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Kumba pöörata, kas inimesi või

tehnoloogiaid? 

Rohepööre kui sotsio-tehniliste

süsteemide ümberkujundamine



Kolm lähenemisviisi

Sotsio-tehniliste 

süsteemide siire
Tehnofix ehk 

tehnoloogilised 

võluvitsad 

lahendavad 

probleemid

Kõrgem teadlikkus 

muudab käitumise 

rohelisemaks



Maailma vaatamine süsteemide kaudu

● Modernne tööstusühiskond on jõudmas murdepunkti: ökoloogiline

kriis ja sotsiaalsete probleemide süvenemine

● Ühe süsteemi abil maailma ei päästa: süsteemid on omavahel seotud

● Võluvitsa ei ole: tehnoloogilised, majanduslikud, poliitilised, 

sotsiaalsed ja kultuurilised uuendused

● Paljud eri toimijad eri tasanditel: siiret ei saa poliitilisest “kokpitist” 

juhtida, aga seda saab tüürida

● Siirde tegelik suund on ennustamatu...

Allikas: Kanger & Schot, 2019; Schot & Kanger 2018



Mis on sotsio-tehnilised süsteemid?

turg

tehno-

loogia

tootmine

tarbija

harjumused

kultuur

regulatsioon

Lorem ipsum dolor sit amet, nibh 

est. A magna maecenas, quam 

magna nec quis, lorem nunc. 

Suspendisse viverra sodales 

mauris, cras pharetra proin 

egestas arcu erat dolor, at amet. 

Eri toimijate “joondatud” 

kogumid, mis täidavad

ühiskondlikku funktsiooni, 

pakuvad hüve (nt

energeetika, transport, 

haridus, sotsiaalkaitse, side 

jne)

Siirdeuuringutes on mõiste

lock-in ehk süsteemide

lukustumine. See on nii

materiaal-tehnoloogiline, 

institutsionaalne, sotsiaalne

kui ka kognitiivne. 



SOTSIO-

TEHNILISED 

SÜSTEEMID

Energeetika, toit, 

liikuvus, haridus, 

sotsiaalkaitse jne

SUUR SIIRE

Paljude süsteemide 

muutus. Suund: 

kestlikkus ja õiglus???  

SOTSIAALSED 

RÜHMAD JA 

TEGUTSEJAD

Omavalitsused, ettevõtted, 

ministeeriumid, ülikoolid, 

sotsiaalsed liikumised, 

seltsid

ÜKSIKISIK JA 

ARGI-

HARJUMUSED

Toidutegemine, 

kodu remontimine, 

nutiseadmete 

tarbimine, pesu 

pesemine jne
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Leevenda süsteemimuutuse
kõrvalmõjusid

NIšID

SÜSTEEM

MAASTIK

1

2

3

4

5

6 Kalluta “maastikku”

Erguta nišše

Kiirenda nišše

Nõrgesta valitsevat süsteemi

Suuna mitme süsteemi
koosarengut

SÜSTEEM 1 SÜSTEEM 2

tootmine

kultuur

teadus

turg

tehnoloogia

poliitika

Kuidas süsteeme muuta ehk 6 sekkumispunkti



Delphi uuring energeetikasüsteemi
sekkumistest

• Lai asjatundjate valim: ettevõtjad, poliitikud, kodanikuaktivistid, 

kultuuritegelased, tehnoloogiaeksperdid

• Tehnoloogiate asemel rõhk sekkumistel (92), sh üksteist

välistavatel (sh ärimudelid, seadused, argielu tegevused, hoiakute

kujundamine jne)

• Eesmärk testida, mida peetakse vajalikuks ja millal rakendatavaks

• Vastanuid ca 130 inimest



Järeldusi uuringust: kas me oleme lukus?

• Paistavad valdkondade vahelised müürid ja minevikupärand:

• “energeetikaga seonduv on kitsa eskpertiisi, mitte laiema arutelu

teema”

• “turg paneb asjad paika”

• “käsud ja keelud ei toimi”

• “aktivism meid ei aita”

• Samas: hinnang poliitilistele sekkumistele: valdavas enamuses tehtavad 5 

aasta jooksul, oleks vaid poliitilist tahet



Mis siis nüüd teha?



Poliitikakujunduse võimalused ehk lukust lahti

Sekkumiste koordinatsioon eri 

süsteemide vahel

Rutiinse argikäitumise toetuseks 

asjad, taristu

Narratiivi loomine, arutelu 

platvormid, eeskuju



Ja inimesed?

03

02

01

Teadlikkus üllastest

ideaalidest ega

kriisihirm üksi ei aita

Väärtusruumi

kujundab

ühiskondlik debatt, 

tabuteemade

lahtiharutamine

Argielu nihkub koos

süsteemide

muutumisega: tooted, 

taristu, uued oskused

04
Eri osapoolte

koosloome, 

vahendamine

ja “leiutamine”



Aitäh!

Projekti “Eesti energia-, transpordi- ja
telekommunikatsioonisüsteemide

ümberkujundamine Teise Suure Siirde lävel (PRG 
346)” rahastab Eesti Teadusagentuur.
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