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Arenguseire Eestis: enne ja pärast
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Arenguseire on teaduse, tehnoloogia, majanduse, keskkonna ja 
ühiskonna pikaajaliste arengute süstemaatiline hindamine ning 
vastavate uuringute ja analüüside tegemine eesmärgiga tuvastada 
võtmevaldkonnad ja strateegilised arengusuunad, mis pikas 
perspektiivis toovad kaasa ulatusliku majandusliku ja ühiskondliku 
kasu.

Eesti Arengufondi seadus, § 39

Arenguseire on Eesti ühiskonna pikaajaliste arengute tuvastamine 
ja analüüs ning nende põhjal arengustsenaariumite koostamine 
koos ühiskonnale avanevate võimaluste ja ohtude 
eristamisega, arengustsenaariumite realiseerumise jälgimine ning 
vajaduse korral arengustsenaariumite ja nende järelmite 
korrigeerimine.

Arenguseire seadus, § 2



Stsenaarium ei ole prognoos

Autor: Erik Terk
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Stsenaarium ei ole 

(veel) strateegia

Näide: Euroopa Komisjoni 

valge raamat 

Euroopa tuleviku kohta: 

viis stsenaariumi
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Näide: „Asjade interneti“ 

(IoT) analüüs STEEPED 

metoodika järgi
Allikas: Euroopa Parlamendi uuringuteenistus (EPRS)

Keskkonnamõju – targad majad, keskkonnaseire ja energiatarbe sensorid vähendavad 
keskkonnakoormust. Samas kasvab nõudlus raskemetallide ja haruldaste muldmetallide 
järele, millest IoT seadmed koosnevad. 
Poliitiline / õiguslik mõju – suurandmete turvalisus, andmekaitse ja andmete 
omandiküsimused, turu läbipaistvuse regulatsioonid, aus konkurents, teenuspakkujate ja 
tarbijate õiguste tasakaalustatus, kvaliteedistandardid
Eetikaküsimused – kui privaatne on „tark kodu“ ja „kantavad tehnoloogiad“? 
Mõju rahvastikule – parem / varasem teadlikkus terviseriskidest, tõhusam diagnoosimine ja 
ennetus

Sotsiaalne mõju – säästab inimeste aega
Tehnoloogiline mõju (aspekt) – vaja on järjest enam IP-
aadresse
Majanduslik mõju – IoT seadmed kombinatsioonis 3D-
printimisega detsentraliseerivad tööstuse ja 
individualiseerivad toodete tootmise  
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Arenguseire Riigikogu juures: lähtekohad ja 

meetodid
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Arenguseire tulemused peavad olema Riigikogule abiks 5-15 aastase 
horisondiga poliitika kujundamisel 

Meetodid ja ülesehitus

• Olemasolevate uuringute tulemuste 
süstematiseerimine

• Võtmetegurite analüüs, 
kombineerides kvalitatiivseid ja 
kvantitatiivseid meetodeid

• Alternatiivsete stsenaariumide 
loomine

• Valikute ja sammude väljatoomine, 
mis suurendavad eri stsenaariumide 
realiseerumise tõenäosust

Juhtmõtted

• Valdkondade-vaheline

• Tulevikku suunatud, ei ole 
päevapoliitiline

• Asjakohane seotud osapoolte jaoks

• Teaduspõhine ja analüütiline 

• Neutraalne



Arenguseire protsess

• Juhtkomisjon: teemast huvitatud Riigikogu liikmed ja 
teemat kureerivad ametnikud 

• Juhtkomisjoni roll: nõustada, teostada järelevalvet ning osaleda 
uuringu lõppfaasis oluliste otsustuskohtade väljatoomisel

• Ekspertkogu: Eesti ja rahvusvahelised teadlased ja 
eksperdid
• Ekspertkogu roll (eri eksperdid täidavad eri rolle): kaastöö 

uuringusse, peer-review, stsenaariumite loomise ajurünnakutes 
osalemine

Kompromiss ekspertidel põhineva ja kaasamiskeskse mudeli vahel. 
Igal uurimisprojektil on juhtkomisjon ja ekspertkogu.



Kasu poliitikakujundajale

Parem orienteerumine teemas
Teemadevaheliste seoste nägemine
Võimalike tulevikuarengute mõistmine ja mõtestamine
Valikute tagajärgede mõistmine
Suhtlusvõrgustiku areng: arutelud teadlaste ja ekspertidega
Teema kommunikatsioon ja diskussioon avalikkuses

Kasu teadlasele

Parem arusaam poliitikakujunduse vajadustest

Suurem väljund poliitikakujundusse

Suhtlusvõrgustiku areng: arutelud Riigikogu liikmete ja 
ametnikega

Abi teaduskommunikatsioonis ja populariseerimises
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Tänan!

Tea.Danilov@riigikogu.ee

riigikogu.ee/arenguseire

mailto:Tea.Danilov@riigikogu.ee

