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Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on muuta kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides

õppetöö administreerimine efektiivsemaks, suhtlemine poolte vahel

digitaalsemaks ja operatiivsemaks, loomaks eeldused tulevikus ühtse

õppeinfosüsteemi kasutusele võtmiseks üle haridustasemete.

Projekti esimeses etapis realiseeritakse baasfunktsionaalsus. Teine etapp

järgneb kohe peale esimese etapi lõppu, realiseeritakse kogu ülejäänud vajalik

funktsionaalsus.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu struktuuritoetuse programmist.



Ajakava

• September 2016 - detsember 2016 toimus detailanalüüsi koostamine, 

töögrupi koosolekud. 

• Arendamine ja testimine jaanuar 2017 - detsember 2017.

• Peakasutajate koolitused 2018 jaanuari II nädal. 

• Süsteemi funktsionaalsus on valmis pilootkasutuseks 29.01.2018.

• Planeerime II etapi arendustega alustada 2018 suvel. 



Tahvel tutvustus 

teised
kasutajad

Aadressandmed

EHIS

SAIS

EKIS

MOODLE

RTIP

KRATT

Maaamet

ÕIS2

Õppuri ja õpetajate andmed

Vastuvõetud kandidaatide
avaldused

Õppekäskkirjad, korraldused, 
lepingud ja tõendid

Õppurite andmed ja
õppetulemused

Õpetajate puhkused ja
lähetused

Lõputöö plagiaadi
tuvastamine

Mobiil-ID

ID-kaart

Õppe-

asutuse 

AD

õpetaja

õppur

lapsevanem

administratiiv
töötaja

digi-ID



Tahvel tutvustus (2)

SAIS EHIS Moodle

Andmevahetus

EKIS KRATT Maamet RTIP

Õppetöö jooksev 
korraldamineSuhtlus

Õppeained/ 
Moodulid/ 

rakenduskavad
Õpetajad

Õppekavad Tunniplaan

Õppetöö planeerimine

Püsiandmed (perioodid, 
ruumid jne) 

seadistamine

Klassifikaatorid

Seadistused

Lõpetamisega seotud 
dokumendid

Õppetulemused, 
puudumised, eksamid, 

õppekava täitmine

Õppetööle registreerimine

Õppurid/ õpperüh-
mad/ õppetööst 
vabastamised

Õppuri 
liikumisega/staatuste 
muutmisega seotud 

dokumendid, tõendid

Vastuvõtt/õppurite 
sisestamine

Päringud, sh 
õppekavatäitmise 

kontroll

Õppurite haldamine

Teated

Kasutajate rollid ja 
õigused

Praktika

VÕTA

Lõputööd

Loodava süsteem modulaarne jaotus 



I etapi sisu
Õppetöö

planeerimine

Õppekavad

Moodulid, moodulite rakenduskavad, õppeained, koormused

Õpetajad

Tunniplaani baasfunktsionaalsus

Õppurite

haldamine

Andmete sisestamine, staatused

Õpperühmad/-grupid

Õppetööst vabastamine

Puudumised ja nende määramine lubatuks

Andmete haldamisega seotud baastoimingud ja -dokumendid

(immatrikuleerimine, eksmatrikuleerimine, akadeemiline puhkus,

õppevormi ja õppekoormuse muutmine). Dokumentide menetlemine

toimub EKIS-s

Õppetöö jooksev

korraldamine

Moodulitesse ja õppeainetele registreerimine

Õppekava välise õppe, töökogemuse registreerimine, menetlemine -

VÕTA

Õppetulemused, puudumised, eksamid, õppekava täitmine

Praktika haldus, menetlus ja lõputööd

Lõpudokumendid

Suhtlus Teated, mis on seotud tunniplaaniga ning õppuritele dokumentide

koostamisega ning õppetöö planeerimisega









Andmevahetus EHIS (kutsehariduse andmed, rakenduskõrghariduse andmed, õpetajate

andmed).

SAIS (vastuvõetud õppurite andmete ülekandmine).

EKIS (dokumentide koostamiseks vajalike algandmete saatmine ja

valmisdokumendi lingi/ viite ÕISis kuvamine).

Moodle (õppurite edastamine, kes on õppeainega seotud ning tulemuste

vastu saatmine).

KRATT (lõputööde andmete kontrollimine).

Maa-ameti aadressandmed (x-tee liides aadresside sisestamisel).

Riigitöötajate iseteenindusportaal (RTIP; õpetajate puhkused ja

lähetused).

Seadistused Eelpool nimetatud funktsionaalsusega seotud seadistused ja püsiandmed.

Toetused ja 

stipendiumid
Õppetoetus, koolilõuna, majutustoetus, sõidutoetus, stipendiumid.

I etapi sisu (2)



Projekti keskkonnad

• Dokumentatsioon: http://projektid.hitsa.ee

• Testkeskkond: https://test.tahvel.eenet.ee/

• Projekti kood ning vigade haldus toimub: https://github.com/hitsa/OIS2

http://projektid.hitsa.ee/
https://test.tahvel.eenet.ee/
https://github.com/hitsa/OIS2


Piloteerivad haridusasutused

• Estonian Business School;

• Tallinna Tehnikakõrgkool;

• Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;

• Tartu Tervishoiu Kõrgkool

• Kuressaare Ametikool;

• Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool;

• Pärnumaa Kutsehariduskeskus;

• Tallinna Polütehnikum;

• Viljandi Kutseõppekeskus;

• Räpina Aianduskool;

• Tallinna Teeninduskool;

• Järvamaa Kutsehariduskeskus;

• Hiiumaa Ametikool;

• Tallinna Kopli Ametikool;

• Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus;



Koostöö ülikoolidega

         HITSA ÕIS2 - Tahvel

TTÜ/ TLÜ ÕISTÜ/EMÜ ÕIS2

EHIS

ÕIS põhiandmed, mis on üle 
haridustasemete ühised

Tartu Ülikool

EMTA ÕIS

Eesti Maaülikool

ETIS

Tallinna 
Tehnikaülikool

Tallinna Ülikool

Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia

Rakenduskõrgkoolid

Kutsekoolid ja riigi 
gümnaasiumid



Täname kuulamast!

Pirgit Kahro


