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Sündinud 14. novembril 1966.
1991. aastal lôpetas TO rakendusmatemaa
tika erialal.
1991. aasta suvest 1999. aasta kevadeni öp
pis doktorantuuris ja täätas Helsingi ulikooli
arvutiteaduse instituudis.
Aastatel 1999—2002 töötas lnglismaal
Cambridge’is tegutsevas Euroopa Bioinfor
maatika Instituudis.
2007. aastal valiti TO arvutiteaduse instituu
di bioinformaatika professoriks.
Tema teadusvaldkonnaks on arvutiteadus.
Tartu Ulikooli arvutiteaduse instituudi bioinfor
maatika professor Jaak Vilo teadis Ulikooli appi
ma asudes, et tahab tulevikus arvutitega tegeleda.
,,Kuigi selleks ajaks ei olnud veel ãieti personaal
arvuteidki fling arusaam arvutitest oh vaga umb
määrane kusagil on suured ruumid, kus leiduvaid
monstrumeid saab panna lahendama matemaatihisi
Ulesandeid.” Opingute algusest peale on tema en
alaks olnud arvutiteadus ning sehle juures paelus
teda eelkôige programmeenimine. Tänaseks on
tema teadustegevuse peamiseks valdkonnaks ku
junenud bioinformaatika. See on teadusharu, mis
aitab arvutuslike meetodite abil kaasa bioloogihiste
probleemide lahendamisele. Vilo kuulub oma tea
duspublikatsioonidega maailmas enimtsiteenitud
Eesti teadlaste hulka ning juhib uhikoolis tegutse
vat bioinformaatika uunimisrühma BuT. Nimi BuT
—
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sundis Vilo enda tudengitele suunatud meihihisti
nimest, algselt tahendas see bioinformaatika ja IT
kombinatsiooni. Aktiivse teadustöö körval Ieiab ta
aega ka mitmete teiste projektidega tegelemiseks.
Ta on Uks Tartu Ohikoohi teadusarvutuste keskuse
loomise pohialgatajaid ning hisaks oma enialaga seo
tud tegevusele on Vilo informaatika spetsialistina
aidanud kaasa eesti keele ja keeleoskuse arengule
l(eeleWebi ja Keelevara portaahide kaudu.

J aak Vilo pöhieniala on tema enda sönul arvutitea
dus. ,,Tegemist on teadusvaldkonnaga, kus tegele
takse eelkoige algoritmide ja programmeenimisega
selle Iaias möttes. See tähendab köikvöimahike
ülesannete lahendamisega arvutite abil. Tegele
des algoritmihiste probleemidega on aga vaja ka
praktilisi probleeme, mis vöivad tulla ka teistest
valdkondadest. Tundus, et üheks sehhiseks vald
konnaks vöiks olla bioloogia. Sealt edasi alustasin
tööd bioloogihiste andmetega, sealhulgas DNA ning
valgujarjestuste analuusiga.” Tegeledes bioloogihiste
andmetega, kasvas Vilo sönul huvi bioinformaatika
vastu. See teadusharu on seotud sellega, kuidas
bioloogihisi andmeid, nagu DNA jarjescusi, valgu
järjestusi vöi hoopis mingeid möötmisandmeid
analüüsida ning Iahti seletada nende andmete all
peidus olevat bioloogihist süsteemi. ,,Vöiks öel
da, et bioloogihine süsteem on ka justkui mingit
tuupi arvuti, kus DNAs on kirjas programmid,
mida arvuti loeb ja vastavalt välismöjudele täidab.”

Teaduse tegijad
Arvutiteadlaste ülesanne on Vilo sönul kasutada
môôtmiste kaigus saadud vöi juba olemasolevat
informatsiooni fling proovida aru saada, kuidas see
süsteem tegelikult töätab. ,,Vahel piisab ka andme
test möne huvitava fakti tuvastamiseks, mida saab
kasutada bioloogilise teadmuse edendamiseks.”
