
 

 

 

 

  

Teie    nr  

 

Meie  21.12.2017  nr 6-3/170911/1705907 

Metsatoetuste tingimused  

 

Austatud avaldaja 

 

Pöördusite õiguskantsleri poole, sest Te pole rahul sellega, et erametsaomaniku võimalused 

toetusi taotleda sõltuvad sellest, kas ta kuulub metsaühistusse ning kui palju on ühistus liikmeid.  

 

Mõistan, et Teile võivad seatud tingimused tunduda ebaõiglased, ent need jäävad siiski 

Põhiseaduse raamesse.  

Riigikogu kinnitatud „Metsanduse arengukava aastani 2020“ peatükk 4.3 näeb ette erametsade 

majandamise tõhustamist ja toetamist jätkusuutliku ühistulise tugisüsteemi kaudu. Eesmärk on 

suurendada omafinantseerimist ning vähendada riigi toetusi. Arengukava kohaselt makstakse 

ühistulise tegevuse hoogustamiseks siseriiklikke toetusi vaid metsaühistusse kuuluvale 

erametsaomanikule.  

 

Metsaseaduse (MS) § 10 järgi toetab riik erametsaomanike nõustamist, ühistegevust, metsa 

inventeerimist ja investeeringuid. Seejuures on ministril ulatuslik otsustusruum metsatoetuse 

tingimuste kujundamisel. Riigikogu ei ole seda piiranud muul moel kui sätestades välistused 

isikute osas, kellele toetust ei tohi maksta. Samas ei kohusta MS § 10 riiki toetust maksma 

kõigile ülejäänud metsaomanikele. Seetõttu võib minister kehtestada toetuse maksmisele 

tingimused, millega eelistatakse ühte gruppi, kui see on vajalik metsanduspoliitiliste eesmärkide 

saavutamiseks.  

 

Toetuse andmise alused on sätestatud keskkonnaministri määruses. Keskkonnaministri 

14.04.2014 määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad 

nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse 

tagasinõudmise kord“ (määrus) § 3 lg 1 järgi võib toetust taotleda ja saada olenevalt toetuse 

liigist metsaühistu ja erametsaomanik. Metsaühistu võib taotleda toetust oma liikmete omandis 

oleva metsamaa jaoks, kui ühistul on vähemalt 200 liiget (määruse § 3 lg 2 p 1). Mõnda toetust 

saab metsaomanik taotleda ainult metsaühistu kaudu. Samuti on metsaomanikul võimalik 

metsaühistu kaudu saada suuremat toetust, kui ta seda eraldi taotledes saaks (määruse § 9). 

Määrus seab toetuse taotlemisel järelikult tõepoolest eelisolukorda metsaühistute liikmed.  

 

Niisiis järgib määrus arengukavas püstitatud eesmärki, et metsaomanikud koonduksid 

metsaühistutesse. Kokkuvõttes on erametsaomanike koondumine ja metsandusliku ühistegevuse 

laienemine just see, mida riik soovib metsanduses toetuse tingimuste kaudu saavutada. Seetõttu 

ei saa toetuse tingimustes metsaühistute eelistamist ministrile ka ette heita.  

 

https://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/mak2020vastuvoetud.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/106072017004
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012017005
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012017005
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012017005
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Eraldi küsimus on toetuskõlbuliku metsaühistu liikmete arv. Määruse § 3 lg 2 p 1 järgi peab 

toetuse saamiseks olema metsaühistul vähemalt 200 liiget.  

 

Metsaühistute liikmete arvu kasvatamine on olnud eesmärgiks ligi kümme aastat. Paljudel 

metsaühistutel on üle 200 liikme. Need asjaolud viitavad, et määruses kehtestatud liikmete arvu 

nõude täitmine on üldjuhul metsaühistule jõukohane. Seetõttu ei saa liikmete arvu puudutava 

nõude täitmist pidada nõudeks, mis väljuks toetuse tingimuste kujundamiseks antud 

otsustusruumist.  

 

Kokkuvõttes: Põhiseadusest ei tulene metsaomanikule õigust rahalisele toetusele. Seepärast on 

Riigikogu valikuruum avar. Mõistagi ei tohi toetuse andmisele seatud tingimused olla 

meelevaldsed ega muul moel põhiseadusevastased. Erametsaomanike meelevaldne, kaaluka 

eesmärgita erinev kohtlemine oleks põhiseadusevastane. Erametsaomanike metsaühistutesse 

koondumine on põhiseaduspärane eesmärk ja selle saavutamiseks on lubatud kasutada ka 

toetuste andmise tingimuste seadmist 

 

Mõistagi võib vaielda valitud abinõu üle ja arutleda, milline peaks olema ühistuline tegevus 

metsanduses. Need küsimused puudutavad poliitilisi valikuid, mille kohta saate soovi korral 

esitada arvamuse Riigikogule. Põhiseaduse raamesse jäävaid poliitilisi valikuid õiguskantsler 

muuta ei saa.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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