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Vastus pöördumisele 

 

 

Täname, et pühendunult osalete metsaomanike nõustamise toetusega seotud arutelus.  

Alljärgnevalt vastame Teie pöördumisele. 

 

SA Erametsakeskus tegi 13.08.2015 metsaühistute esindajatele ja konsulentidele ettepaneku 

osaleda arutelul nõustamistoetuse ümberkorraldamise teemal. Nagu eelnimetatud kuupäeval 

saadetud kirjas ka teatasime, kahtles EMK eraldi töörühma moodustamise vajalikkuses, kuna 

teemat oli nõukoja koosolekutel mitmel korral arutatud. Tagamaks sihtrühma suurem kaasamine 

ning seeläbi võimalike muudatuste parem kvaliteet olime, juhindudes nõukoja ettepanekust, nõus 

täiendava arutelu korraldamiseks. Arutelu tulemused lubasime esitada EMK nõukojale, kellelt 

ootasime selget soovitust, kuidas nõustamistoetuse ümberkorraldustega edasi liikuda. Nii oligi 

nõukojal arutamiseks kolm varianti: juba varasemalt nõukojas arutatud variant, EMK poolt 

koostatud nn. kompromissvariant ning arutelul osalenud kuue isiku poolt koostatud variant. Juba 

aruteludel sai märgitud, et kuue osaleja versioon ei ole kooskõlas arutelu lähteülesandega. Nimelt 

oli 13.08.2015 saadetud kutses selgelt nimetatud, et arutelu teemaks on EMK arengukava osas 

5.3. nimetatud tegevuse „Konsulendi ja metsaühistu vahelise sideme tugevdamine“ 
(Tulemus: Konsulendi tasustamine on muutunud sõltuvaks metsas läbiviidud 

metsamajanduslikest tegevustest) elluviimiseks rakendusettepanekute väljatöötamine. 

 

Teie poolt esitatud versioon ei olnud lähteülesandega kooskõlas, vaid suunatud arengukavas 

nimetatud muudatuste ärahoidmisele. Seda selgitasime ka toimunud aruteludel. Samuti sai 

koosolekutel korduvalt märgitud, et kui EMK muudatusettepanekud ei ole vastuvõetavad, siis 

palun esitada endapoolne nägemus, kuid selline, mis on lähteülesandega kooskõlas. 

Alternatiivset ettepanekut, mis oleks suunatud arengukavas nimetatud eesmärgi saavutamisele ei 

saabunudki. Et Teie poolt esitatud variant ei vasta lähteülesandele möönate isegi. Ometigi 

esitasime ka selle variandi nõukojale, et viimane saaks tutvuda kõigi arutelul diskussiooniks 

olnud versioonidega ning saaks seeläbi lõpliku soovituse andmisel võimalikult paljude 

eripalgeliste arvamustega arvestada. 

 

Märgite, et Teie arvamusega mittearvestamine ei ole demokraatlikule ühiskonnale sobilik. 

Juhime tähelepanu, et ettepaneku täiendava arutelu korraldamiseks tegi nõukoda kui 
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laiapõhjaline metsaühistute seisukohti kajastav kogu. Seega oli nõukoda ka arutelu tulemuste 

kasutaja. Antud juhul leidis kasutaja konsensuslikult, et sobivaks muutmisversiooniks on EMK 

poolt esialgselt esitatud ettepanek. Asjaolu, et kuus ühisarutelul osalenut tegid teistlaadse 

ettepaneku ei tähenda demokraatliku ühiskonna toimimispõhimõtete kohaselt, et nõukoda peaks 

automaatselt, endapoolse täiendava  kaalumiseta selle ettepaneku ka parimaks lugema. 

Paratamatult ei ole võimalik vastandlikke arvamusi üheaegselt arvesse võtta. Samuti ei ole ühel 

või teisel ettepanekul ette kindlaksmääratud positsiooni prevaleerida teiste üle. Asjaolu, et EMK 

nõukoda soovis teema täiendavat arutamist ei tähenda, et ta automaatselt oleks pidanud arutelul 

tekkinud ühe versiooni parimaks lugema.  

