
EMPL juhatuse koosolek 

Tallinn, Filmimuuseum 

08.06.2022, 10.00 – 12.00 

Osales 11 juhatuse liiget: Linnar Pärn, Raul Kirjanen, Jaano Haidla, Jaan Kers, Margus 

Kohava, Ando Jukk, Jüri Külvik, Lauri Raid, Tõnu Ehrpais, Silver Rõõmussaar, Marek 

Kase (esindab volitusega Argo Aavikut) 

 EMPL liige: Rain Pärn (Estonian Cell) 

Tegevmeeskond: Henrik Välja, Kerli Alliksaar, Gea Otsa, Kadri Lainas, Jaan Lindmäe 
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1. INFOD 

• Päästeautode annetamine Ukrainasse töös – kasutame Tallinna Rotary klubi abi. Olemas 

transpordiettevõte, kes veab autod Ukrainasse kohale. Peatselt palume ettevõtete 

toetust. 

• Kohtumine Franz Timmermansiga – kohtumine umbes 15 inimesega – RMK, 

erametsaliit, põllumehed, looduskaitsjad, teadlased. Puidutööstusele üldiselt oli sõnum 

väga positiivne. Näevad et see on paljude asjade lahendus. Timmermansi sõnul on 

liigirikkusega Euroopas suur probleem ja tema tuli Eestisse arutelu provotseerima, et 

teema jõuaks mingisuguse kokkuleppeni osapoolte vahel.  Pressikonverents anti enne 



osapooltega kohtumist kus ta ütles, et Eestis tehakse kvaliteetsetest puudest pelletit, 

mille ütlemist ta hiljem tunnistada ei tahtnud. EMPL ja erametsaliit saadavad mõlemad 

ka kohtumise järgselt kirja Timmermansile sektori seisukohtadega. 

• Toimus, EAS, Kaubandus-Tööstuskoja ja Swedbanki korraldatav Ekspordikonverents. 

EMPL osales paneelarutelus – teema kippus poliitika mõjudesse kalduma.  

• Puuinfo KIK projekti toetust 2022 tegevustele vähendati 30 000€ (algne taotlus 70 

000€) – lõppotsus tuleb jaanipäevaks – nende sõnum on et ei rahastata enam 

turundamist, toitlustamist ja muud sellist. Lõppotsust veel ei ole. Võtame vastu selle 

toetuse mis antakse. 

• Teadusarendus koostöö teemaline jätkukohtumine TalTech-is 16 juuni – EMPL 

juhatuse ja TalTech vahel väiksemas koosseisus. 

 

2. Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

Oleme teinud järjepidevalt Norstati küsitlust olulisemate sektori sõnumite kohta, et hinnata, 

kuidas need ühiskonnas levivad. Trend on üldiselt positiivne, majandusmõju sõnum on 

avalikkuses vastu võetud kuid metsa ja keskkonnasõbralikkuse sõnumid ei ole veel ühiskonnas 

kinnistunud.  

Alustasime koostööd Eesti Ametiühingute Keskliiduga 

Taastuvenergia Koja ja Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu kaasamine sõnumitesse.  

Meediatöö: Henriku kohtumised ERR ja Ekspressi ajakirjanikega. Koostöö rohegeeniusega. 

Franz Timmermansi valeinfo ümberlükkamine ja proaktiivsed meediakajastused.  

Suured projektid: EMPL liikmete koolitussarja viimane päev tuleb reedel, Riigikantselei 

Rohepöörde töörühmas osaleva juhatuse liikmed Ivar Dembovski abistamine.  

3. FSC Eesti standard 

• FSC metsamajanduse standardi töörühm sai standardi mustandi valmis 2020. 

Majanduskojas olid kaasatud EMPL liikmete esindajad ja RMK esindajad. Standardi 

mustand oli majanduse osapooltele aktsepteeritav 

• Sotsiaalkoda tõstatas vajaduse rakendada Eestis standardi printsiip 3-e mis käsitleb 

põlisrahvaid ja nende õiguseid 



• Majanduskoda pakkus kompromissi, et printsiip 3 võib olla standardis sees sõnastusega, 

et need huvid on kaetud kohalike kogukondade kaasamise kaudu 

• Konsensust ei leitud ja otsustamine saadeti rahvusvahelise FSC kontorisse koos 

seisukohtadega sotsiaalkojast ja majanduskojast. Majanduskoda kaasas kolmandaid 

osapooli eksperthinnangute saamiseks.  

