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Sisseastumine https://sais.ee/ https://estonia.dreamapply.com/

Suvine vastuvõtt SAIS’is oli 2019 aastal koolidele 
probleemide rohke - tarkvaras tehtud uuendused ei 
töötanud, mis tekitas koolidele vastuvõtu perioodil 
palju käsitööd

Koosvõime (andmevahetus): 
SAIS võtab EHIS, RR, inADS, SK, EIS

SAIS annab ÕISidesse

Arendusprotsessi parandamine

Testimise kvaliteedi parandamine (testandmestiku 
loomine, et testida andmepäringuid teistesse 
registritesse, automaattestid)

Uue hanke ettevalmistamine. Kaalume täis teenuse 
ostmise võimalust al 2021.

https://sais.ee/
https://estonia.dreamapply.com/


Õppeinfosüsteem TAHVEL https://tahvel.edu.ee/#/

võtavad TAHVLI kasutusele
2020

25 kooli

Arenduse II etapp lõpusirgel (kuni 01.2020)

Kasutab 17 asutust, viimased liitujad (Eesti merekool, EELK, Võrumaa KHK)

Koosvõime (andmevahetus): 
TAHVEL võtab EHIS, RR, ÄR, inADS, SAIS, HITSA Moodle, SAP (rtip), kutseregister, EKIS, SK, Koolide 

AD, TARA

TAHVEL annab EHIS, EKIS (tulevikus kutseregister)

ÕIS1 suletakse aktiivseks kasutamiseks 31.08.2020!

https://tahvel.edu.ee/#/


2019 TAHVEL arendusplaan
• Individuaalse õppekava määramise käskkiri

• Õpilaste õpitulemuste kaart

• Õpilaspiletite trükkimiseks väljundfail, õpilaspiletite haldamine 

• Tugiteenused (avaldus, käskkiri, sissekannete tegemine)

• Liidestus rahvastikuregistriga

• Õpilaskodu info haldamine

• Rühmajuhataja aruande täiendus (neg hinnete väljatrükk (pdf, excel), puudumised. 

• Rakenduskava vahetamise avaldus

• Märkuseete lisamine õpetaja, admin töötaja rollis

• Tunnijaotusplaani täiendus (koormuste liikide kaupa kuvamine, ainult vaatamise õigus)

• Käskkirja liigid „kiitus“, „noomitus“, „õppetegevus“, „praktikale lubamine“

• Audentimine HarID ja TARA

• Mooduli vastutaja vaade õpetaja rollis

• Lepingute/käskkirjade loomine neile koolidele, kes EKISt ei kasuta

• Küsitluste moodul

• Välisõpingute moodul

• Kasutaja rollide ja õiguste haldamine; 

Juhtivõpetaja roll

• Päringute ja statistika täiendus



TAHVEL statistika ja analüütika (õppija)



TAHVEL statistika ja analüütika (õppejõud)



TAHVEL kasutamise kasud
Antud välja lõputunnistused uue infosüsteemi kaudu

sh Kutseregistrist automaatselt andmed kutse omandamise kohta

Andmete saatmine ja pärimine teistest infosüsteemidest

https://www.x-tee.ee/factsheets/EE/; https://logs.x-tee.ee/visualizer/EE/

andmed liiguvad erinevate infosüsteemide vahel, mis vähendab administratiivtööd

Seadusandluse järgimine 

protsess seadistatud seadustest lähtuvalt, et vähendada vigade tekkimist

Turvalisus

autentimine ID-kaardi, mobiil-ID (HarID, TARA)

Jõuline samm personaliseeritud õppe ja õpianalüütika suunas
Kood (Java) avalik https://github.com/hariduspilv/oppeinfo/

https://www.x-tee.ee/factsheets/EE/
https://logs.x-tee.ee/visualizer/EE/
https://github.com/hariduspilv/oppeinfo/


Täienduskoolituse infosüsteem Juhan https://koolitus.edu.ee/

Kasutajaid 10.2019

21 täienduskoolitusasutust 

5 ülikooli (õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituste osas)

