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Esinejad
Raivo Aeg on Eesti Vabariigi justiitsminister. Ta on kogu oma elu
töötanud õiguskaitseorganites. Ta on olnud Politseiameti
peadirektor (2005–2008) ja Kaitsepolitseiameti peadirektor
(2008–2013). Enne justiitsministri ametisse asumist oli Raivo
Aeg XIII koosseisu Riigikogu õiguskomisjoni liige (2015–2019).
Aastal 2017 valiti ta ka Tallinna linnavolikogusse.

Taimar Peterkop on riigisekretär 10. detsembrist 2018. Enne
riigisekretäriks asumist juhtis ta 2015. aasta maist Riigi Infosüsteemi Ametit. Aastatel 2000–2001 töötas Taimar Peterkop
juristina Riigikantseleis ning 2001–2008 Kaitseministeeriumis,
esimesed neli aastat õigusosakonnas rahvusvahelise õiguse
büroo juhatajana ning seejärel kolm aastat operatsioonide ja
kriisireguleerimise osakonna juhatajana.
2008–2010 oli Taimar Peterkop kaitsepoliitika nõunik Eesti
suursaatkonnas Washingtonis ning pärast seda Kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsler.
Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning USA
maaväe sõjakolledži magistrikraadiga strateegilises juhtimises.
Maive Rute on Eesti Panga asepresident. Tema vastutusalas on
finantsstabiilsuse tagamine, raharingluse korraldamine, maksesüsteemide usaldusväärne ja tõrgeteta toimimine ning välismajandusstatistika ja finantssektori statistika kogumine,
käitlemine ja avaldamine. Maive Rute on Euroopa Keskpanga
pangandusjärelevalvet (SSM) suunava järelevalvenõukogu liige.
Lisaks on Maive Rute statistikanõukogu liige ja osaleb
Finantsinspektsiooni nõukogu töös.
Maive Rute on töötanud kõrgetel ametikohtadel Euroopa
Komisjonis, kus ta on muu hulgas vastutanud ettevõtluspoliitika
kujundamise ning teaduse ja innovatsiooni rahastamise
programmide eest. Enne Euroopa Komisjoni tööle asumist juhtis
Maive Rute sihtasutust KredEx.
Tal on ärijuhtimise magistrikraad Doonau ülikoolist Austrias ja
rahvusvahelise poliitika magistrikraad Brüsseli rahvusvaheliste
suhete ja strateegiauuringute keskusest. Samuti on ta end
täiendanud Harvardi ülikoolis.

Hent Kalmo on avaliku õiguse teadur Tartu Ülikoolis ja õiguskantsleri
nõunik. Tema uurimistöö puudutab peamiselt riigiõigust ja Euroopa
Liidu õigust. Aastatel 2012–2017 oli ta Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti
nõukogu ja juhatuse liige. Ta valmistab ette raamatut Eesti riigikorra
ajaloost.

Innar Liiv on suurandmete ja digiteerimise ekspert, Tallinna
Tehnikaülikooli andmekaevandamise dotsent ja kaasteadur (Research
Associate) Oxfordi ülikoolis (Centre for Technology and Global Affairs).
Ta on olnud küberuuringute külalisteadur Oxfordi ülikoolis (2016–
2017), külalisteadur Stanfordi ülikoolis (2015) ning järeldoktorantuuri
külalisteadur Georgia tehnoloogiainstituudis (2009). Tema uurimishuvideks on andmeanalüüs, sotsiaalvõrgustike analüüs, operatsioonianalüüs, arvutuslik diplomaatia, informatsiooni Visualiseerimine ning
suurandmete tehnoloogia siire tööstuse ja avaliku sektori
organisatsioonidesse..

