
EHIS 1 ja 2
2022 november



EHISe tööd kõrghariduse valdkonnas

• KHS muudatused tähtajaga 01.09.2023
- Õpitud päevade arvu kuvamine üliõpilasele www.edu.ee

isikukaardil, SAISi teenuses on andmed juba olemas

• EHIS2 IV etapp algusega 2023 I kvartal – akadeemiliste 
töötajate register – protsessid ja nõuded, ärianalüüs

• Välismaal õppimise tõendid

• HEV muudatused – puuete andmed SKAst

http://www.edu.ee/
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EHIS 2, III ETAPP: ÕPPEKAVADE MOODUL 
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EHIS2 III etapi jm koostöö

• 01.11.21 EHISe juhtrühm

• 21.12.21 Isikukaardi tutvustus, EHISe õppimise e-tõendid ja 1991-2004a kvalifikatsioonide
andmed

• 27.01.22 õppekavade ja õppeõiguse kasutusjuhud (protsessid) ja Rektorite Nõukogu poolt
esitatud ettepanekud

• 07.04.22 EHIS2 III etapp õppekavade ja koolituslubade alamregistri kasutajaliidese
ekraanivormide disainid



ETUN

Tasemeharidus



ETUN : sendCertificate

- teenus on valmis ja ootab testkeskkonnas andmete 
saabumist

- lubasime ära oodata Tahvli liidestumise ja seda olemegi 
seni teinud



ETUN : EHIS2 UI täiendamine

- hakkate nägema kõiki edastatud andmeid ja

- saate vajadusel andmeid kontrollida ning lõpetajate 
pöördumistele reageerida



ETUN : UI kaudu lõpetamise andmete
edastamine

- mõeldud ÕISita koolidele, varem lõpetajate andmete 
edastamiseks või ajutise häire korral tagavara võimalusena 
andmete edastamiseks või parandamiseks

- analüüsitöö on käivitatud, et EHIS2 UIsse luua andmete 
üleslaadimisvõimalus

- arendaja soovib läbi viia töötuba, kus arutatakse teiega, millises 
formaadis andmeid laadida, sest võimalusi on rohkem. 

Palun andke teada, kes on valmis töötoas kaasa lööma. 



ETUN : sendStudyResults

- analüüsitöö on käivitatud, et teenust ette valmistada

- 2023 soovime hakata teenust juurutama

- teenuse mõte on, et jooksvalt saadetakse hinnetelehele kantavad 
õpitulemused nende sooritamisel EHISesse

- üliõpilasel ja õpingute katkestajal on kogu aeg võimalik oma 
õpitulemuste tõendeid või andmeid kasutada



ETUN : andmevahetus väljapoole

- ühest keskest kohast ehk EHISest

- teil tuleb teha üks liidestus EHISega, ülejäänud liidestused
tehakse EHISes

- hetkel tegeleme kahe raamistiku raames andmevahetuse 
piloteerimise või võimaluste analüüsimisega (Europass ja EMREX)

- vajalik tegeleda andmete säilitamise turvalisuse tõstmisega



ETUN

Täienduskoolitus



ETUN : EHISe arendused

- teenus andmete saatmiseks

- andmebaasitööd andmete salvestamiseks

- teenus andmete väljastamiseks



ETUN : Tunnistuste omaniku UI

- Haridusportaali edu.ee täiendamine



ETUN : Täienduskoolitusasutustele
võimaluste loomine andmete
edastamiseks

- liidestuse kaudu oma ÕISist (kaalutakse TATi kaudu ka liidestuste
arendamiseks toetusmeedet)

- UI kaudu kas Juhanis või EHIS2s



ETUN : 25.11.2022 ootame kõiki
visiooniseminarile

- proovime teha asjaliku ühisolemise, kus jõuame kokku leppida ja 
kirja panna meie ühise pikema tulevikuvisiooni, millega saab
igaüks meist arvestada tulevaste tegevuste ja etappide
planeerimisel

- kindlasti peaksime mõtlema kaugemale ja julgemalt, kuhu me 
välja jõuda tahame, millise olukorrani Eesti haridusmaastikul



ETUN : 25.11.2022 ootame kõiki
visiooniseminarile

- selleks, et meil õnnestuks päeva kiiresti sisse juhatada, on meil
vaja, et te juba ette mõtleksite kahele küsimusele:

- 1. Mida MEIE tahame õppimise ja lõpetamise andmete
vahetamisega ning e-tunnistustega saavutada pikemas
perspektiivis?

- 2. Millised küsimused peame läbi rääkima, probleemid
lahendama, kokkulepped saavutama, et liikuda soovitud tuleviku
poole?



ETUN : 25.11.2022 ootame kõiki
visiooniseminarile

- muutsime ka natuke ajakava, et lõunapaus oleks pikem ja 
saaksime soovi korral veekeskust külastata või väikse jalutuskäigu 
teha

- saadame uue kirja registreerimise ja küsimuste esitamise
võimalusega



Täname tänasel seminaril osalejaid ja korraldajaid!