3 rakenduskõrgkooli 

2 kutseõppeasutust 

1 gümnaasium 

Kasutusaktiivsus 2019 (10 kuud) 

Registreerumisi õpisündmustele 13 575 

E-lahenduse vaadatavus veebis 252 000

Koosvõime (andmevahetus): 
Juhan võtab EHIS, ÄR, inADS, SK

Juhan annab EHIS

https://koolitus.edu.ee/


Juhan 2019/2020 arendusplaan 

2019
Kompetentsimudelid, kasutaja 
enesehindamine ja hindamise ajaloo 
säilitamine

Tagasiside kogumise võimalus moodulite ja 
kontaktpäevade lõppemisel

Statistika väljavõtete ulatuslik edasiarendus, 
sh haridusjuhi/ ametniku rollile – valmimas

Andmevahetuse arendamine (x-tee, API) 
vastavalt vajadustele – nt EHISesse
lõpudokumentide automaatne saatmine, 
tegevusaruande automaatne saatmine
(valmimas)

2020

Minu õpirada - registreeritud kasutajale täiendusõppe plaani 
võimaldamine

Statistikavõimaluste edasiarendus meetme sihtgruppidele

Täiendusõppe õppekava hindamismeetodite ja -kriteeriumite 
klassifitseerimine

Edasiarendused korraldajatele kui riikliku koolitustellimuse
pakkujatele ja Töötukassa partneritele

ID-kaardiga ja mID-ga sisselogimise arendused: SK ID Solutions on 
teatanud DigiDocService veebiteenuse lõpetamisest ja mID REST API 
kasutuselevõtust

Täiendusõppe õppematerjalide koosvõime suurendamine 
täiendusõppe õppekavaga

Andmevahetuse arendamine (x-tee, API jm) vastavalt vajadustele 
(nt Tahvel, EHIS, kutseregister ja selle tööosad kompetentsi-
mudelite loomiseks, haridusasutuste ühtne veebiplatvorm, 
haridusportaal, dokumendi-haldussüsteem, 
finantsarvestussüsteem)



Toetavad teenused

Kasutajate autentimis- ja halduslahendus HarID (single-sign-on) https://harid.ee/

Tootes: eKool, opiq, Foxcamedy, eKoolikott, Tahvel, Libry.ee, HITSA Moodle; Testis: Stuudium, Eliis, Haridusportaal, 

Print in City, HITSA foorum; 

Liidesed: Gsuite, EHIS, RR, koolide LDAP sünkroniseerimislahendus;

16 kooli esitanud liitumisavalduse (1600 aktiivset kasutajat);

Kasutajatugi teenindab harid@hitsa.ee;

Haldusvahend (syncserver) valmis, liitujad aitavad täiendada vastavalt oma lahendustele

HTM haldusala asutuste IKT baasteenuste konsolideerimine
Printimisteenuse juurutamise edukas piloot ja hanke ettevalmistamine; 

23.08 oli inspiratsiooni päeva jätkuüritus koolide IT spetsialistidele "Häkime Metsas“ (osales ca 40 inimest)

https://foorum.hitsa.ee/ 70 postistust 60nel erineval teemal, populaarsemad: HarID, veebiplatvorm, GDPR;

enim toetusmeetmeid vajavate koolide järelanalüüs. 

https://harid.ee/
mailto:harid@hitsa.ee
https://foorum.hitsa.ee/


Personaliseeritud õppe
vajadus ja eeldused



SKPst1,4%



eurot aastas
364 000 000



Lahendus? Personaliseeritud õpe



Mis on olemas?



Kuidas me seda teeme?

E-koolikott, EIS, TAHVEL, MOODLE, . .RAKENDUSED

NUTIVÄRK

INDIVIDUAALSED ÕPIRAJAD

Õpianalüütika ,  kratid

isiklik õpikogemus ,  isikustatud õpirajad ,  
õpiradade märgendamine

Anonüümsed õpirajad ,  
avalik õpiobjektide metainfoANDMEKORJE



Aitäh kuulamast ja kaasa 
mõtlemast!

evelin.kasenomm@hitsa.ee
58116996

mailto:evelin.kasenomm@hitsa.ee