 

Lisaks märgime, et ka Erametsakeskusel on kahju, et kohtumistel jäi kasutamata valmidus leida 

koostöös parim lahendus. Proovisime ju kompromissvariandi loomisega leida sobiva 

konsensusliku lahenduse, kuid paraku ei leidnud see osalejate toetust. 

 

Märgite, et Te ei pea SA Erametsakeskus arengukava nõustamistoetust käsitlevat osa 

õnnestunuks ja leiate, et see vajab edasiarendamist. Samuti viitate kavandatud muudatuste 

vastuolule Eesti metsanduse arengukavaga aastani 2020 ning metsaomanike rahulolu uuringuga 

nõustamise osas. 

 

Selgitame, et käesoleval aastal on kavas arengukava ülevaatamine, mistõttu ei ole välistatud 

mõningad muudatused ka selles peatükis. Muutmisprotsessi kaasame kindlasti ka metsaühistute 

esindajad. Siiski ei saa nõustuda seisukohaga, et kavandatud muudatused oleks vastuolus 

metsanduse arengukavaga. Nimelt on arengukava peatükis 4.3. „Erametsanduse edendamine“ 

sõnaselgelt fikseeritud arendatava tegevusena kompleksse metsamajandamisalase nõustamise 

rakendamine, mille vahetuks tulemuseks on metsamajanduslike tegevuste mahu suurenemine 

ja kvaliteedi paranemine.  Ehk arengukava annab väga selge signaali, et riigi poolt toetatava 

nõustamise tulemus ei saa olla metsaomanike nõustamise kui protsessi toimumine, vaid 

nõustamine peab viima tegevusteni metsas.  

Metsaomanike rahulolu uuring aga pigem kinnitab vajadust, et nõustamise raames suudetaks 

pakkuda metsaomanikele ka lahendus, kuidas soovitatud tööd võiks ellu viia. Nimelt pidas 72% 

vastanud metsaomanikest oluliseks või väga oluliseks võimekust pakkuda lisaks nõuandele ka 

vastavaid metsamajanduslikke teenuseid (allikas: Nõustamisteenuse rahulolu uuring, Tallinn 

2015, lk. 25. Kättesaadav: http://www.eramets.ee/wp-

content/uploads/2013/01/noustamisteenuse-rahulolu-uuring-1.pdf). Siit tulenevalt ei ole kohane 

väita, nagu ei oleks kavandatud muudatused uuringu tulemustega kooskõlas. 

 

Kirjas selgitate põhjalikult nõustamissüsteemi muutmisega kaasnevaid võimalikke ohte. Neid 

siinkohal kordamata märgime, et nõustamistoetuse rahastamise tingimuste muutmine ei too 

kaasa nõuande osutamist reguleerivate ning selle kvaliteeti tagavate normide tühistamist. 

Kutsestandard ja selle lisaks olev konsulendi kutse-eetika, millest juhindumist nõuab ka toetuste 

maksmise aluseks olev keskkonnaministri määrusega nr. 10 14. 04. 2014. a kinnitatud 

„Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja 

taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise korra“ § 8 lg 

12 jääb jätkuvalt kehtima. 
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Märgite, et kui toetuse mahtu pole võimalik suurendada, siis on oluline, et toetust kasutataks 

sihipäraselt nende metsaomanike nõustamiseks, kes seda kõige enam vajavad ja kelle võimekus 

tasulist nõustamisteenust osta on kõige väiksem. Seisukohta, et tasub loobuda juriidilisest isikust 

metsaomanike nõustamise korral toetuse maksmisest jagasid nii enamus arutelul osalenutest kui 

ka nõukoja liikmed ning EMK esindajad. Juriidiliste isikute täielikku välistamist toetuste saajate 

ringist võib tulevikus täiendavalt kaaluda. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

Andres Onemar      Jaanus Aun 

nõukogu esimees      juhatuse liige 

 

 

 

Sama: Ants Teder (kuusemetsa@hot.ee) 

Elve Lepik (elve@le-metsateave.ee) 

Jaan Velström (jaan@metsatark.ee) 

Ülle Kuldkepp (ylle.kuldkepp@hotmail.com) 

Kalev Jaanson (kalev@rmy.ee) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




