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1 Ülevaade projektist  

1.1  Projekti eesmärk 

Trinidad Consulting OÜ viis märts – juuli 2016.a. läbi Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) koosvõime analüüsi. Analüüsi tellija on Haridus- 
ja Teadusministeerium.  
  
Analüüsi abil soovib tellija peamiselt lahendada tänast probleemi, mis seisneb teiste osapoolte (infosüsteemide) väheses automatiseeritud 
andmevahetuses EHISega. Madala koosvõime tõttu ei teki EHISesse andmed õppeasutuse põhiprotsessi käigus, vaid eraldiseisva 
täiendava tegevusena.  
 
Tellija püstitas analüüsile kolm suuremat eesmärki:  

1) Kaardistada koosvõimet takistavad probleemid 
2) töötada välja lahendusvariandid koos üldiste nõuete ja tasuvusanalüüsiga EHISe koosvõime tõstmiseks andmeid 

loovate või kasutavate infosüsteemidega 
3) Lisaks sooviti teada, milliste meetmetega saaks lähima 12 kuu jooksul aidata kolmandatel osapooltel automaatset andmevahetust 

kasutusele võtta. 
 

1.2 Projekti raames läbi viidud tegevused 

Analüüs jagunes kaheks etapiks:  
1) hetkeolukorra kaardistus ja koosvõime analüüs 
2) lahendusalternatiivide, nõuete ning soovituste kirjeldamine. 

 
Hetkeolukorra kaardistamise käigus viidi läbi poolstruktureeritud intervjuud 43 asutusega – 33 haridusasutuse 
(lasteasutused, üld-, kutse-, kõrg-, huvi- ning täiskasvanuharidusasutused), 8 kohaliku omavalitsuse ning 2 maavalitsusega. 
Intervjuudega paralleelselt viidi läbi veebiküsitlus kõrg- ja üldharidusasutuste, koolieelsete lasteasutustega ning 
omavalitsustega. Ankeet saadeti kõikidele vastavate asutuste EHISe administraatoritele. Intervjuudes ning küsitlustes keskenduti 
eelkõige probleemidele, mis takistavad automaatse andmevahetuse väljaarendamist.  
 
Intervjuu teemade ning ankeetide kokku panemisel lähtuti järgmistest küsimustest: 

1) Milliste vahenditega EHISe jaoks vajalikke andmeid hallatakse? Millised infosüsteemid on selleks kasutusel? 
2) Kuidas EHISesse andmeid sisestatakse? Miks mingit andmete sisestamise võimalust eelistatakse? 
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3) Milliseid probleeme on tekkinud andmete sisestamisel EHISesse? Millised on infotehnoloogiaga seotud takistused? Milliseid 
probleeme on esinenud x-tee kasutamisel? 

4) Millisel eesmärgil EHISt veel kasutatakse?  
5) Kuidas vahetatakse andmeid teiste osapooltega, sh kohalike omavalitsuste ja maavalitsustega? 
6) Milliseid probleeme võib kaasa tuua/on kaasa toonud automaatne andmevahetus EHISega? Millised on koolide iseärasused, 

millega peaks automaatse andmevahetuse korral arvestama? 
 
Iga asutuse tüübi kohta on koostatud eraldi kokkuvõte. Kvantitatiivsed andmed on saadud küsitlustest ning probleemide ning protsesside 
kirjeldused on kokku pandud valdavalt intervjuude käigus kogutud info põhjal. Lisaks vajab rõhutamist, et ankeedis ei küsitud iga 
andmevälja kohta, mida haridusasutused peavad EHISes täitma, need on koondatud suuremate kategooriate alla ning võetud on vaid 
selektsioon huvipakkuvamatest andmetest.  
Intervjuudest selgus ka EHISega seonduvaid probleeme, mis otseselt ei puuduta koosvõimet. Ka need on antud dokumendis välja toodud. 
 
Lahendusalternatiivide, nõuete ning soovituste kirjeldamisel lähtuti eelkõige asutuste poolt välja toodud vajadustest ning täna x-
teed kasutatavate asutuste kogemustest. Eraldi on välja toodud koosvõimest tulenevad üldised nõuded EHISe andmete valideerimise 
reeglitele, salvestamisele, andmete edastamise meetoditele, kasutusmugavusele. Lisaks on kirjeldatud üldised nõuded andmeid loovatele 
infosüsteemidele ning liidesele. Soovituste osas on toodud välja ettepanekud  
 

1.3  Koosvõime mõiste ning kaardistuse lähtekohad 

1) HITSA järgi tähendab infosüsteemide koosvõime automatiseeritud andmevahetust haridusasutustes kasutusel olevate 
infosüsteemide ja riigi infosüsteemi andmekogudega.1  

2) Koosvõimeline infosüsteem võimaldab andmete transporti riigi andmekogudesse üle x-tee.  
3) Infosüsteemi koosvõime eeldused hõlmavad lisaks tehnilisele võimekusele ka selle ümber olevat konteksti, hõlmates järgmisi 

dimensioone:  
 Poliitiline koosvõime – kas vajalikud otsused, raamistikud, õigusaktid on olemas ja mõistlikud?  
 Õiguslik koosvõime – kas andmete päritavaks tegemisel ja pärimisele on olemas õiguslik alus? 
 Organisatsiooniline koosvõime – kas on loodud vajalikud struktuuriüksused, rollid, protsessid? 

 Tehnoloogiline koosvõime – kas andmed on päritaval kujul, kasutusel on infosüsteemid? 
 Semantiline koosvõime – kas erinevate infosüsteemide andmed on seostatavad, andmeobjekti kirjeldatakse ühtmoodi?2 

 
 

                                        
1 Hariduse infosüsteemi koosvõime. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 
2 Riigi infosüsteemi koosvõime. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. https://www.mkm.ee/sites/default/files/riigi_it_koosvoime_raamistik.pdf 
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Antud kaardistuse spetsiifika kohta võib öelda järgmist:  

1) Fookus on tehnoloogilisel koosvõimel. Keskendutakse EHISele andmeid loovatele protsessidele ning neis tekkivatele 

andmetele. Uuritakse, kuidas hallatakse EHISesse edastatavaid andmeid ning milliseid infosüsteeme selleks kasutatakse.   

2) Organisatsioonilisele koosvõimele keskendutakse vaid ülevaatlikult: püüti aru saada, kas olemas on vajalikud pädevused ja 
protsessid, milline on arusaam endast kui infosüsteemi tellijast. Organisatsiooni kaardistamine tervikuna ei ole selle analüüsi 
skoobis.  

3) Vähem keskenduti järgmistele dimensioonidele: 

1) Poliitilisel ja õiguslikul koosvõimel peatuti niivõrd, kuivõrd uuringus osalejad vastavate teemadega seotud probleemid 
välja tõid. Õigusaktide analüüsiga otseselt käesolevas analüüsis ei tegeleta, kuid analüüsi tellijale edastatakse ettepanekud 
ja kommentaarid. 

2) Eesmärgiks ei võetud semantilise koosvõime analüüsi, kuna see eeldaks intervjuusid teenuse pakkujatega ning 
detailanalüüsi, mis ei ole selle töö skoobis. Seetõttu käsitletakse semantilist koosvõimet puudutavaid probleeme vaid niivõrd, 
kui need tulevad intervjuudest välja. 
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2  Kokkuvõte: Lasteasutused 
Küsimustiku link saadeti 511 lasteasutuse EHISe administraatori e-posti aadressile. Vastanuid oli kokku 159 (31%). Intervjuud viidi läbi 
järgmiste lasteasutustega:  

1) Lihula lastead 

2) Saue lasteaed Midrimaa 

3) Tallinna Kullatera Lasteaed 

Kahes intervjuus osalesid vaid lasteasutuste juhid, kuna nemad vastustavad EHISesse andmete kandmise ning nende õigsuse eest. Ühe 

lasteasutuse intervjuus osalesid nii direktor, õppealajuhatajad kui sekretär, kes EHISesse andmete sisestamisega tegeleb.  

