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Vastus kollektiivsele pöördumisele
„Riik peab eemaldama RMK-lt raiesurve“
Austatud kollektiivse pöördumise esitajad
Tänan Riigikogu rahanduskomisjoni nimel kõiki kollektiivsele pöördumisele „Riik peab
eemaldama RMK-lt raiesurve“ allakirjutanuid esitatud ettepanekute eest. Jagame Teiega
jätkusuutlikku metsamajandamist ja metsade elurikkust oluliseks pidavaid väärtuseid, millest
on kollektiivne pöördumine kantud. Keskkonnateemad on leidmas üha laiemat kõlapinda ja
aina enam hoomatakse keskkonnateemade olulisust ja läbipõimitust muude
eluvaldkondadega, sh majanduse ja rahandusega.
Kollektiivses pöördumises esitatud ettepaneku kohaselt tuleks raiesurve eemaldada loobudes
RMK-le dividendieesmärkide seadmisest. Pöördumine käsitleb sihitult dividendipoliitikat
eelarve planeerimise kontekstis ja seetõttu menetles seda Riigikogu valdkonnapõhist
tööjaotust järgides rahanduskomisjon. Komisjon otsustas korralda kollektiivse pöördumise
arutelu avaliku istungina k.a 1. juunil ja see oli jälgitav veebiülekandena. Istungist võtsid osa
kollektiivse pöördumise algatajate esindajad, samuti Riigimetsa Majandamise Keskuse
(RMK), Keskkonnaministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad.
Kohtumisel osalenud RMK ja ministeeriumite esindajad kinnitasid komisjonile kokkuvõtvalt
järgmist. RMK dividendide planeerimisel lähtutakse RMK enda poolt koostatud
finantsprognoosist, mis tugineb nende enda raieplaanidele ja tuluprognoosidele. RMK
metsanduseksperdid langetavad metsamajanduslikke otsuseid metsade kestlikust
majandamisest lähtudes. Seni on ligikaudu pool riigimetsa majandamise tuludest läinud tagasi
metsa. Läbi aastate on aina enam panustatud looduskaitsesse elurikkuse hoidmiseks ja selle
seisukorra parandamiseks. Viimastes riigieelarvestrateegiates on arvestatud aasta-aastalt
vähenevate RMK dividendidega ja viimases strateegias on Eesti metsade hoidmiseks
sõnaselgelt lepitud kokku raiesurve vähendamises riigimetsas.
Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 15212 lõike 3 kohaselt on kollektiivset pöördumist
menetleval komisjonil kohustus kujundada pöördumise suhtes seisukoht. Sama paragrahvi
lõikest 4 ja eelnimetatud infost tulenevalt otsustas rahanduskomisjon k.a 14. juunil osaliselt
nõustuda kollektiivses pöördumises esitatud ettepanekuga. Otsus langetati konsensuslikult.
Rahanduskomisjoni hinnangul juhitakse riigimetsaga seotud dividendipoliitikat RMK
ekspertiisile tuginedes metsade jätkusuutlikkust ja elurikkuse hoidmist silmas pidades.
Ühiskondlik kokkulepe metsade kestlikkuse ja metsamajandamise jätkusuutlikkuse
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kriteeriumidest on aga metsanduse arengukava objektiks. Arengukava valmimist koordineerib
Keskkonnaministeerium ja Riigikogust on arengukava vastse tööversiooni arutellu kaasatud
keskkonnakomisjon.
Kuivõrd metsaküsimuste aruteludes on meie ühiskonnas märgata üha kasvavat tundlikkust,
siis tõdeti, et sellekohane riigipoolne avalikkuse informeerimine ja kommunikatsioon peab
paranema. Komisjoni hinnangul on viidatud avaliku arutelu korraldamine piisav pöördumise
lahendamiseks, võimaldades osapooltel paremini mõista teineteise infovajadust, vahetada
vajalikku infot ja seda ka avalikkusega jagada.
Arutelu käigust on võimalik saada täpsem ülevaade rahanduskomisjoni k.a. 1. ja 14. juuni
istungi protokollidest, mis on leitavad Riigikogu veebilehelt. Eespool nimetatud arutelu
korraldamise avaliku istungina otsustas komisjon k.a 31. mail.
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