• Rahvusvaheline FSC leidis suvel 2020, et Eestis peab printsiip 3 rakendama, mille peale 

majanduskoja liikmed taandasid ennast standardi koostamisest  

• 2020 sügis EMPL ja Erametsaliidu esindajad kohtusid Seto Ülemsootskaga 

• FSC jätkas standardi välja töötamist ilma seniste majanduskoja liikmeteta 

• Sügis 2021 saatsid endised standardi töörühma majanduskoja liikmed rahvusvahelise 

FSC kontorisse kirja kus juhtisid tähelepanu protseduuride rikkumistele Eesti FSC 

metsamajanduse standardi välja töötamisel 

• Anonüümse eksperdi antud hinnangu tulemusel on FSC metsamajanduse uues 

standardis tunnustatud Setusid kui põlisrahvaid 

• Kaasamise tagasiside tähtaeg 21 juuni 

 

Põlisrahvaste printsiibi rakendamine FSC-s on arusaamatu ja põhjustab lisanduvat 

bürokraatiat. Kui metsamajanduse standardis saab see tunnustatud hakkab varem või 

hiljem mõjutama ka kontrollitud puidu standardit. Jääb ebaselgeks milline on Setude 

põline eluviis mida metsamajandus ohustab ning miks vajavad nad standardis 

erikohtlemist. EMPL annab kaasamisel tagasiside koos RMK ja erametsaliiduga kuna 

meie seisukoht pole muutunud, et Eestis ei ole põhjust põlisrahvaste printsiipi 

rakendada. Kuna Eesti riik ei ole Setusid põlisrahvana tunnustanud on küsitav kas ja 

kuidas saab riigimets edaspidi rakendada standardit, mis on vastuolus Eesti riigi 

poliitikaga. Risk, et FSC muutub lähiaastal sektori jaoks sobimatuks ja selle 

sertifikaadiga puitu ei ole enam võimalik turult hankida on kõrge.  

OTSUS: Vaja saata delegatsioon kohtuma FSC Eesti juhiga. Kohtumisel võiksid 

osaleda Martti Piirimäe Graanul Investist, Jaan ja Henrik EMPL tegevtiimist ja mõni 

juhatuse liige, näiteks Ando Jukk 

 

 

 



4. Metsarahva päeva korraldamine 

KIK vähendas toetust 60 000€ rahastades ainult projektijuhtimist kuid mitte 

reklaamikampaaniat. KIK toetus projektile nüüd 50 000€ mis katab projektijuhtimise ja 

taustatöö. Võtame vähendatud toetuse esialgu vastu, kuid ilma reklaamikampaaniata ei 

ole võimalik üritust edukalt läbi viia. Milline on ettevõtete valmidus projekti rahastada? 

Ilma korraliku meediakampaaniata seda üritust korraldada ei ole mõtet.  

• Meediakampaania eesmärgid: tuua inimesed üritusele ja viia positiivseid sõnumeid 

sektori kohta laiemalt inimesteni, mitte ainult neile, kes kohale tulevad. Atraktiivsuse 

tõstmiseks peaks mõtlema tööstustes lisaks külastustele sisulisi tegevusi.  

• Lisaks tööstustele on kaasa tulemas RMK, Kaitseliit, Erametsaliit. 

• Ettepanek juhatuselt kaasata ka kohalikud omavalitsused  

OTSUS: EMPL ja/või EMPL liikmed on valmis rahastama Metsarahva päeva 25 000€ 

ulatuses nagu ka eelmisel aastal eeldusel, et teise poole paneb Erametsaliit.  

 

5. EMPL majandusaastaaruande 2021 audiitori hinnang 

Audiitor leidis puuduseid raamatupidamises ja tekkis vajadus teha muudatusi aruandes. 

Olulisemateks muudatusteks oli e-veoselehe arenduse immateriaalse põhivarana arvele 

võtmine, ATEA AS käes hoitava e-veoselehe arendusfondi kajastamine nõudena, 

pikaajaliselt tasumata nõuete lootusetuks kandmine, käibemaksuarvestuses 

korrigeerimine liigselt tagasi küsitud käibemaksu osas, üle aastate jooksvate projektide 

kulude kajastamine ettemaksuna järgneva aasta suhtes mitte tegevuskuluna, kulude 

korrigeerimine kuluridade vahel. Auditeerimise protsessis oli probleemiks 

raamatupidaja info edastamise venimine mistõttu jäi audiitori poolt leitud puudustega 

tegelemiseks vähe aega ning juhatusel ei olnud aega enne koosolekut audiitori memoga 

tutvuda. Pärast korrigeerimisi kinnitab audiitor majandusaasta aruande nõuetele 

vastavust.  

OTSUS 1: Esitada auditeeritud majandusaasta aruanne üldkoosolekule 

kinnitamiseks 

OTSUS 2: Vahetada raamatupidamisteenuse pakkujat 

 

 

 

 



6. 2022 majandusaasta aruande audiitori esitamine üldkogule kinnitamiseks 

 

Variant 1: E-audit – 2500€ + KM 

Variant 2: KPMG - 5000€ + KM 

 

OTSUS: esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2022 majandusaasta audiitoriks E-audit 

OÜ 

 

 

Henrik Välja         Kerli Alliksaar 

Koosoleku juhataja        Protokollija 

 