2.1 Andmete haldamine  

Küsitluse tulemuste põhjal võib öelda, et:  
1) Kõige enam hallatakse andmeid paberkandjal.  Üle vastuste 

märgitud kokku 41,6% 
2) Infosüsteemi on üle vastuste märgitud 33% 
3) Failiformaati on andmete haldamiseks märgitud üle vastuste ca 

25,5% 
 
Tulemustest selgub ka, et andmete haldamiseks kasutatakse mitmeid 
erinevaid vahendeid.  

  Laste vastuvõtmine 

Lasteasutusse vastuvõtmise korraldamine ning järjekordade korraldamine sõltub kohaliku omavalitsuse suurusest.  
 
a) Suured omavalitsused – kasutusel on kesksed infosüsteemid, mille üks peamistest ülesannetest on lasteasutuste järjekordade ja 

vastuvõttude haldamine. Lasteasutustel on ligipääs oma nimekirjale ning võimalus neid hallata. Sellised omavalitsused on näiteks 
Tallinn, kus on kasutusel Tallinna Hariduse Infosüsteem(THIS) ja Tartu, kus on kasutusel haridusteenuse haldamise infosüsteem 
(Arno).  

b) Keskmised omavalitsused – kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonna spetsialist haldab lasteasutuste järjekordi. Järjekorrad 
edastatakse lasteasutustele, enamasti Exceli kujul. Reaalsete vastuvõttude ning avaldustega tegelevad lasteasutused ise ning 
edastavad andmed omavalitsuse töötajale.  
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c) Väiksed omavalitsused – lasteasutuse järjekorra haldamine on täielikult õppeasutuse enda korraldada. Enamasti järjekordi ei ole 
ning vastu võetakse kõik lapsed. Vastu võetud laste nimekirja edastab lasteasutuse töötaja kohalikule omavalitsusele. 

  Laste andmete haldamine 

Suuremates omavalitsustes on kasutusel kesksed infosüsteemid, milles laste nimekirju hallatakse, kuid pea pooltel lasteasutustel ei ole 
laste andmete haldamiseks kasutusel infosüsteemi. Sagedasemad õppeinfosüsteemid olid Eliis või e-lasteaed.eu, kuid andmete haldamise 
vahendina toodi välja ka EHISt. Laste andmeid hallatakse valdavalt paberkandjal, mingitel juhtudel ka failiformaadis.  
 

2.1.2.1  Laste isikuandmed  

Küsitluse tulemustest nähtub, et üle poolte lasteasutustest kasutab laste isikuandmete haldamisel mitut erinevat vahendit. Lisaks ei ole pooltes 
lasteasutustes laste isikuandmete haldamiseks kasutusel EHISele andmeid loovat infosüsteemi. Vähemalt osaliselt haldab laste isikuandmeid 
mõnes infosüsteemis 87 ehk ca 56,5% lasteasutustest. Kuna 12 asutust on ainsa infosüsteemina märkinud EHISe, võib eeldada, et EHISele 
andmeid loov infosüsteem on kasutusel 75 asutuses, st 48,7% vastanud lasteasutuses.  
 
Silma paistab ka see, et suur hulk lasteasutusi on isikuandmete haldamise vahendina märkinud paberkandjat – 102 asutust ehk ca 66 % 
vastanutest. Intervjuudest selgus, et lasteasutused koguvad laste isikuandmeid enamasti paberkandjal ning seejärel sisestavad need mõnda 
asutuses kasutusel olevasse faili või infosüsteemi. See võib selgitada, miks mitme vahendi kasutamise näitaja on kõrge.  
 
Vaid ühte vahendit kasutab laste isikuandmete haldamiseks 75 asutust ehk 48,7% vastanutest 

1) Paberkandjal - 35 asutust, st 22,7% vastanud asutustest 
2) Infosüsteemis – 30 asutust, st 19,5% vastanud asutustest. Seejuures ei ole ükski asutus ainsa kasutatava infosüsteemina märkinud 

EHISt.  
3) Failiformaadis – 10 asutust, st 6,5% vastanud asutustest 

 
Mitut vahendit kasutab laste isikuandmete haldamiseks 79 asutust ehk 51,3% vastanutest  

1) Failiformaadis ja infosüsteemis - 12 asutust, st 7,8% vastanutest. Seejuures on üks asutus andmete haldamise vahendina märkinud vaid 
EHISt 

2) Infosüsteemis ja paberkandjal – 24 asutust, st 15,6% vastanutest. Seejuures on 6 asutust andmete haldamise vahendina märkinud vaid 
EHISt 

3) Infosüsteemis, paberkandjal ka failiformaadis – 21 asutust, st 13,6% vastanutest. Seejuures on 5 asutust andmete haldamise vahendina 
vaid EHISt.  

4) Failiformaadis ja paberkandjal – 22 asutust, st 14,3% vastanud asutustest.  
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2.1.2.2  Rühmade nimekirjad  

Vaid ühte vahendit kasutab rühmade nimekirjade haldamisel 73 asutust, st 47,4% vastanutest  
1) Paberkandja – 35 asutust, st 22,7% vastanutest 
2) Infosüsteemis – 29 asutust, st 18,8% vastanutest. Seejuures on 2 asutust märkinud kasutatava infosüsteemina vaid EHISt 
3) Failiformaadis – 9 asutust, st 5,8% vastanutest. 

 
Mitut vahendit kasutab rühmade nimekirjade haldamisel 

1) Failiformaadis ja paberkandjal – 28 asutust  
2) Paberkandjal ja infosüsteemis – 27 asutust. Seejuures on 5 asutust märkinud ainsa kasutatava infosüsteemina EHISt  
3) Paberkandjal, failiformaadis ja infosüsteemis – 18 asutust. Seejuures on 3 asutust märkinud ainsa kasutatava infosüsteemina EHISt  
4) Failiformaadis ja infosüsteemis – 12 asutust. Seejuures ei ole ükski asutus märkinud ainsa kasutatava infosüsteemina EHISt.  

 

2.1.2.3  Söögikordade arvestus 

Erinevalt teisest andmetest, peetakse kohalkäimise ning söögikordade üle arvestust pigem ühe vahendiga.  
Vaid ühte vahendit kasutab söögikordade üle arvestuse pidamiseks 107 asutust, st 69,5% vastanutest. 

1) Paberkandjal – 53 asutust, st 34,4% vastanutest 
2) Infosüsteemis – 32 asutust, st 20,8% vastanutest 
3) Failiformaadis – 22 asutust, st 14,3% vastanutest 

 
Mitut vahendit kasutab söögikordade arvestuse pidamiseks 47 asutust ehk 30,5% vastanud lasteasutustest 

1) Paberkandjal ja failiformaadis – 18 asutust, st 11,7% vastanutest 
2) Paberkandjal ja infosüsteemis – 15 asutust, st 9,7% vastanutest 
3) Failiformaadis, infosüsteemis ja paberkandjal – 9 asutust, st 5,8% vastanutest 
4) Failiformaadis ja infosüsteemis – 5 asutust, st 3,2% vastanutest 

 

  Pedagoogide andmete haldamine   

Lasteasutuses hoitakse pedagoogide andmeid enamasti paberkandjal – küsitluse tulemuste järgi ca 65%. Intervjuudest selgus, et 
paberkandjal on töölepingud, täiendkoolituse tunnistuste ning haridust tõendavate dokumentide koopiad. Suuremates lasteasutustes on 
andmete haldamiseks kasutusel ka Exceli tabelid. Enamasti edastatakse pedagoogide andmed e-posti teel kohalikule omavalitsustele, kus 
need sisestatakse raamatupidamis- ja/või personaliprogrammi ning dokumendihaldussüsteemi. Suurtes omavalitsustes sisestavad 
lasteasutused pedagoogide andmed omavalitsuste ühtsesse infosüsteemi ise.  
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Küsitluse tulemustest nähtub, et pooled lasteasutustest ei kasuta pedagoogide andmete haldamiseks vaid ühte vahendit. Lisaks, 83 
asutust ehk ca 54% vastanud lasteasutust haldab personaliandmeid mingis infosüsteemis. Neist 13 on ainsa infosüsteemina välja toonud 
EHISt, mistõttu võib eeldada, et EHISele andmeid loov infosüsteem on kuni 45% vastanutest. Infosüsteemidest on välja toodud: Eesti 
Koolide Haldamise Infosüsteem (EKIS), Amphora, SAP, ÜPIS – Ühtne Personaliinfosüsteem.  
 
