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Olen Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi professor ja stažeerisin Brüsselis 
23.11.-18.12.2017 kahe valdkonna – e-riigi teenused ja kriisihaldus – teemadega. Minu 
eesmärgiks oli saada paremini aru Euroopa Liidu teaduspoliitikast ja raamprogrammide 
uurimisteemade tekkeprotsessidest, luua uusi kontakte ning mis siin salata – leida uute 
projektitaotluste jaoks teemasid, konsortsiume ja partnereid. Euroopa Liit on suhteliselt 
läbipaistmatu organisatsioon juba oma suuruse ja keerulisuse tõttu ja meenutab nii mõneski 
suhtes Franz Kafka romaanist „Loss“ mäe otsas asuvat lossi oma kummaliste toimikutega, 
läbinähtamatu ametnikehierarhiaga ning oma vähemalt näiliselt arusaamatu loogikaga. Aga 
seda lossi on võimalik tundma õppida, kui satud õigel ajal õige inimese juurde või õigele 
üritusele! Mind üllatas see, kui palju üritusi Brüsselis tegelikult toimub. Kahel korral sain minu 
teema jaoks väga olulisest üritusest teada alles eelmisel õhtul või eelmisel päeval ja õnnestus 
ka väga lühikese aja jooksul organiseerida võimalus osa võtta sellest üritusest. Siit ka minu 
soovitus järgmistele stažööridele mitte peljata osalemist asjakohasel üritusel, millele sa ei ole 
registreerunud ja vajadusel lihtsalt kohale minna. Minu teine soovitus tulevastele 
stažööridele on osaleda ka üritustel, mis esmapilgul ei tundu olevat otseselt seotud sinu 
uurimisalaga. Põhjus seisneb selles, et Euroopa Liidu organisatsioonides suhtlemisel on 
võtmetähendusega oskus vaadata teadust oma kitsa uurimisala piiridest laiemalt. Lisaks 
üritustel osalemisele on väga oluline ka aktiivne panustamine ettekannete pidamise või 
ürituste korraldamise näol. Mina näiteks pidasin EL-i digitaalse majanduse ja ühiskonna eest 
vastutavas direktoraadis DG-CONNECT ettekande tehisintellekti kasutamisest proaktiivsete ja 
automaatsete e-riigi teenuste saavutamiseks. Minu ühendusevõtt direktoraadiga DG-
CONNECT ühel oma stažeerimise teemal sai neile ajendiks poolepäevase ürituse “AI and E-
Government” korraldamiseks, mille raames pidasingi oma ettekande. Kuna minu 
stažeerimine langes Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise lõpuperioodi, siis aitasin pisut 
kaasa eesistumise raames toimunud konverentsi “Embedding digital into societal challenges” 
organiseerimisele ja esindasin nimetatud konverentsil ainukesena Tallinna Tehnikaülikooli 
vastava “roll-up”-iga proaktiivsetest e-riigi teenustest. Osalesin ka kuulajana Euroopa 
Nõukogus Eesti eesistumisel toimunud Euroopa teaduspilve (“European Open Science 
Cloud”) teema arutelul ja vaatlejana Eesti kui eesistuja poolt organiseeritud “e-Infrastructure 
Reflection Group”-i (e-IRG) koosolekul. Oma stažeerimise lõpuosas käisin Ispras Itaalias, kus 
võtsin osa Euroopa Liidu “Joint Research Centre”-s (JRC) toimunud EL-i ja USA 
ühiskonverentsist “2nd Workshop on Modelling of Physical  Economic and Social Systems for 
Resilience Assessment”. Sellelt konverentsilt sain rohkelt teavet ja kontakte kriisihalduse 
osas, valmistumaks arvutisimulatsioonide abil võimalikeks nii looduse kui ka inimese poolt 
põhjustatud kriisideks ühiskonnas. Brüsselis olles aitasid mind kontaktide ja näpunäidetega 
palju Eesti teadus- ja arendustegevuse Brüsseli büroo töötajad Kadri ja Annika. Nende abil 
kohtusin koos Eesti bürooga IGLO-võrgustikku kuuluvate Saksamaa, Hollandi, Luksemburgi, 
Ühendkuningriigi ja Norra teadusorganisatsioonide esindajatega Brüsselis, kellelt sain palju 
kasulikku teavet Euroopa Liidu teaduspoliitika kohta ja soovitusi kuidas Brüsselis “oma asja” 
esitada ja ajada. Samuti kohtusin Kadri ja Annika vahendusel kahe tugevaid Euroopa ülikoole 
ühendava organisatsiooni – “EuroTech Universities” ja “League of European Research 
Universities” (LERU) – liikmetega. Kohtumistel ja üritustel Brüsselis üllatas mind see, kui eraldi 
seisavad Euroopa Liidu teadusmaastikul nn vana Euroopa ja Ida Euroopa. Minu meelest ei saa 
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seda küll põhjendada teadusliku ekstsellentsi puudumisega Ida Euroopas. Peale stažeerimist 
kavatsen Brüsselis omandatud teadmisi ja kogemusi kasutada esmalt uute projektitaotluste 
koostamisel ja osalemisel projektikonsortsiumites. Samuti olen nüüd palju targem selles osas, 
mida on vaja selleks, et oma uurimisrühma, instituuti, ülikooli ning Eestis tehtavat teadus- ja 
arendustööd tervikuna Brüsselis ja üldse rahvusvahelisel areenil väljapaistvamalt esitada ning 
kuidas Euroopa Liidus teha teadusalast lobitööd. 