Vilo arvates yolks seda tööd vOrrelda ,,musta
kasti” deifreerimisega. Bioinformaatika on tema
sOnul interdistsiplinaarne uurimisvaldkond, m,lle
peamiseks eesmargiks on arvutuslike meetodite
väljatOötamine bioloogiliste andmete uurimiseks.
Laiemas tOlgenduses vOiks bioinformaatika olla
seotud ka andmebaaside ja programmide halda
mise ja kasutamisega. Lisaks on selle teadusharu
ülesanne teha nende programmide kasutamine
bioloogidele vOimalikult lihtsaks ja arusaadavaks.
Andmeid ja analUusimeetodeid, olgu need arvuti
programmid, andmebaasid vOi Ilidesed nende peal,
puutakse Vilo sOnul välja töOtada nh, et need olek
sid kasutatavad ennekOike bioloogide tOOs. Lisaks
bioloogidele saavad Jaak Vilo juhitava uurimisgrupi
teadustöä tulemusi kasutada ka meditsiinivaldkon
na uurijad eelkOige selleks, et bioloogilist baasinfor
matsiooni meditsiiniteadusesse transleerida. ,,Nii
et, kui me praegu tegeleme vähimarkerite otsimise
projektiga, siis selle otsene rakendus oleks see, et
kui neid markereid leida Onnestub, saab saadud in
formatsiooni kasutada kliinilistes uuringutes.” Sama
kehtib Vilo sOnul ka tuvirakkudega seotud uurin

gute puhul. ,,Kui suudame paremini seletada, mis
moodi tüvirakud oma mitmes suunas hargnemise
ja paljunemise vOime säilitavad, on jargmine samm
see, et saab luua vastavad molekulaarsed proto
kollid nii-äelda rakkude programmeerimiseks.”
Viimase aja uuringud on Vilo sOnul keskendunud
eelkOige indutseeritud tüvirakkudele. See tahendab,
et naiteks naharakkudest saab moodustada uued
tuvirakud, millega on vOimalik kasvatada uusi kude
sid, mis vastavad konkreetse inimese DNAIe. See
aga peaks tagama hUlgamisprotsesside tOenaosuse
vähenemise. ,,Mida tapsemalt me aru saame, mis
nende protsesside all tegelikult toimub ning millised
on näiteks tuvirakkude ja vähirakkude erinevused,
seda paremini suudame prognoosida vOimalust vähi
valjakujunemiseks.” Vilo sOnul ei usu ta, et nemad
oma uurimisruhmaga suudavad kOik need problee
mid lahendada, kuid tema hinnangul on iga väike
samm, mis aitab nendele lahendustele lähemale,
ääretult olulise tahtsusega nih teaduse arengule kui
Uhiskonnale laiemalt. Ehkki uhe peamise väljundina
oma uurimistaale näeb Vilo meditsiinivaldkonda, ei
ole tema arvates välistatud sarnaste algoritmide ja
analUUsimeetodite kasutamine näiteks turunduse
vallas vOi miks mitte ka internetipOhises ettevOt
uses. Näiteks selleks, et otsida andmetest sarnase
kaitumismustriga klientide gruppe. ,,Meie soov on,
et meie teadustöO tulemused oleksid vOimalikult
praktilised. Et ka need teadustöö tulemused, mis
praegu on veel teoreetilises faasis, leiaksid vOi
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malikult kiiresti praktilise väljundi.” Vilo hinnangul
peaksid teadlased oma teadustood tegema muu
hulgas eesmärgiga olla Uhiskonnale kasulikud ja
vajalikud.
Selles, et uhiskonnale on körgelt haritud fling
analüüsivöimelisi inimesi vaja, ei kahtle Vilo het
kekski. Omaette küsimus on tema sönul aga see,
kas ühiskond ise sellest aru saab ning kas teadlase
elukutse on ühiskonnas prestiine vãi peetakse
valikut akadeemilise karjääri kasuks pigem saa
matute parusmaaks. Professor Vilo hinnangul on
teadusulikooli ja teadlaste eesmärk eelköige uute
teadmiste, oskuste ja teadustulemuste loomine.