Vaid ühte vahendit kasutab pedagoogide andmete haldamisel 78 asutust, st 50,6% küsitlusele vastanud lasteasutustest 

1) Paberkandjat – 36 asutust, st ca 23,4% vastanud lasteasutustest 
2) Infosüsteemi – 26 asutust, st ca 16,9% vastanud lasteasutustest. Seejuures on 1 asutus märkinud EHISe ainsa infosüsteemina, kus 

andmeid hallatakse.  
3) Failiformaadis – 16 asutust, st ca 10,4 % vastanud lasteasutustest 

 
Mitut vahendit kasutab andmete haldamisel 76 asutust ehk ca 49,4% vastanud lasteasutustest  

1) Paberkandjal ja infosüsteemis – 32 asutust, st 20,8% vastanutest. Seejuures on 7 asutust märkinud  EHISt ainsa infosüsteemina, 
kus andmeid hallatakse.  

2) Paberkandjal ja failiformaadis – 19 asutust, st 12,3% vastanutest.  
3) Infosüsteemis, failiformaadis ja paberkandjal – 14 asutust, st 9% vastanutest. Seejuures on 3 asutust märkinud andmeid haldavaks 

infosüsteemiks vaid EHISt. 
4) Infosüsteemis ja failiformaadis – 11 asutust, seejuures on 2 asutust märkinud andmeid haldavaks infosüsteemiks vaid EHISt 

 

  Õppetöö korraldamine 

Intervjuudest on selgunud, et õppeinfosüsteemide kasutusele võtmine lasteasutustes on tugevas sõltuvuses pedagoogide valmisolekust 
oma tööd e-keskkonnas teha. Kui infosüsteemi ei kasutata, toimub kogu õppetöö planeerimine pedagoogile sobivas formaadis -  
paberkandjal, mõnes failiformaadis (Excel, Word) või muid käepärasid vahendeid kasutades. Kahel intervjuus osalenud lasteasutusel ei 
olnud kasutusel õppeinfosüsteemi, üks oli õppeinfosüsteemi juurutamas. Küsitluses on õppetöö korraldamiseks mõeldud infosüsteemi 
märkinud vaid 37 lasteasutust, st 24% vastanutest.  
 
Sagedasemad infosüsteemid, mida välja toodi, olid Eliis, e-lasteaed.eu ning e-lasteaed.ee. Mõned olid välja toonud ka 
üldharidusasutustele mõeldud infosüsteemi, nt Stuudium.  
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2.2 Andmete sisestamine EHISesse 

  Andmete sisestamise meetodid 

 Käsitsi sisestamist on üle vastuste märgitud 83,3% 
 Automaatset andmete liikumist on üle vastuste märgitud 15,5% 
 Faili laadimist on üle vastuste märgitud 1,2% 

Automaatne andmeedastus: 
On kasutusel nende omavalitsuste lasteasutustes, kus on kesksed 
infosüsteemid haridusevaldkonna andmete haldamiseks. E-keskkondade 
võime EHISele automaatselt andmeid edastada vajab täpsustamist, kuid 
mõni lasteasutus on selle välja toonud.  
 
Andmete käsitsi sisestamise põhjused: 

 Kindlus, et andmed on õigesti sisestatud 
 Sisestatavaid andmeid on vähe, mistõttu jõuab ka käsitsi hallata 

 
Andmete failiga laadimist ei kasutata järgmisetel põhjustel:  

 Andmete hilisem kontrollimine EHISes on koormavam, pigem sisestada kohe kasutajaliidese kaudu 
 Exceli võimalusi ei ole uuritud 
 Ei ole piisavat arvuti kasutamise oskust 

 

  Andmete sisestamisel tekkinud probleemid 

Toodi välja järgmised probleemid:  
 

 Koolituste sisestamine 
Koolituste sisestamine mitmele õpetajale korraga ei ole võimalik, kui 
väljastatud tunnistustel on erinevad numbrid.  
EHIS on võimaldanud sisestada hariduse andmeid valesti – koolituste 
ning tasemeõppe andmed on aetud segamini. Palju on käsitööd 
andmete korrastamisel. 
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 Rühma andmete kinnitamine lapse vanuse muutudes 
Lapse vanuse muutudes ei saa rühma andmeid kinnitada – peab muutma rühma vanusevahemikku. See on koormav ning selle vajadusest 
ei saada aru.  
 

 Ülemäära keeruline infosüsteem 
Keeruline on leida õiget kohta, kuhu andmed sisestada. Tuuakse välja, et andmeid suudavad sisestada ja väljundeid võtta üksikud 
inimesed, kes on süsteemiga tuttavad.  
 

 Piiratud kasutusõigused 
Andmesisestaja haigestumise või puhkuse korral ei ole võimalik kellelegi teisel teda asendada ning andmeid EHISesse kanda. EHISe 
kasutajaõigused on liigselt piiratud.  
 

 Andmete kinnitamine 
Andmete kinnitamiseks antud periood on liiga lühike. Samuti soovitakse andmed kinnitada kohe, kui EHISes on vajalikud muudatused 
tehtud. Pedagoogide andmed muutuvad väga harva – ei ole põhjendatud sage kinnitamine. Lasteasutustel on sageli juhtunud, et andmed 
ei “kinnitu”, ehk hoolimata andmete kinnitamisest EHISesse vastavat märget ei teki.  
 

 Hariduslike erivajaduste sisestamisel on palju ebaselgust 
Intervjuudes osalenud lasteasutused tõid välja, et EHISesse hariduslike erivajaduste sisestamisega on palju küsimusi ning ükski intervjuus 
osalenud lasteasutus erivajadusi EHISesse ei sisesta. Põhjuseks toodi haldamise keerukust, kuna ei ole täpselt selge, millal erivajadus 
algab ja millal lõppeb ning kas EHIS peaks kajastama iga „pisikest logopeedilist korrektuuri“ või peaksid seal olema vaid olulisemad, nt 
rajaleidjasse suunatud juhtumid.  
 
Lisaks toodi välja järgmised probleemid:  

 Vigade parandamine on ülemäära raske 

 Halb internetiühendus takistab andmete sisestamist 
 Keskkond on aeglane 
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2.3 EHISe väljundite kasutamine 

  Väljundite kasutamise põhjused 

 Enim kasutatakse EHISe väljundeid sisestatud 
andmete kontrollimiseks – üle vastuste 44,7% 

 Pea samapalju kasutatakse väljundeid statistiliste 
ülevaadete tegemiseks: üle vastuste 44% 

 Väljundi mitte kasutamist märgiti kokku 9,3% 
 Muud põhjust märgiti 2% 

 
Enamasti vajatakse EHISe väljundeid:  

 Pedagoogidele koolitustest ülevaate tegemiseks 

 Edasiste koolituste planeerimiseks ning koolituste 
tundide arvestamiseks 

 Lasteasutuse kokkuvõtete ja statistika tegemiseks.  

 Omavalitsusele kokkuvõtete tegemiseks 
 Andmete kandmiseks e-lasteaeda 
 Sisehindamisel ja välishindamisel 

  Väljundite kasutamisega seotud 
probleemid  

 
 Väljundite loomine on keeruline 

Erinevate väljundite saamise asukoht on erinev. Lisaks on väljundite koostamise protsess ebamugav.  
 

 Väljundeid peaks olema võimalik võtta ka sissekirjutuse järgi 
Väljundeid peaks olema võimalik välja võtta ka sissekirjutuse järgi, kuna tasustamine sõltub sissekirjutusest. Kohalik omavalitsus soovib 
lasteasutustelt selle kohta andmeid. 
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2.4  Ettepanekud EHISe muutmiseks 

Lasteasutused on välja toonud järgmised ettepanekud:  
 Lasteasutuse töötajate koolituste sisestamine  

Koolituste andmeid soovitakse ka sisestada ka ülejäänud 
lasteasutuste töötajatele, kellel on kohustus mingeid koolitusi 
läbida. Õpetajate andmete sisestamisel (nt. täiendkoolitused) 
võiks olla õpetaja nimi nähtaval, kelle andmeid sisestatakse.  
 

