MAK 2030 algatamise töörühma teise täie koosseisu kohtumine toimub Tallinnas 14. juunil kl 10.30–
16.30.
Kohtumise esialgne päevakava on järgmine:
1. Sissejuhatus (vahekokkuvõtte alamtöörühmade kohtumisest, päevakava punktide tutvustus ja
järgmised sammud)
2. MAK2030 alusuuringu vahekokkuvõte (sh meediaanalüüs ja kaasamisküsitluse tulemused) ja
töörühmade ettepanekud alusuuringusse
3. MAK2030 protsessi arutelu4. Lõuna (kl 13.00-13.45, organiseeritud)
5. MAK2030 koostamise eesmärkide seadmine
6. Valdkondlikult kaardistatud probleemide prioriseerimine (MAK2030 koostamise ettepaneku
fookusteemade arutelu)
7. Kokkuvõtete tegemine
Kokkuvõtvalt võib öelda, et probleemide kaardistamine valdkondlikes töörühmades on olnud
tulemuslik ja kaardistatud on ligikaudu sada probleemi. Samas ei ole see kindlasti tulnud kergelt,
kompromisse on tehtud, aga samas ka üksteise ootustest paremini aimu saadud. Täname kõiki nende
suure panuse ja kannatlikkuse eest.
Siiski pean siinkohal veel välja tooma, et ühes alamtöörühmas on tõstatatud protsessi toimimise ja
erapooletuse osas kahtlusi. Kindlasti käsitleme seda kohtumisel, arutame praeguse protsessi nõrkusi
ja tugevaid külgi. Keskkonnaministeeriumi jaoks on jätkuvalt oluline koostada võimalikult hea
metsanduse arengukava, juhtides seda erapooletult ja võimalikult palju huvisid arvesse võtvalt.

Taustamaterjalid:
Esiteks, pärast kolmandat ringi alamtöörühmasid tehtud probleemikaardistused ning samuti
valdkondlike kommentaaride kokkuvõttev Exceli tabel on saadaval meie kodulehel:
https://www.envir.ee/et/mak2030-algatamise-tooruhma-kohtumised. Exceli tabelile selgituseks: kollase
taustaga on märgitud lahtrid, milles on kolmandas töörühmas või peale seda tehtud muutusi võrreldes
enne kolmandat kohtumist saadetud materjaliga. See info on selleks, et igal valdkonnal oleks võimalik
jälgida, mida vahepeal teistes töörühmades tehti, kuna kommentaare esitati veel veidi poolelilolevale
materjalile.
Teiseks, alamtöörühmades sõnastatud Eesti metsanduse probleemid on süstematiseeritud Forest
Europe (FE) jätkusuutliku metsamajanduse kriteeriumide ja indikaatorite süsteemi alusel (manuses olev
Exceli fail). Ülevaatlikult on süsteem esitatud manuses pdf failis „Jätkusuutliku metsamajanduse
kriteeriumid ja indikaatorid 2015“. FE kriteeriumite alla probleemide jaotamine on tehtud selleks, et
FE kriteeriumitesse jagamine aitab meil arengukava paremini struktureerida, ülesehitus on ka
rahvusvaheliselt paremini arusaadav ja nende kohustustega arvestav ning aitab tuvastada
valdkondi, mida seni ei ole veel käsitletud.
Kuigi mõningaid probleeme on nende sõnastusest lähtudes võimalik paigutada erinevate kriteeriumide
alla, on paigutuse valikul lähtutud ka probleemi sisust, fookusest ja kontekstist (nt. teiste sarnase
probleemipüstitusega probleemide olemasolust ja paigutusest). Samuti on ühendatud paar sotsiaali ja
majanduse probleemi, mille sõnastus või sisu olid identsed, jättes alles viited töögrupi päritolule. Selgitav
materjal erinevate kriteeriumide all käsitletavate teemade kohta on kättesaadav lingil
http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/3AG_UPI_Updated_Backgr_Info.pdf.

Probleemid on jaotatud metsapoliitikat ja metsanduse suunamist üldiselt kirjeldava 5 indikaatori (1.
Riiklik metsandusprogramm või samaväärne, 2. Institutsionaalne raamistik jt.) ning metsanduse
erinevaid eesmärke käsitleva 6 kriteeriumi kaupa. Kasutatud numeratsioon viitab üldise kirjelduse
indikaatorile või kriteeriumi numbrile ja võimaldab soovitud kohta probleeme hiljem lisada
üldnumeratsiooni muutmata. Tärn probleemi sõnastuse ees tähistab probleeme, mille osas ei ole
valdkondlikus alamtöörühmas jõutud ühisele seisukohale.
Palume kõigil töörühma liikmetel prioriseerida probleeme, jagades kokku 10 punkti probleemide
vahel, mis liikme arvates on MAKi koostamist silmas pidades eriti olulised. Punkte võib probleemile
anda kas üks või mitu, olenevalt tähtsusest, aga kogusumma on 10 punkti/liikme kohta. Palun
kasutage selleks lisatud Exceli tabelit (näide tehtud punasega) ning saatke enda poolt täidetud
tabel 11. juuniks minu meilile: kristel.jarve@envir.ee.
Keskkonnaministeerium koondab vastused Exceli tabelisse (need saavad olema avalikud) ja analüüsib
tulemusi erineval kujul (tähtsused töörühma jaoks üleüldiselt, samuti valdkondlikult). Tulemusi esitleme
töörühma kohtumisel ning käsitleme neid kui ühte võimalikku lähtekohta MAK2030 ettepaneku
fookusteemade seadmiseks.
NB! Kordan veel üle, et ükski teema ei jää kõrvale, sealhulgas need, mis on tekitanud erimeelsusi või
on saanud prioriseerimisel madalama tulemuse. Tulemused ei ole lõplikud, vaid ainult lähtekohaks
töörühma arutelule – töörühm ise otsustab, kas sellisel viisil saadud tulemused on adekvaatsed, kas
midagi peaks olema eespool või kas on vaja teistsugust lähenemist.