See on tema sönul peamine kriteerium, mule järgi
Uhe Ulikooli headust hinnatakse. Kâik teadustao
tulemused ei pea tema arvates olema tingimata
praktilises elus rakendatavad fling tipptasemel tea
dustöö peaks apetama noon teadlasi kasitlema ja
lahendama uusi probleeme. ,,Kindlasti on teadus
ülikool koht, kus arendatakse ja koolitatakse mi
mesi iseseisvalt mãtlema ning uurimistööd tegema,
kas siis Ulikoolis vai väljapool alma mater’i seinu.”
Vilo hmnnangul on ülikoolil ja siinsetel teadlastel
niisiis kaks pöhilist rolli teadustöö tegemine ja
öpetammne. Ulikool peaks tema arvates puudlema
selle poole, et öpetada oma kasvandikele pidevalt
muutuvas maailmas vajaminevaid oskusi ja teadmi
si, sest ühiskonda viivad edasi vöimekad inimesed,
kes on saanud hea hariduse.
—
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Uks suuremaid murekohti on professor Vilo
hinnangul tendents, et suurem osa nendest uli
opilastest, kes Ulikooli astuvad, ei arva, et nad
vöiksid kunagi iseseisvat uurimistööd teha. ,,Nad
tulevad lihtsalt ãppima. Meil jääb üle ainult Ioo
ta, et opingute kaigus saab vöimalikult paljudele
siiski selgeks, et nad on ka ise vöimelised midagi
ära tegema.” Vilo sönul käib informaatika ja in
fotehnoloogia valdkonnas vöitlus kahe äärmuse
vahel. Uhelt poolt meelitab tudengeid ülikoolist
ära tohutu töäturu nâudlus. lnfotehnoloogia
ga seotud erialadel töopuudust ei ole ning sel
le valdkonna koolituse arvud ei kata Vilo sönul
kaugeltki taajouturu ootusi. Seetöttu on valdavas
osas edukates infotehnoloogia ettevötetes pidev
kvalifitseeritud toojöu puudus. Nii käivadki pea
köik magistrandid tema sönul juba ôpingute a’aI
palgatobl. Teisalt on üsna valusaks probleemiks
ulikooli ja uurimistää vajaduste fling enneköike
öppejöudude järelkasvu küsimus. ,,Peame nagema
vaga paiju vaeva, et pöhjendada magistrantuuri ja
veel enam doktoriopingute vajadust neile, kel on
vahegi vöimeid ja eeldusi selleks, et midagi saavu
tada. Inimesi meil raisata ei ole fling kui me selles
suhtes oige pea midagi ette ei vôta, siis seisame
peagi silmitsi olukorraga, kus järelkasvu ei teki.”
Tekkinud olukorra lahendamisel on ülikoolil endal
koige olulisem roll. Selleks, et anda head haridust
ning motiveerida noon jätkama akadeemilisel teel,
tuleks Vilo sönul ülikoolil enam vaeva nãha, et
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hoida kinni vöimekatest fling motiveeritud tuden
gitest, Iuues neile soodsad tingimused arenemiseks
fling karjääriredelil edasipurgimiseks. ,,Kui nad on
juba ettevôtetesse toöle läinud, önnestub neid
vaid väga harva ülikooli tagasi meelitada, et end
maksimaalselt koolitada ja näiteks doktorikraadini
jöuda.” Samuti ei ole vähem oluline hoida sunset
teadlaskonda ning öppejöude, kuid veelgi olulisem
on soodustada teadlaste enesetäiendamist välis
maal, kuna just nemad saavad pakkuda ulikoolile
uut Iisaväärtust. Vilo arvates on ,,tipptasemel
teaduslaborid koos aktiivsete rahvusvaheliste si
demetega peamine moodus andekate üliöpilaste
ja öppejöudude sidumiseks ulikooliga.”