 Andmete kinnitamine 
Võimalus kinnitada kõiki andmeid korraga ja samal ajaperioodil. 
Pedagoogide andmete igakuine kinnitamine ei ole mõistlik, 
andmeid soovitakse kinnitada siis, kui on muudatused. 
Automaatteade e-postile, kui andmeid on vaja kinnitada. Kaaluda 
võiks andmete kinnitamise nõudest loobumist. 

 
 Ühekordne asutuse valimine 

Kõiki EHISe tegevusi peaks saama teha ühekordse asutuse 
valimisega ning moodulite vahel liikudes ei peaks seda enam 
uuesti tegema. 
 

 Erivajadused 
Hariduslike erivajaduste väljund võiks anda ainult HEV laste koondi. Erivajadustega laste osakaalu protsent võiks olla välja toodud 
automaatselt. Erivajaduste sisestamine võiks olla lihtsam, toodud võiks olla selgitused erivajaduste kohta nende valimise hetkel. Ei nähta 
alati põhjust sisestada lapsele erivajadust, nt. kui „väike häälik vajab korrigeerimist“.  
 
Lisaks toodi välja:  
 Rühma liigituse muutmise võimalus (nt liitrühmast sobitusrühmaks) 

 Rühma vanus ei tohiks olla nii jäigalt seotud laste vanusega 
 Lahkumise põhjuseks võiks saada märkida ka “võlgnevus” ning võiks olla teistele lasteasutustele näha 
 Tuleks kaaluda, kas automaatkontrolle on igale poole vaja 
 Statistika visualiseerimine, võrdlused andmete osas 
 Laste andmete automaatne edastus, kui kasutusel on infosüsteem 

 Muudatuste ette ära tegemise võimalus (võimalus määrata kuupäev, millal muudatus kehtima hakkab) 
 Kuvada laste vanuseline koosseis (kui palju on mingis vanuses lapsi) 
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2.5  Täiendavate andmete vajadus 

Toodi välja nii andmeid, millele puudub ligipääsu õigus kui ka neid, 
mis võiks olla kättesaadavad digitaalselt.  
 
 Sisestatud andmete ajalugu õppeaastate kaupa  
Eriti sooviti võimalust koolituse andmeid saada õppeaasta ja 
pedagoogi kaupa. Vajalikud on ka laste andmed: „Mõnikord 
tahad hetkeseisu taastada. Kui endal ära ei fikseeri, siis pärast 
ei ole seda kuskilt võtta” (Lasteasutused sisestavad kord kuus 
andmeid Exceli tabelisse). 
 
 Koolitusasutuste poolt väljastatud tunnistused  
Koolituste andmeid võiksid EHISesse sisestada kõik asutused, 
kes pedagoogidele koolitusi läbi viivad. See vähendaks 
lasteasutuste koormust.  
 
 Koolituste läbimise info kolmandatele osapooltele 
Koolituste andmed võiksid olla EHISest kättesaadavad neile, 
kes kontrolle läbi viivad (Terviseamet). Seetõttu võiks EHISes 
olla võimalus sisestada kõikide töötajate koolitusi.  
 
 Tervisetõendi kehtivus 
Arstil võiks olla võimalus sisestada tervisetõendi andmed 
EHISesse ning sealt võiksid kõik osapooled, kellel selle vastu 
on õigustatud huvi, sellele ligi pääseda. Ka siis oleks vajadus 
EHISesse sisestada ka teisi asutustes töötavaid spetsialiste.  
 
 Pedagoogi tasemeõppe andmed 
Eestis hariduse omandanud pedagoogide hariduse andmed 
võiksid tulla EHISest automaatselt ning olla võimalus puudu 

olevad lisada. Hetkel tuleb eelmise asutuse sisestusvigu 
korrigeerida ning andmeid kontrollida. 
 
 Pedagoogi ametijärk 
Pedagoogi ametijärk võiks samuti olla kättesaadav EHISest. 
Hetkel tuleb ametijärgu saamiseks küsima selle eelmiselt 
asutuselt, et ei oleks vaja teda uuesti atesteerida.  
 
 NÕK otsused EHISesse 
Kuna lapse erivajadus ning vajalik meede käivad läbi 
Rajaleidja, siis võiks sellel organisatsioonil olla õigus EHISesse 
sisestada lapse kohta nii erivajadus kui ka soovitatav meede. 
Viimase juurde võiks asutus märkida, kas rakendatakse või 
mitte ning milliste erisustega.  
 
Lisaks toodi välja järgmisi soove: 

 Pedagoogi teine töökoht 
 Arstlikud otsused ja kirjeldused lapse kohta 
 Lapsevanemate kontaktandmed 
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2.6 Eripärad automaatse andmevahetuse puhul  

Vaid 10% küsimustikule vastanud lasteasutustest on toonud välja mõne 
eripära, millega automaatse andmevahetuse puhul peaks arvestama. 
 
Lasteasutused on välja toonud järgmised eripärad:  

1) Lasteaia tegevus toimub kahes õppekohas (õuealade kokku 
liitmine ei kajasta tegelikkust) 

2) Liitrühmad 
 
Lisaks tegutsevad lasteasutused sageli koos üldharidusasutustega ning 
andmeid hoitakse samas õppeinfosüsteemis. Siin võib tekkida probleem 
asutuse eristamisega.  
 

2.7  Statistiliste ülevaadete esitamine omavalitsusele 
Laste kohta edastatakse järgmisi ülevaateid:  

 Rühmade koosseisud (arvuline, vanuseline, sooline), nimekirjad 
 Rühmade täituvused 
 Logopeedilist, eripedagoogilist abi vajanud laste arv  

 Muukeelsete laste arv  
 Lapsevanemate osalus lapsevanemate koosolekutel, 

arenguvestlustel 
 Kooliminevate laste arv 
 Laste kohalkäimine  
 Käskkirjad 
 Uued lapsed teistest omavalitsustest 

 
Andmete edastamise viis – enamasti edastatakse e-posti teel Exceli faili, mõnel pool ka paberkandjal. Harvem on välja toodud 
infosüsteeme (EHIS, THIS) 
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Õpetajate kohta esitatakse järgmisi ülevaateid: 
 Tööaja tabel 
 Palgaandmed ametikohtade kaupa 
 Pedagoogide kvalifikatsioon,  
 Vanuseline jaotus,  
 Sisekoolituste maht aasta jooksul,  

 Puhkuse ajakava 
 
Andmete edastamise viis: Excel, paberkandja. Harva ka infosüsteem.  
 
 
 
 

2.8  Isikupõhiste andmete edastamine omavalitsusele  

Õpilaste kohta edastatakse järgmisi andmeid: 
 

 Lasteaeda arvamise ja väljaarvamise kohta (käskkirjad) 

 Lapsevanema kontaktandmed arvete edastamiseks 
 Koolipikendus, erivajadus 
 Lapse vastuvõtmisel lasteaeda 
 Tõend õppimise kohta 
 Koolieelikute nimekiri 

 Lastekaitse spetsialistile info lapse olukorra kohta 
 Erivajaduse andmed 

 
Andmete edastamise viis: e-posti teel Exceli edastamine, paberkandja   
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Õpetaja kohta edastatakse järgmisi andmeid: 
 Tööle tulemine (isikuandmed) 
 Töölt lahkumine 
 Ettepanekud tunnustuse avaldamiseks 
 Lapsehoolduspuhkusel viibimine 

 
Andmete edastamise viis: e-posti teel Exceli edastamine, infosüsteem, 
paberkandja 
 

 

