist (veebis + 

kohapeal), olemas ka salvestus hilisemaks levitamiseks ja turundamiseks 

sotsiaalmeedias 

• Puuinfo Facebook 

• Tulemas on puitarhitektuuri õppereis 

• Alustatud sektoriülest kliimajalajälje uuringut mida viib läbi AFRY. Kutsume üles 

ettevõtteid osalema ja oma andmeid meile edastama, mille põhjal loome 

tegevusalapõhised n.ö. näidisettevõtted, mis saavad olema aluseks arvutusele.  

• Panustasime COP26 raames välja kuulutatud puidumanifesti koostamisele.  

 

E-veoselehe üleminek uuele süsteemile EVR 

• ELVIS lõpetab töö 19.11, kell 22.00 

• Lõpetatud staatuses veoselehti tuuakse EVR’i üle regulaarselt iga öö, vanad lehed 

on juba üle toodud 

• Pärast ELVIS sulgemist tuuakse üle alates 1 oktoober loodud kõikides staatustes 

olevad veoselehed, mis võtab aega paar päeva 

• EVR kasutamine on võimalik juba täna paljud ettevõtted on juba seda testinud. 

• Eelkõige mõeldes mitte igapäevastele kasutajatele on valminud kasutajaliides 

veoselehtede loomiseks ja veotellimuste koostamiseks – tutvustus veebis järgmisel 

nädalal.  

 

5. Eelarve ülevaade 

 

Hetkel on EMPL’s üle 70 liikmesettevõtte kellelt kogume liikmemaksu mis on ka peamine 

tuluallikas liidule. Lisaks saame vahendeid avalikest projektidest, kutseandmisest, ürituste 

korraldamise osalustasudest, e-veoselehe tasudest. Peamised kulud on seotud projektide ja 

tegevustega mille alla kuuluvad näiteks Puuinfo üritused, Metsarahva päev, 

sotsiaalmajandusliku mõju uuring jne. Koostööpartnerite kulude all on kajastatud püsivate 

koostöölepingute kulu: kommunikatsioonipartner, advokaadibüroo, kutseandmise eksamite 

läbiviimised. 2022 eelarve ja tegevuskava ei ole veel juhatuse poolt kinnitatud ja planeerimine 



veel käib. Seetõttu ei ole hetkel üldises eelarve ülevaates kajastatud tegevuste kulusid. 2021 

eelarve puudujäägi plaanime katta reservidest. 

 

TULUD 2021 2022 

Liikmemaksud 360 000€ 375 000€ 

Projektid ja muud 256 000€ 130 000€ 

KOKKU 616 000€ 505 000€ 

   

KULUD   

Projektid ja tegevused 234 000€ 0 

Personal 180 000€ 180 000€ 

Koostööpartnerid 147 000€ 165 000€ 

Liikmemaksud 30 000€ 30 000€ 

Kontor, raamatupidamine 

jm. 

60 000€ 60 000€ 

KOKKU   

   

 

 

 

 

 

 

 

____________________     _____________________ 

 

Henrik Välja        Kerli Alliksaar 

Koosoleku juhataja      Protokollija 