Professor Vilo on veendunud, et kui me soovime
anda Eesti inimestele vöimalikult head haridust
peab see tingimata olema rahvusvaheline. Parim
tulemus rahvusülikoolina saavutatakse tema hin
nangul slis, kui meil on Tartus tugev rahvusvaheline
Ulikool. ,,See ei tähenda seda, et eesti kultuuri ja
ajalugu peaks öpetama ainult mönes rahvusvahe
lises keeles, kuid enamikul erialadel on rahvusva
heline suhtlus hädavajalik.” Vilo sãnul on oluline
luua vöimalused selleks, et siia saaksid ja tahaksid
tulla nii valisuliöpilased kui ka välisülikoolide tead
lased. Samuti on oluline arendada siinsete inimeste
vöimekust vöörkeeles suhelda. Sama tähtis on ka
eesti keele ja rahvusteaduste edendamine. ,,Minu
jaoks on nii, et kul me tahame, et Tartu Ulikool

oleks tugev ülikool, siis peaks ta kindlasti olema
rahvusvaheline ülikool,” on Jaak Vilo veendunud.
Rahvusvahelise teadustöö viljakuses ning enese
täiendamise kasulikkuses ei ole Vilo sönul mingit
kahtlust. Ta on täätanud pikki aastaid Soomes ja
lnglismaal ning tänu sellele on tal välja kujunenud
palju väga häid rahvusvahelisi sidemeid, mis aitavad
valitud teadusvaldkonda kahtlemata edasi arenda
da. Tugevaid koostäöpartnereid on aastate jooksul
välja kujunenud üle kogu Euroopa. Seetôttu hindab
ta välisülikoolides öppimise ja täötamise kogemust
väga korgelt. ,,Kôigepealt käisin ma Soomes Hel
singi ülikoolis vahetusuliöpilasena. Hiljem läksin
ma sinna doktorantuuri ja püsisin välismaal kokku
kaksteist aastat.” 1991. aasta suvest 1999. aasta
kevadeni oppis ja töötas Jaak Vilo Helsingi ülikooli
arvutiteaduse instituudis. Pärast seda täötas Vilo
kolm aastat lnglismaal Cambridge’is tegutsevas
Euroopa Bioinformaatika lnstituudis.
Rääkides erinevustest Tartus, Helsingis ja
Cambridge’is täötamise vahel toob Vilo esile Eesti
möneti ebasoodsa asukoha küsimuse. ,,Eesti ja
Soome on selles möttes geograafiliselt sarnases
situatsioonis. Pöhiline vahe Tartu ja suuremate
keskuste vahel on liikumapaasemine ja keskpunk
tis olemine. Sun oleme me teatud möttes suure
vörgustiku äärealal, mistãttu siia äraeksimine on
pigem haruldus. Selleks tuleb ette vötta köige
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pealt kahe ja poole tunnine seikius maanteel fling
paijude jaoks on see pôhjendamatult vaevanöudev
ning ajakulukas. Uhepaevane visiit Tartusse kestab
tegelikult koim päeva, samal ajal, kui Euroopas
saab ka ühe päevaga hakkama.” Erinevus Tartu
ja näiteks Cambridge’i sarnaste suurte keskuste
vahe seisnebki Vilo hinnangul eelkoige selles, et
seal toimub pidev tippteadlaste liikumine. Tema
sãnul on tavaline, et iga päev on vôimalus osa saa
da paljude teadlaste esinemistest fling ka suhtlus
en maade teadlaste vahel toimub seega hoopis
intensiivsemalt. Meil on sellised sündmused Vilo
arvates pigem harvad nähtused. ,,Aeg ajalt kutsume
kellegi sila vol korraldatakse mOni Uritus, aga see
on ka kOik.” Vilo hinnangul on aga kas voi tudengite
seisukohalt oluline, et sun käiks vOimalikult paiju