2.9  Andmete esitamine kolmandatele 
osapooltele 

1) Laste andmeid esitatakse järgmistele asutustele:  
 Maavalitsus - laste ja rühmade arvud  
 Keskkonnainvesteeringute keskus - projekti rahastamise toetuse saamiseks (lasteaiaga seotud andmed, laste arvuga seotud 

andmed, projektides osalemiste kohta andmed) 
 Rajaleidja – esitatakse lapse andmeid ning vanemate andmeid (isikukoodid, lasteaeda tulemise aeg, lapsevanemate tööhõive), 

keelekümbluse õpetajate ning laste andmed (isikuandmed, laste arv). Andmeid edastatakse e-posti teel.  
 PRIA - koolipiima tarbimise kohta-aruandlus paberkandjal tavaposti teel 
 Üldhariduskoolid- Kooli tulevad lapsed (nimekiri, arv), lisaks ka info milliseid rühmasid koolid peaksid 1. klassidele looma - kui 

palju on tulemas erivajadustega õpilasi ning millised on nende erivajadused.  
 Kohtutele jm õigusorganitele 

 
2) Õpetajate andmeid esitatakse järgmistele asutustele: 

 Maksu- ja Tolliamet - tööle võetud töötajad ja lahkunud töötajad 

 Statistikaamet - töötajate arv, lahkujad töölt ja tööle võetud töötajad 
 Maavalitsus – mõnel juhul on märgitud eripedagoogi andmete esitamist 
 Pangad - Tõendid õppimise ja töötamise kohta 
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2.10 Organisatsiooniline koosvõime 

 Lahenduste arendamise ja valimise protsessid 

Eraldi otsustustprotsesse infosüsteemide kasutusele võtmise osas loodud ei ole. On toodud välja, et personali ning raamatupidamise 
infosüsteemid on omavalitsuse poolt määratud, kuid õppetöö läbiviimiseks kasutatavate infosüsteemide valikul eraldi otsustusprotsesse 
valdavalt loodud ei ole. Õppeinfosüsteemi kasutusele võtmise otsuse langetamise osas võib tuua välja järgmised tähelepanekud: 

1) Otsustajad:  
 Lasteasutuse juhtkond otsustab – pigem väikeste omavalitsuste lasteasutustes 

 Koostöös kohaliku omavalitsusega – lasteasutuse poolt esitatakse nägemus, millist infosüsteemi võiks kasutada 

 KOV spetsialist soovitab – kui omavalitsuses juba mõni lasteasutus kasutab mõnda infosüsteemi, siis soovitatakse ka 

teistel see kasutusele võtta 

 KOV poolt määratakse - sageli keskmise suurusega omavalitsustes, kus tuleb hallata lasteaia järjekordi 

 KOV korraldab hanke (suuremad omavalitsused) 

2) Valiku protsess: 

 Võrreldakse erinevaid pakkujaid 

 Vajadus kerkib töö käigus 

 Olemas on töötaja, kes sellega tegeleb 

 Lapsevanemate nõukogus on lapsevanem, kes oskab soovitada 

 Õpetajad ise otsivad ja pakuvad välja 

 IT lahenduste arendamine toimub juhuslikult, kui kuuldakse võimalustest 

 Takistused infosüsteemide arendamisel 
ja valimisel 

Ligikaudu pooled lasteasutustest on toonud välja, et neil esinevad 
takistused sobivate IT lahenduste leidmisel ja arendamisel. 
Lasteasutused on välja toonud järgmised takistused:  

1) Rahaliste vahendite puudumine 

2) IT spetsialisti puudumine 

3) Otsustus on KOV käes 

4) Õpetajate vähene arvutikasutuse oskus 

5) Teadmiste nappus 
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 IT toe kättesaadavus 

Enam kui 50% lasteasutustest on IT tugi tagatud kohaliku 
omavalitsuse poolt.  
1) Ligikaudu veerand (22%) lasteasutustest on märkinud, et IT 

tugi puudub  
2) Enam kui veerandil (26%) lasteasutustest IT tugi tagatud 

muul moel. Selleks on:  
a) Lepingulised teenusepakkujad 
b) Mõni töötaja aitab 
c) Lapsevanem aitab 
d) Tuttavate abi 

3) Majasisene IT tugi on olemas vaid alla 10% 
lasteasutustest. 

 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et eeldused organisatsiooniliseks koosvõimeks on õppeasutustel väga madalad. Pea pooled lasteasutustest on 
toonud välja, et neil on takistusi sobivate lahenduste leidmisel, suurimaks takistuseks on piisavate rahaliste vahendite puudus. Majasisene, 
igapäevaselt kättesaadav IT tugi on olemas vaid vähem kui 10% lasteasutustest.  
 

2.11 Hinnang EHISe kasutajatoele  

Lasteasutuste rahulolu EHISe kasutajatoega on väga kõrge.  

 

Üle 76% vastanud lasteasutustest on hinnanud EHISe kasutajatuge 

heaks või väga heaks.  
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3 Kokkuvõte: Üldharidusasutused  
Küsimustiku link saadeti 515 üldhariduskooli EHISe administraatori e-posti aadressile, vastanuid oli kokku 166 (32%). Intervjuudes osales 
15 üldhariduskooli. Intervjuudes ja küsitluses osalenud üldhariduskoolide seas oli järgmisi koole: 

1) Põhikoolid ja/või gümnaasiumid 
2) Koolid, mille juures tegutsevad erinevad õppeasutused - lasteaiad ja/või huvikoolid 
3) Erineva omandivormiga koolid: erakoolid, kohaliku omavalitsuse hallatavad koolid, riigikoolid 
4) Erivajadustega õppijatele suunatud koolid 

 
Intervjuudes osalesid järgmised koolid:  

1) Lustivere Põhikool 
2) Heimtali Põhikool 
3) Tartu Emajõe Kool 
4) Viljandi Kesklinna kool 
5) Vanalinna Hariduskolleegium 
6) Tallinna Muusikakeskkool 
7) Tartu Erakool 
8) Sillamäe Eesti põhikool 
9) Sillamäe Kannuka kool 
10) Sillamäe Vanalinna kool 
11) Tabasalu Ühisgümnaasium 
12) Viljandi Gümnaasium (riigigümnaasium) 
13) Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium  
14) Audentese Spordigümnaasium 
15) Suure-Jaani Gümnaasium

 
Enamasti olid esindatud kõik EHISt kasutavad rollid:  

1) Direktorid – vastutavad esitatud andmete korrektsuse eest, kasutatavate vahendite ning protsesside eest. Kinnitavad EHISe 
andmeid 

2) Sekretärid – vastutavad andmete sisestamise ning kogumise eest. Kontrollivad EHISesse sisestatud andmete korrektsust  
3) Vajadusel olid kaasatud ka järgmised õppeasutuse töötajad:  

a) Hariduslike erivajaduste koordinaator 
b) IT eest vastutav isik (IT juht või spetsialist) 
c) Õppealajuhataja  



 
Kokkuvõte: Üldharidusasutused 

22 

 

3.1  Andmete haldamine  

  Õpilaste vastuvõtmine 

Intervjuudest selgus, et õpilaste vastuvõtmisega seonduvate andmete haldamine sõltub kooli ja omavalitsuse tüübist.  
1) Kui asutuse pidaja on riik või eraettevõte, korraldab õpilaste vastuvõtmist ja haldab sellega seonduvaid andmeid täielikult 

õppeasutus. Sõltuvalt võimalustest on avalduse esitamine, kas:  
a) Veebivormi kaudu – sisseastumise esmane avaldus koos vajalike andmetega esitatakse enamasti Google või veebilehe vormi 

täitmisel. Hiljem tuleb täita paberkandjal avaldus või esitada digitaalselt allkirjastatud fail. Andmed sisestatakse seejärel kooli 
töötajate poolt Excelisse, mis on allikaks kooli õppeinfosüsteemile ning EHISele.  

b) Paberkandjal – õppija esitab avalduse ning muud vajalikud dokumendid paberkandjal. Andmed sisestatakse seejärel kooli 
töötajate poolt Excelisse 

2) Kui asutuse pidaja on kohalik omavalitsus, sõltub õpilaste vastuvõtmise korraldamine kohaliku omavalitsuse suurusest.  
a) Suured omavalitsused – kasutusel on kesksed infosüsteemid, mille üks peamistest ülesannetest on üldhariduskooli õppijate 

järjekordade ja vastuvõttude haldamine. Üldhariduskoolidel on ligipääs oma õppeasutuse nimekirjale. Sellised omavalitsused on 
näiteks Tallinn (THIS – Tallinna Haridusameti infosüsteem) ja Tartu (Arno – haridusteenuse haldamise infosüsteem).  

b) Keskmised omavalitsused – kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonna spetsialist haldab esimesse klassi astuvate laste nimekirju 
ning avaldusi. Nimekirjad edastatakse omavalitsuse üldhariduskoolidele. Enamasti on nimekirjad Exceli formaadis. Kooliastme 
siseste vastuvõttudega tegelevad üldhariduskoolid ise ning edastavad andmed omavalitsuse töötajale e-posti teel.  

c) Väikesed omavalitsused – õpilaste vastuvõtmine on täielikult õppeasutuse korraldada. Vastu võetud õpilaste nimekirja ning 
kooliastme siseste liikumiste info edastab õppeasutuse töötaja kohalikule omavalitsusele.  

