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Metsaseaduse muudatusettepanek - metsakorraldajale esitatavad nõuded
Eesti Erametsaliit teeb ettepaneku Metsaseaduse muudatusteks lähtuvalt eesmärgist korrastada
metsakorraldajate tegevust.
Üldine taust
Metsa korraldamist reguleerib metsaseadus. Seaduse §12 sätestab, et metsakorraldustöid võib
teha metsakorraldustööde tegevusluba omav isik või riigiasutus. Luba antakse isikule, kellel on
piisavalt tehnilisi vahendeid ja kes teeb metsakorraldustöid metsandusharidusega töötajatega, kes
on sooritanud katsetööd ja eksami metsakorraldustööde teoorias ja praktikas. Eelnimetatud
katsetööde

ja

eksami

läbiviimise

korraldamist

reguleerib

Keskkonnaministri

määrus

„Metsakorraldaja katsetööde ja eksamite kohta esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite
korraldamise ning tulemuste hindamise kord“. Isikule väljastatakse eksami ja katsetöö
sooritamise kohta tööoskusi ja teadmisi kinnitav tunnistus. Määrus aga ei näe ette
tunnistuse kehtetuks tunnistamist.
Metsaseaduse §13 sätestab tegevusloa peatamise ja kehtetuks tunnistamise. Viieaastase
kehtivusega loa võib loa andja tunnistada kehtetuks, kui loa omajal pole tehnilist võimekust,
tunnistusega metsakorraldajaid või kui ühe aasta jooksul rikutakse teistkordselt oluliselt
metsakorraldustöödele esitatavaid nõudeid.
Metsa inventeerimisel ja majanduskavade koostamisel on tugev majanduslik mõju tööde tellijale
ja laiemalt kogu sektorile. Näiteks on võimalik „investori huvides uuendatud majanduskavaga“
oluliselt tõsta investeeringute tasuvust – seda mitte alati kehtivaid piiranguid ja looduse tegelikku
olukorda objektiivselt arvesse võttes. Tegemist on sellistel juhtudel ebaausa konkurentsiga, kus
ettevõtjad kasutavad ebakorrektseid metsakorraldajaid oma huvides (nt suurema raiemahu
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planeerimiseks) ja tänu sellele on võimelised ka riigimaa müügi enampakkumistel pakkuma
kõrgemat hinda.
Probleem
Tänane õigusruum ei anna võimalust ebakorrektselt või oluliste vigadega töötavatelt
metsakorraldajatelt

võtta ära tegevusluba. Tahtlik korduv rikkumine võib viia küll

metsakorraldusettevõtte loa äravõtmiseni, kuid mitte metsakorraldaja tunnistuse äravõtmiseni.
Sellisel juhul on võimalik jätkata ebakorrektset tegevust uue juriidilise isiku vormis, kellele
antakse

üle

vahendid

ja

sõlmitakse

lepingud

ebakorrektselt

tegutsevate

metsakorraldajatega.
Ettepanek
Eesti Erametsaliit teeb ettepaneku muuta metsakorraldaja pädevustunnistus sisuliselt
tegevuslitsentsiks, mida on võimalik peatada ja kehtetus tunnistada. Ettepanek on täiendada
metsaseadust selliselt, et metsakorraldajalt võib tunnistuse ära võtta sarnaselt tegevusloa
peatamise tingimustele – siis, kui aasta jooksul on teistkordselt oluliselt rikutud
metsakorraldustöödele esitatud nõudeid. Uut tunnistust (selleks vajaliku eksami ja
proovitöö sooritamist) saaks taotleda alles aasta jooksul pärast tunnistuse kehtetuks
tunnistamist. Kui tunnistus on kolm korda ära võetud, siis kaotab isik õiguse uut tunnistust
taotleda ehk metsakorraldajana töötada.
Eelnevast lähtuvalt teeme ettepaneku muuta Metsaseadust (MS) ja sellega seonduvat
keskkonnaministri määrust järgmiselt:
1) MS §12 lg 2 punkt 2 „kes teeb metsakorraldustöid metsakorraldaja tegevustunnistust
omavate töötajatega (edaspidi metsakorraldaja);“
2) MS §12 lg 3 „Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele ning metsakorraldustööde
tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ning katsetööde ja eksamite korraldamise ja
tulemuste hindamise, metsakorraldaja tegevustunnistuse omistamise, pikendamise ja
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kehtetuks tunnistamise, samuti tehniliste vahendite nõuetele vastavuse hindamise korra
kehtestab keskkonnaminister määrusega.“
3) Metsakorraldaja katsetööde ja eksamite kohta esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite
korraldamise ning tulemuste hindamise kord (RT I, 10.04.2012) §12 Tunnistuse
väljaandmine, peatamine ja kehtetuks tunnistamine:
lg 7 (uus) Komisjonil on õigus peatada metsakorraldaja tunnistuse kehtivus üheks
aastaks või tunnistada registreerimine kehtetuks, sellest asjaosalist isikut kirjalikult
teavitades, kui: 1) komisjonile on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid; 2) kui
ühe

aasta

jooksul

on

metsakorraldaja

rikkunud

teistkordselt

oluliselt

metsakorraldustöödele esitatavaid nõudeid; 3) metsakorraldaja on seotud tegevusega,
mis mõjutab või võib mõjutada tema erapooletust.
lg 8 (uus) Komisjonil on õigus tunnistada tunnistus kehtetuks ja keelduda edaspidi
isikule uue tunnistuse väljaandmisest, kui metsakorraldajalt on tunnistus ära võetud
kolm korda.
lg 9 (uus) Enne metsakorraldaja tegevustunnistuse peatamise või kehtetuks
tunnistamise otsuse tegemist kuulatakse ära tunnistuse omaja või tema esindaja.
Selleks määratud ajast ja kohast teatatakse talle vähemalt seitse päeva ette. Kui
tunnistuse omaja või tema volitatud esindaja kohale ei ilmu, võib otsuse teha tagaselja.
Oleme valmis oma seisukohti selgitama ja vajadusel osalema muudatusettepanekuga seotud
mõjude analüüsimisel.
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