teiste rilkide teadlasi. Uks oluline probleem, mis
Vilo sOnul teada vaevab, on see, et sun kiputakse
lilait paiju tahelepanu pöorama uurimistäO suhtes
kOrvalistele kUsimustele. ,,Kogu see bürokraatia,
pisikeste taotluste paijusus ja aruandlus takistavad
keskendumist suurematele asjadele. Selle asemel
peab oma tahelepanu pidevalt hajutama.” Sliski
leiab Vilo, et sun on ka paiju positiivset. Seda eel
koige seetOttu, et ,,uhiskond on Dma, inimesed
on omad ning keel on oma. Arusaamine inimeste
vahel toimib hästi just oma emakeeles.” Vilo sOnul
on pOhjust rOOmu tunda ka sellest, et sun on siis
ki ka piisavalt vOimekaid uliOpulasi. ,,Kui sun saab
midagi ules ehitada ning tuleb ka jarelkasvu, kes
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lahevad ja vuivad teadmist meie teadussaavutustes
valjapoole, Opivad ise uusi asju fling seejärel naa
sevad, on see ju ainult positiivne.”
Vilo sOnul on ääretult oluline, et eesti teadlased
suudaksid oma teadustäö tulemusi ka mujal maa
ilmas tutvustada. Praegu teatakse Tartu Ulikoolist
ja siinsete teadlaste tegevusest väga vähe, kuna
Eesti on lihtsalt nil pisike. Samas lihtsustaks meie
ülikooli tuntus Vilo sOnul oluliselt näiteks kas vOi
teadustOOde publitseerimist. ,,MOnikord kiputakse
publitseerimisel eelistama näiteks Harvardi vOl
Oxfordi teadlast, kuna eeldatakse, et oma töökoha
tOttu ta lihtsalt peab vaga hea olema. Sellist eelist
meil aga ei ole. Lihtsalt nimega ei löä.” Samas ei
näe Vilo selles suurt probleemi. Pigem leiab ta ka
sun positiivseid momente. ,,Kui keegi alustab oma
iseseisvat teaduskarjääri sun ja tal Onnestub mullegu
suuremani jOuda, sils tegelikult on see saavutus
oluliselt suurema vaartusega, kuna on alustatud
praktiliselt nullist.” KOige olulisem on, et teadlased,
kes on end välismaal täiendanud leiaksid tee tagasi
koduulikooli, et ulikooli tulevikku kujundada.
Professor Vilo tunnistab, et tema el tulnud tagasi
mitte Tartu Ulikooli, vaid Eestisse. ,,Tulin tagasi
erafirma EGeen kutsel ja väga konkreetse ees
mãrgiga arendada sun geenivaramu biopanga IT
poolt. Kuna minu taust oil selline, et tulin suurest
teaduskeskusest, sils hakkasin tasapisi tudengeid
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opetama fling samm-sammult side Eesu Biokeskuse
ja Tartu Ulikooliga süvenes.” Tema sönul ei tegele
nud ülikool toona aktiivselt inimeste otsinguga ja
ilmselt ei olnud selleks ka vahendeid. Ta usub, et
vörreldes toonasega on olukord nüüd pisut erinev
fling vôib-olla on ulikoolil rohkem vöimalusi, et
oma teadlasi välismaalt tagasi kutsuda. Vilo sönul
on see teistes riikides tavaline praktika, sest köik
proovivad eelkoige oma inimesi tagasi tuua. Loo
mulikuft on inimestel tagasitulemiseks erinevad
pöhjused. Jaak Vilo jaoks oh üheks oluhiseks pöh
juseks see, et ta soovis oma lapsed emakeelsesse
koohi panna. Selles môttes oh ajastus tema jaoks
täiuslik, et vanem laps häks kohe esimesse klassi.
,,On ju tore kodumaal olla,” Utleb ta.
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