  Õpilaste andmete haldamine  

Küsitluse tulemustest selgus andmete haldamise vahendite kohta 
järgmist:  

1) Enamasti hallatakse õpilaste andmeid paberkandjal, üle vastuste 
oli seda märgitud 46,1% 

2) Infosüsteemi oli üle vastuste märgitud 33,6% 
3) Failiformaati oli märgitud 20,2% 

 
Õpilaste andmete haldamise vahendina on vaid EHISe välja toonud 11 
küsitlusele vastanud asutust ehk ca 6,9%.  
Ülejäänud infosüsteeme käsitletakse õppetöö korraldamise peatüki juures 
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3.1.2.1  Õpilaste isikuandmete haldamine 

Vaid ühe vahendi on märkinud õpilaste isikuandmete haldamiseks 65 asutust ehk ca 40% asutusest  
1) Infosüsteem – 30, st 18,75% asutustest. Sealhulgas on kolm üldharidusasutust märkinud õpilaste andmete haldamise vahendiks vaid 

EHISt 
2) Paberkandja – 25, st 15,6% asutustest 
3) Failiformaat – 10, st 6,25% asutustest 

Mitme vahendiga haldab andmeid 95 asutust, ca 60% vastanutest.  
1) Paberkandjal ja infosüsteemis – 32, st 20% asutustest. Seejuures on õpilaste andmete haldamise vahendina märkinud vaid EHISt 2 

asutust   
2) Infosüsteemis, paberkandjal ja failiformaadis – 26 asutust. Ükski vastanud üldharidusasutus ei ole märkinud andmete haldamise 

vahendina vaid EHISt.  
3) Failis ja paberkandjal haldab õpilaste andmeid 24 asutust.  
4) Failiformaadis ja infosüsteemis – 13 asutust, st 8,1% vastanutest. Seejuures on üks asutus märkinud õpilaste andmete haldamise 

vahendiks vaid EHISe 
Infosüsteemi kasutamist on andmete haldamisel märkinud 101 asutust ehk 63% vastanutest. Muud infosüsteemi kui EHIS on andmete 
haldamisel märkinud 66 asutust ehk 41% vastanutest.  

3.1.2.2  Õppimise andmete haldamine  

Vaid ühte vahendit on õppimise andmete haldamisel märkinud 87 üldharidusasutust, st 54,3% vastanutest.  
1) infosüsteemis 45 asutust, st 28% vastanutest, seejuures on õppijate andmete haldamise vahendina märkinud vaid EHISt 3 asutust.  
2) paberkandjal –  26 asutust, st 16,25% vastanutest 
3) failiformaadis – 16 asutust, st 10% vastanutest 

Mitme vahendiga haldab õppimise andmeid 73 asutust, st 45,6% vastanutest 
1) Infosüsteemis, failiformaadis ning paberkandjal – 30 asutust, st 18,75% vastanutest. Seejuures on 3 asutust märkinud õpilaste andmete 

haldamise vahendiks vaid EHISt 
2) Infosüsteemides ja failiformaadis – 15, st 9,3% vastanutest. Seejuures on 3 asutust märkinud õpilaste andmete haldamise vahendiks vaid 

EHISt.  
3) Paberkandjal ja infosüsteemis – 15 asutust, st 9,3% vastanutest. Seejuures on 2 asutust märkinud õpilaste andmete haldamise vahendiks 

vaid EHISt.  
4) Failiformaadis ja paberkandjal - 13 asutust, st 8,% vastanutest.  

Infosüsteemi kasutamist on õppimise andmete haldamisel märkinud 105 asutust, st 65,6% vastanutest. Seejuures on õppijate andmete 
haldamiseks mõnda muud infosüsteemi kui EHIS märkinud ca 59% vastanud üldharidusasutust.  

3.1.2.3  Õpilasraamat  

Vaid ühe vahendiga haldab õpilasraamatut 119 asutust, st 74,3% vastanud üldharidusasutustest. 
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1) Paberkandjal – 112 asutust, st 70% vastanutest 
2) Infosüsteemis – 7 asutust, st 4,3% vastanutest.  
3) Vaid failiformaadis ei halda õpilasraamatut ükski küsitluses osalenud asutus  

Mitme vahendiga haldab õpilasraamatut 41 vastanud üldharidusasutust, st 25,6% vastanutest.  
1) Infosüsteemis ja paberkandjal – 37, st 23% vastanud üldharidusasutustest. Sealjuures on õppija andmete haldamisel 

infosüsteemina välja toonud vaid EHISe 1 asutus (ilmselt on tegemist veaga, vastaja on unustanud märkida tegeliku vahendi) 
2) Failiformaadis ja paberkandjal – 3 asutust, ca 2% vastanutest.  
3) Infosüsteemis, failiformaadis ja paberkandjal – 1 asutus, st 0,6% vastanutest.   
4) Infosüsteemis ja failiformaadis – 0 

Kokku on mõne infosüsteemi kasutamist õpilasraamatu haldamisel märkinud 45 asutust ehk ca 28% vastanutest.  
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et küsitluse tulemustest joonistub välja, et välja, et õppijate isikuandmete ning õppimise 
andmete puhul hallatakse andmeid enamasti mitme vahendiga. Õpilasraamatu puhul aga enamasti ühe vahendiga.  
Ka intervjuudest selgus, et enamikes üldhariduskoolides kasutatakse andmete haldamiseks mitmeid erinevaid vahendeid.  

1) Õpilaste isiku- ja kontaktandmed kogutakse valdavalt sisseastumisel paberkandjal ning sisestatakse kooli töötaja poolt Exceli 
tabelisse või infosüsteemi. 

2) Õppeinfosüsteemina on kasutusel e-päevikud, kus hoitakse õppimist puudutavaid andmeid. Lisaks infosüsteemile hallatakse õpilaste 
nimekirju ja klassikomplektide andmeid Exceli tabelites ning EHISe täitmisel on enamasti just need andmeallikaks.  

3) Enamik üldharidusasutusi haldab õpilasraamatut paberkandjal. Intervjuudest selgus, et enamasti tingib selle sobiva 
funktsionaalsusega tarkvara puudumine ning kartus võimaliku andmekao ees.  

  Pedagoogide andmete haldamine  

Küsitluse tulemustest selgub, et peamiselt hallatakse pedagoogide 
andmeid Exceli tabelites või paberkandjal.  

1) Enamasti hallatakse õpilaste andmeid paberkandjal, üle 
vastuste oli seda märgitud 46,1% 

2) Failiformaati märgiti üle vastuste ca 27%  
3) Infosüsteemi märgiti üle vastuste 24%.  