Klen Jäärats on Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor. Unistas
tootlikule tööle siirdumisest erasektorisse, aga juhtus nii, et on enne
praegust tööd kahe kümnendi jooksul töötanud Siseministeeriumis,
Kodakondsus- ja Migratsiooniametis, Välisministeeriumis ja Eesti
alalises esinduses EL juures Brüsselis. Põhitöö kõrvalt on vastutanud
kolme Tallinna Digisummiti korraldamise eest. Hariduselt jurist,
täiendanud end hiljuti TalTechis digimuutustega ettevõtluses.

Sandra Särav on Bolti Balti- ja Põhjamaade valitsussuhete juht, kus ta
tegeleb riigisisese ja Euroopa Liidu tasandi regulatsiooni küsimustega.
Enne Boltiga liitumist töötas Sandra Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis väliskoostöö nõunikuna, edendades välissuhteid IKT
vallas ning esindades Eesti huve ELi tehismõistuse (AI) strateegia
loomisel. Lisaks on Sandra nooremteadur TalTechis, kus ta peab
loengud e-valitsemise õigusküsimuste ja Euroopa Liidu õiguse
teemadel.

Lauri Tammiste on SEI Tallinna tegevjuht ning vastutas värske Eesti
kliimaneutraalsuse uuringu koostamise eest, mis sai üheks peamiseks
aluseks valitsuse seisukohtadele. Lauri on varem töötanud MKMis, mh
majandusarengu ja energeetika osakonna juhatajana, olnud Arengufondis energia- ja rohemajanduse suuna direktor ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) juhatuses. Lauril on avaliku halduse haridus.

Kaie Koskaru-Nelk töötab alates selle aasta septembrist Statistikaameti peadirektori asetäitjana, vastutades statistika analüüsi
osakondade ja rahvusvahelise koostöö strateegilise juhtimise eest. Enne
seda töötas ta Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantslerina,
vastutades eelarvepoliitika kujundamise ja elluviimise eest, sealhulgas
välisvahendite kasutamise planeerimise, seiramise ja hindamise eest
korraldusasutuse juhina. Oma töös avalikus sektoris on ta pidanud
oluliseks andmete kvaliteedi parandamist ja nende enamat
kasutuselevõttu teadmuspõhiste otsuste tegemiseks ühiskonnas.
Gea Lepik on Justiitsministeeriumi intellektuaalomandi ja konkurentsiõiguse talituse juhataja. Viimase paari aasta jooksul on Gea tegelenud
muu hulgas sobiva regulatiivse keskkonna kujundamisega selleks, et
Patendiamet saaks minna pabertoimikupõhiselt menetluselt üle
elektroonilisele menetlusele. See on näidanud, kui oluline on arvestada
õigusloomes sellega, et seadused ei oleks kirjutatud vaid olemasolevaid
(mitte)tehnoloogilisi lahendusi silmas pidades.

Sten Tikerpe on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi
infosüsteemide osakonna IT-õiguse nõunik. Viimastel aastatel on Sten
osalenud avaliku ja erasektori vaheliste innovaatiliste koostöövõimaluste loomises, kuid ka elektroonilist identiteeti, küberturvalisust,
riigi IT-strateegiat, andmetöötlust ning tehisintellekti puudutava
õigusloome kujundamises. Kõikide eelnimetatud teemade puhul on
üheks ühiseks nimetajaks tehnoloogianeutraalsus, millega seotud
kogemusi Sten hea meelega jagab.
Thomas Auväärt on Rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika
osakonna juhataja. Osakonna peamiseks ülesandeks on kaitsta
hoiustajate ja investorite raha läbi asjakohase õigusloome, samas ka
konkurentsivõimelise regulatiivse keskkonna tekitamine finantsteenuste pakkujatele. Viimastel aastatel on tekkinud finantsmaailmas
uued märksõnad nagu FinTech, plokiahel, krüpto. See esitab ka meile
uusi väljakutseid, kas ja kuidas neid valdkondi reguleerida või hoopis
dereguleerida.
Helelyn Tammsaar on sotsiaalantropoloog. Antropoloogia ei ole eriala,
vaid viis näha, kogeda ja mõista maailma. See annab sügavama
arusaama inimkäitumisest ja kultuurilisest mitmekesisusest ning
oskuse vahendada seda mõistmist ka teistele.
Merilin Truuväärt on riigivalitsemise teemadega tegelenud nii
konsultandi kui ametnikuna juba 12 aastat. Merilini käivitab uudishimu
ja küsimus, kuidas saaks paremini. Innovatsioonitiimis oli tema vedada
õigusloomeprotsessi ümberdisainimise projekt.
Daniel Kotsjuba on disainer, kes otsib inimkeskseid ja kasutajasõbralikke lahendusi. Kõik, mis pole keelatud, on ju lubatud?

