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PÖÖRDUMINE 
 
 
Meie, konsulendid ja metsaühistute esindajad, pöördume Teie poole ajendatuna SA Erametsakeskus  
poolt kavandatavate muudatustega erametsaomanike nõustamise toetamisel. 
 
Nõustamistoetuste arutelu töörühm ( edaspidi ” töörühm”), mis kutsuti kokku SA Erametsakeskus 
poolt, töötas eelmise aasta septembrist novembrini Mäos, Viljandis ja Pärnus. Kolmel päeval arutati 
nõustamist puudutava määruse projekti ning viimasel kohtumisel Pärnus jõuti tulemuseni, kus 
Jaanus Aun lubas SA Erametsakeskus nõukojale esitada kaks lõpuks arutelule jäänud määruse 
varianti. 
 
Nõukoja 10. novembri 2015 koosoleku protokollist nähtub, et tegelikult esitati nõukojale esimesena 
määruse paranduste variant, mis juba esimesel  töörühma kohtumisel Mäos enamuse töörühma 
liikmete poolt heakskiitu ei leidnud. 
 
Lisaks võib nõukoja protokollist lugeda, et SA Erametsakeskus pakub välja ka võimaluse 
nõustamistoetuse maksmine lõpetada ja sellega viia nõustamisteenuse pakkumine n.ö. vabale turule.  
 
Kuue töörühma liikme pakutud määruse varianti kujutatakse nõukoja protokollis kui kuue 
konsulendi soovitatud muudatusi. See ei vasta tegelikkusele. 
Juhime tähelepanu sellele, et töörühma liikmed peegeldavad oma arvamustes läbilõikeliselt 
metsaühistute seisukohti nõustamistoetuse küsimuses ning nende  arvamusega mittearvestamine ei 
ole demokraatlikule ühiskonnale sobilik. 
 
SA Erametsakeskus hinnangul ei mahu töörühma arvamused nende poolt püstitatud lähteülesande 
raamidesse, vaid on hoopis põhimõttelisema tähendusega, sai selgeks juba töörühma esimesel 
kohtumisel Mäos. Avaldame kahetsust, et edasine töö Viljandis ja Pärnus kujunes vaid näiliseks 
tahteavalduseks võtta muudatuste tegemisel arvesse kõigi  metsaühistute ja konsulentide seisukohti. 
Kahjuks jäi neil kohtumistel kasutamata töörühma valmidus leida koostöös parim lahendus.  
 
Me ei pea SA Erametsakeskus nõukogu poolt kinnitatud SA Erametsakeskus arengukava 
nõustamistoetust käsitlevat osa õnnestunuks ja leiame, et see vajab edasiarendamist. Meie 
hinnangul pole nõukogule selgitatud nõustamise (atesteeritud konsulendi erapooletu, metsaomaniku 
huvist ja eripärast lähtuv suuline või kirjalik nõustamisteenus) erinevust nõu andmisest (mistahes 
metsandust rohkem või vähem tundva isiku enda või tööandja huvist ja arvamusest lähtuv 
suusõnaline nõuanne või muu teenus metsaomanikule) ning seepärast on kavandatud tegevused 
vastuolulised. 
 
SA Erametsakeskus poolt soovitatud määruse versioon, mille nõukoda heaks kiitis, avab tee 
nõustamise asendamisele nõu andmisega. Nõu andmine on oma olemuselt sihipärane omaniku 
mõjutamine nõu andja poolt soovitud suunas ja toimub kellegi teise, mitte metsaomaniku  huvist 
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lähtuvalt, mistõttu ei pea me põhjendatuks sellist tegevust riigi eelarvest toetada. Pole oluline, 
millisest eesmärgist kantuna nõu andja tegutseb. Nõustaja seevastu ei langeta nõustatava eest 
otsuseid, vaid jätab metsaomanikule valikuvabaduse, kelle kaudu  ja mil viisil ta saadud soovitusi 
ellu rakendab. Nõustamistoetus ei teeni sel juhul ühegi konkreetse eraettevõtja huve. Eesti 
erametsandus saab olla jätkusuutlik vaid siis, kui metsaomanikud  on  teadlikud ja 
otsustuvõimelised oma metsa peremehed ja ei tee hetkehuvidest ajendatuna ebamõistlikke otsuseid. 
SA Erametsakeskuse poolt soovitud määruse muudatused nõustamistoetuse osas toovad meie 
hinnangul kaasa järgmised negatiivsed ilmingud: 
- nõustamise kestus muutub manipuleeritavaks 
- nõustaja ja metsameistri tööjaotuse piirid kaovad 
- nõustamistoetus hakkab metsaühistutes asendama teenustööde (raie, müük, maapinna ette 
valmistamine jne.) korraldaja töötasu 
- nõustaja kaotab sõltumatuse ja muutub otseselt sõltuvaks metsaühistust kui tööandjast 
- nõustamine asendub nõu andmisega, kuna see mõjutab metsaühistute tulemusmõõdikuid 
sobivas suunas 
- nõustaja satub vastuollu kutsestandardi ja -eetikaga 
- erametsaomaniku võimalus saada kvalifitseeritud ja erapooletut riigi poolt toetatud 
nõustamist satub sõltuvusse metsaühistu võimekusest ja huvist kõigile oma liikmetele, teiste 
metsaühistute liikmetele ja ka metsaühistutega mitte liitunud metsaomanikele võrdsetel alustel oma 
piiratud ressursi arvelt nõustamisteenust osutada 
- nõustamistoetus koondub perspektiivis ühe-kahe suurema metsaühistu kätte, väiksemate 
metsaühistute liikmed kaotavad võimaluse riigi poolt toetatavat kvalifitseeritud nõustamisteenust 
saada, mis ei ole kooskõlas kodanike võrdse kohtlemise printsiibiga. 
 
Juhime tähelepanu ka asjaolule, et planeeritavad muudatused ei ole kooskõlas SA Erametsakeskus 
poolt koostatud metsaomanike rahulolu uuringuga nõustamise osas (Sinu Mets nr 41,  03.12 2015), 
samuti Eesti metsanduse arengukavaga aastani 2020. Metsakonsulentide individuaalne töö 
metsamajanduslike põhitõdede valgustamisel ja omanike julgustamisel on viinud erametsades aasta-
aastalt metsanduslike töömahtude suurendamiseni. 
 
Erametsakeskuse arengukavas on nõustamistoetuseks ette nähtud 803000 eurot aastas, 2016. aasta 
esimeses pooles on aga nõustamiseks eraldatud 200000 eurot, mis tähendab, et tegelikult ei ulatu 
riigi poolt antav toetus erametsaomanike nõustamiseks varem prognoositud mahtudeni. 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. Vahendite mittepiisavuse korral tasuks kaaluda suures 
mahus metsaraie ja -müügiga tegelevate juriidiliste isikute metsatoetuste lõpetamist. 
 
Ootame seisukohta meie poolt tõstatatud küsimustele. 
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