 
Siinjuures tuleb välja tuua, et 160-st küsitlusele vastanud 
üldharidusasutusest on pedagoogide andmete haldamisel 
infosüsteemi märkinud kokku 83 asutust ehk ca 52% vastanutest.  
Pea pooled neist on infosüsteemiks märkinud üksnes EHIS-t  - 
kokku 41 asutust, ca 25% vastanutest.  
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Andmeid loovate infosüsteemidena võib küsitluse tulemusena välja tuua järgmisi infosüsteeme:  
1) 7 asutust märkis SAP portaali 
2) 7 asutust märkist EKISt 
3) 6 asutust märkis e-kooli 
4) 3 asutust märkis Stuudiumi  
5) 3 asutust märkis Amphorat 
6) 3 asutust märkis tunniplaaniprogrammi 
7) 2 asutust märkis ÜPISt 
8) 2 asutust märkis Google Apps for Education 
9) 1 asutus märkis WebDesktop 
10) 1 asutus märkis Delta 
11) 1 asutus märkis Tartu Linna dokumendihaldussüsteem 
12) 1 asutus märkis kooli kodulehte 

3.1.3.1  Pedagoogide lepinguid puudutavate andmete haldamine 

Vaid ühes vahendis on pedagoogide lepingute andmete haldamist märkinud 104 üldharidusasutust ehk 65% asutustest..   
1) Paberkandjal - 87 asutust, st 54,4% vastanutest 
2) Failiformaadis - 10 asutust, st 6,3% vastanutest 
3) Infosüsteemi(de)s 7 asutust, st 4,4% vastanutest, sealjuures 1 neist on märkinud kasutatavaks infosüsteemiks vaid EHISe 

 
Mitut erinevat vahendit on pedagoogide lepingute haldamisel märkinud 56 asutust ehk 35% vastanutest 

1) Paberkandjal ja failiformaadis - 35 asutust, st 21,9% vastanutest 
2) Paberkandjal ja infosüsteemi(de)s - 13 asutust, st 8,1% vastanutest, neist 5 on märkinud infosüsteemina vaid EHISt.  
3) Paberkandjal, failiformaadis ja infosüsteemi(de)s - 8 asutust, st 5% vastanutest, neist 1 on märkinud infosüsteemina vaid EHISt. 
4) Infosüsteemis ja failiformaadis ei halda samaaegselt üksi küsimustikule vastanud üldharidusasutus 

 
Kokku on 28 vastanud üldharidusasutust, st 17,5% märkinud pedagoogide lepingute haldamiseks (muuhulgas) infosüsteemi. 
Mõnes muus infosüsteemis kui EHIS haldab pedagoogide lepinguid puudutavaid andmeid kuni 13% vastanud asutustest.  

3.1.3.2  Pedagoogide isikuandmete haldamine  

Vaid ühte vahendit kasutab pedagoogide isikuandmete haldamiseks 79 asutust ehk 49,4% asutustest 
1) Paberkandjal - 43 asutust, st 26,9% vastanutest 
2) Infosüsteemi(de)s - 21 asutust, st 13,1% vastanutest. Sealjuures on 7 asutust märkinud andmeid haldavaks infosüsteemiks vaid 

EHISe.  
3) Failiformaadis - 15 asutust, st 9,4% asutustest 
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Mitut vahendit kasutab pedagoogide isikuandmete haldamiseks 81 asutust, st 50,6% vastanutest.  
1) Paberkandjal ja infosüsteemides - 31 asutust, st 19,3% vastanutest. Neist 19 on infosüsteemiks märkinud EHISe.  
2) Failiformaadis ja paberkandjal - 23 asutust, st 14,4% vastanutest 
3) Infosüsteemi(de)s, failiformaadis ja paberkandjal - 18 asutust, st 11,25% vastanutest. Seejuures on neist 7 märkinud 

infosüsteemiks vaid EHISe.  
4) Infosüsteemi(de)s ja failiformaadis - 9 asutust, st 5,6% asutustest. Neist 5 on infosüsteemiks märkinud vaid  EHISe.  

 
Kokku on märkinud pedagoogide isikuandmete haldamise vahendiks mõnda infosüsteemi 79 asutust ehk 49,3% vastanutest.  
Mõnda muud infosüsteemi kui EHIS on pedagoogide isikuandmete haldamiseks märkinud 12% vastanud üldharidusasutustest.  

3.1.3.3  Pedagoogide koormuste haldamine  

Vaid ühte vahendit kasutab pedagoogide koormuste haldamisel 70 asutust ehk 43,7% vastanud üldharidusasutustest. 
1) Paberkandjal - 29 asutust, st 18,1% vastanutest.  
2) Failiformaadis - 25 asutust, 15,6% asutustest 
3) Infosüsteemis - 16 asutust, st 10% asutustest. Sealjuures on vaid EHISt pedagoogide andmeid haldava infosüsteemina märkinud 5 

asutust.  
 
Mitut vahendit kasutab pedagoogide koormuste haldamisel 90 asutust, st 56,3% vastanud üldharidusasutustest 

1) Paberkandjal ja infosüsteemis - 30 asutust, st 18,75% vastanutest. Sealjuures tuleb välja tuua, et nendest vastanutest on 
infosüsteemiks märkinud üksnes EHISt 19 asutust.  

2) Failiformaadis ja paberkandjal - 26 asutust, 16,25% vastanutest 
3) Paberkandjal, infosüsteemis ja failiformaadis – 19 asutust, st 11,9% vastanutest. Neist 9 on märkinud kasutatavaks infosüsteemiks 

vaid EHISe.  
4) Failiformaadis ja infosüsteemis - 15 asutust, st 9,3% asutustest. Sealjuures on 7 asutust neist märkinud infosüsteemina vaid EHISt.  

 
Kokku on märkinud mõnda infosüsteemi pedagoogide koormuste haldamiseks 80 asutust, st 50% vastanutest. Mõnda muud infosüsteemi 
kui EHIS on andmete haldamiseks märkinud 25% vastanud asutustest.  
 
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et pedagoogide andmete haldamiseks puudub ühtne vahend ning andmeid sisestatakse 
paralleelselt mitmesse erinevasse kohta. Vaid vähestel üldhariduskoolidel on pedagoogide andmete haldamiseks kasutusel mõni 
muu infosüsteem kui EHIS.  
 
Ka intervjuudest selgus, et pedagoogide andmeid hallatakse nii paberkandjal, failiformaadis ning sageli veel ka mitmes 
erinevas infosüsteemis. Automaatset andmevahetust erinevate infosüsteemide vahel enamasti ei ole.  
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Lisaks tuleb üldhariduskoolidel pedagoogide andmeid esitada vähemalt kolme erinevasse riiklikku registrisse – EHIS, Töötamise 
register ning Statistikaameti andmekogu.  
 
Intervjuude põhjal võib öelda veel järgmist:  

1) Pedagoogi andmed edastatakse kohaliku omavalitsuse raamatupidajale, riigikoolide puhul Haridus- ja 
Teadusministeeriumi raamatupidajale. Suuremates omavalitsustes sisestatakse pedagoogi andmed kooli töötaja poolt 
kesksesse raamatupidamise programmi (nt Tallinnas kasutatav ÜPIS) 
 

2) Kvalifikatsiooni puudutavaid andmeid hallatakse peamiselt EHISes. Lisaks on riikliku järelevalve kontrollide jaoks vajalik ka 
tasemehariduse diplomite koopiate tegemine, enamasti hoitakse neid haridusasutustes paberkandjal.  
 

3) Täiendkoolituse andmeid sisestatakse EHISesse, kuid tunnistustest tehakse koopiaid ning neid hoitakse paberkandjal.  
 

4) Pedagoogide koormuse jaotuse arvestuse pidamiseks kasutavad õppeasutused Exceli tabeleid. Kui tegemist on kohaliku 
omavalitsuse poolt hallatava üldhariduskooliga, siis edastatakse omavalitsusele (enamasti kaks korda aastas) tarifikatsiooni tabelid, 
kus kajastub pedagoogi töö jaotus finantseerimisallika lõikes. Omavalitsustele edastatakse need andmed enamasti Exceli failina e-
posti teel. Osaliselt hallatakse pedagoogi koormust puudutavaid andmeid ka e-päevikutes, kus oleks võimalik saada tundide 
jaotuvust. Erinevad koolid täidavad aga e-päevikuid väga erinevalt, enamasti sõltub see pedagoogi valmisolekutest ning 
õppeasutuse eripäradest.  

 

  Õppetöö korraldamine   

3.1.4.1  Õppeinfosüsteemi kasutamine 

Enamikes üldharidusasutustes on kasutusel õppeinfosüsteem, vaid 
alla 10% vastanutest on märkinud, et õppeinfosüsteemi ei kasutata.  
 