Kaarel Eller on Rahandusministeeriumi õigusosakonna juhataja. Enne
seda töötas ta Rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika
osakonnas seaduseelnõudega. Samuti töötas ta pikka aega
Õiguskantsleri Kantseleis nõunikuna, analüüsides muu hulgas seaduste
ja teiste õigustloovate aktide põhiseadusele vastavust.

Lee Maripuu on mõttekoja Praxis kommunikatsioonijuht. Ta vastutab
organisatsiooni meediasuhete eest ning toetab mõttekoja analüütikuid
mõjusate kommunikatsioonilahenduste leidmisel. Leel tuleb oma töös
igapäevaselt kokku puutuda keeruliste mõistete inimkeelde tõlkimise
ning seoste ja konteksti loomisega eri uurimisvaldkondade vahel. Teda
köidab ühiskondlike probleemide ja protsesside analüüsimine,
mõtestamine ja selgitamine. Lee usub, et selge keelekasutus on hea
riigivalitsemise lahutamatu osa. Praxise koolitajana on tal kogemus
ametnike nõustajana sõnumi seadmisel ning selge keele põhimõtete
kasutamisel.
Katrin Hallik on selge keele mõtteviisi Eestis edendanud alates 2010.
aastast. Ta on algatanud selge sõnumi auhinna, teinud selge keele
koolitusi riigiasutustele ja eraettevõtetele ning koos kolleegidega
loonud selge keele kogukonna.
Katrin on vahendanud rahvusvahelist selge keele kogemust Eestis ja
peab koostööd teiste riikide selge keele eestvedajatega väga tähtsaks.
Ta on rahvusvahelise selge keele organisatsiooni PLAIN liige, samuti
rahvusvahelise selge keele standardi töörühma liige.
Katrin leiab, et selge keel on säästlik ja mõistlik riigikorralduse
vahend ning arenenud ühiskonna tunnus, millest võidavad nii riik kui ka
inimesed.
Kai Härmand on Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler. Kai on
omandanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas teadusmagistri kraadi.
Enne Justiitsministeeriumisse tööle asumist 2012. aastal töötas ta alates
1999. aastast tsiviilasjade kohtunikuna Harju maakohtus. Lisaks
kohtunikutööle on ta õpetanud tudengeid Tartu Ülikoolis ning jaganud
oma kogemusi Riigikohtu, Eesti Õiguskeskuse ja Eesti Juristide Liidu
korraldatud koolitustel. Ta on olnud üheksa aastat Eesti Vabariigi
esindaja Euroopa Patendiameti laiendatud apellatsioonikojas. Eesti
Euroopa Liidu eesistumise ajal oli ta oma valdkonna juht.
Õiguspoliitika asekantsleri põhiülesanneteks on riigi õiguspoliitika
kavandamine ja elluviimine eraõiguse ja avaliku õiguse valdkonnas ning
õigusloome koordineerimine, hoolitsedes samas õiguse süsteemse
arendamise eest.
Õiguspoliitika asekantsleri ülesandeks on ka Andmekaitse
Inspektsiooni ja Patendiameti tegevuse korraldamine ja järelevalve
seadusega ettenähtud alustel ja korras.