Küsitluse tulemusest selgub, et üle 70% üldharidusasutustest 
kasutab eKooli.  
 
Intervjuude põhjal võib öelda, et õppeasutused, kes on rõhutanud 
infosüsteemi paindlikkuse vajadust on pigem eelistanud 
Stuudiumi.  
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3.1.4.2  Tunniplaanide haldamine  

Küsitluse tulemuste järgi võib öelda, et üldhariduskoolid kasutavad 
tunniplaanide haldamiseks kõiki võimalusi üsna võrdselt. 

1) Paberkandjat on üle vastuste märgitud 37,6% 
2) Infosüsteemi on üle vastuste märgitud 32% 
3) Failiformaati on üle vastuste märgitud 30,4% 

 
Tunniplaanide koostamine:  
Vaid ühte tüüpi vahendit märkis tunniplaanide koostamisel 131 
küsitlusele vastanud üldharidusasutust, st ca 82% vastanutest.  

1) Paberkandjal - 48 asutust, ehk 30% vastanutest 
2) Infosüsteemis - 44 asutust ehk 27,5% vastanutest 

3) Failiformaadis - 39 ehk 24,4% vastanutest 

Mitut erinevat tüüpi vahendit märkis tunniplaanide koostamiseks 29 asutust ehk ca 18% vastanutest 
1) Paberkandjal ja failiformaadis - 20 asutust ehk 12,5% vastanutest 
2) Paberikandjal ja infosüsteemis - 4 asutust ehk 2,5% vastanutest  
3) Failiformaadis ja infosüsteemis - 3 asutust ehk 1,88% vastanutest 
4) Failiformaadis, paberkandjal ja infosüsteemis - 2 asutust ehk 1,25% vastanutest 

Infosüsteemi kasutab tunniplaanide koostamiseks kokku 53 asutust, st 33% vastanud üldharidusasutustest.  
Tunniplaani loomiseks kasutatavate infosüsteemidena on välja toodud: Untis, Timetables, vähesel määral ka e-kool.  
 
Tunniplaanide avaldamine:  
Vaid ühte tüüpi vahendit kasutab tunniplaanide avaldamiseks 92 üldharidusasutust, st 57,5% vastanutest 

1) Infosüsteemi(de)s avaldab tunniplaane 39 asutust, st 24,3% vastanutest 
2) Paberkandjal avaldab tunniplaane 31 asutust, st 19,3% vastanutest 
3) Failiformaadis avaldab tunniplaane 22 asutust, st 13,75% vastanutest 

 
Mitut erinevat tüüpi vahendit kasutab tunniplaanide avaldamiseks 68 asutust, st 42,5% vastanutest 

1) Paberkandjal ja infosüsteemi(de)s - 22 asutust, st 13,75% vastanutest 
2) Paberkandjal ja failiformaadis - 21 asutust, st 13,12% vastanutest 
3) Paberkandjal, failiformaadis ja infosüsteemi(de)s - 15 asutust, st 9,3% vastanutest 
4) Failiformaadis ja infosüsteemi(de)s - 10 asutust, st 6,25% vastanutest 

Infosüsteemi kasutab tunniplaanide kättesaadavaks tegemisel 86 küsitlusele vastanud üldharidusasutust ehk ca 54%. Infosüsteemid, kus 
tunniplaanid kättesaadavaks tehakse on enamasti üldharidusasutuse koduleht ning e-päevik.  
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3.2 Andmete sisestamine EHISesse 

  Andmete sisestamise meetodid 

Küsitluse tulemusel võib öelda järgmist:  
 Valdav on andmete käsitsi sisestamine: Selgus nii 

intervjuudest kui küsitlusest.  
Küsimustik: üle vastuste kokku ca 90% 

 Automaatne andmeedastus: ükski intervjuus osalenud 
kool ei vahetanud andmeid automaatselt, küsimustiku järgi 
on mõne kooli puhul selline võimekus aga loodud. 
Küsimustik: üle vastuste kokku ca 4%  

 Andmete sisestamine failiga: üksikud koolid kannavad 
vähemalt mõned andmeid Exceliga (intervjuus vaid üks kool) 
Küsimustik: üle vastuste kokku 2% 

 Andmeid ei esitata: üksikud koolid ei esita mõningaid 
andmeid EHISesse, enamasti on selleks puudumiste andmed. 
(üle vastuste kokku 4,5%). Intervjuudest selgus, et neid ei 
sisestata enamasti kuna põhjuseta puudumiste arv ei ole nii 
suur.  

 
Andmete käsitsi sisestamisele on õppeasutused toonud 
järgmisi põhjendusi:  
 

1) Andmete sisestamine failiga ei loo kasutajate silmis 
olulist eelist. Intervjuudes toodi välja järgmised argumendid: 
 Ei osata luua sobiva arhitektuuriga faili 
 Andmete sisestamine Excelisse on ebamugavam kui kasutajaliidesele 

 Eeldatakse, et failiga andmete sisestamine on suurem töö - veendumaks, et andmed on õiged ning üle kandunud, tuleb need 
lisaks Excelis sisestamisele veel ka kasutajaliidesel üle kontrollida. 

 Lõputunnistuste puhul toodi välja lastel on väga erinevad valikkursused ning nende sisestamine Excelisse sobival kujul on raske 
 

2) Andmete automaatseks edastamiseks puuduvad vajalikud eeldused:  
 Puuduvad liidesed 
 Puudub üks infosüsteem, kus kõik EHISe jaoks vajalikud andmed olemas oleksid 
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 Valdavalt ei näe õppeasutused ennast EHISega automaatse andmevahetuse organiseerija rollis. Vastavaid tegevusi oodatakse 
ministeeriumilt, kuid ka kohalikul omavalitsuselt.  

 

  Andmete sisestamisel tekkinud probleemid

Koolidel on EHISesse andmete sisestamisel tekkinud 
järgmisi probleeme: 
 

 Navigatsioonist ei saada aru 
Sisestatud andmeid ega sisestuskohta ei osata otsida. 
Nimetused on keerulised, ei vasta sisule. EHISe moodulite 
vahel liikumine on ebamugav (asutuse valik). Õppeasutused 
tõid korduvalt välja, et EHISes kasutatav terminoloogia on 
segane. Õppeasutused kasutavaid igapäevaselt teisi termineid, 
lisaks on seadustes kasutusel teised terminid. Toodi välja ka, 
et erinevad HTM haldusala infosüsteemid ei ole oma terminoloogias järjepidevad, nt EIS kasutab EHISest täiesti erinevat terminoloogiat. 
Õppeasutused peavad esmalt tutvuma juhenditega, et aru saada, mida soovitakse. 
 

 Mitme asutuse andmete sisestamine on ebamugav 
Õppeasutused, kus tegutseb koos mitu erinevat juriidilist keha, on andmete sisestamine EHISesse ebamugav. Sellisteks on asutused nt, 
kus tegutsevad koos põhikool ja lasteasutus, või on sama asutuse juures huvikool. Lisaks on erakoolidel mitu erinevat kooli (juriidilist 
keha), mille andmed tuleb EHISesse kanda. Sisselogimine on tehtud asutuse põhiseks, kuid sageli sisestavad erinevate asutuste kohta 
andmeid samad inimesed. Võiks olla kasutajapõhine sisselogimine. 
 

 Süsteem hangub olulistel hetkedel  
Üldharidusasutuste jaoks on väga suur probleem EHISe hangumine lõpudokumentide vormistamisel ning andmete kinnitamise tähtaegade 
ajal.  

 
 Õpilaste klassidesse üleviimisel on ajalised piirangud 

Klassidesse üleviimisi on võimalik teha vaid teatud perioodil ning see langeb kokku perioodiga, millal andmete sisestajatel on väga suur 
koormus  
 

 Hariduslike erivajaduste sisestamine on keeruline 
Sisestatakse juhendi abil, kuna erivajadused on raskesti mõistetavad (ka eripedagoogide jaoks). Isikud, kes neid sisestavad, ei ole 
määratud erivajadustest teadlikud, puudub õigus nõuda erivajadusest teavitamist. Sageli sisestatakse vale HEV ning rahastust õpilasele 



 
Kokkuvõte: Üldharidusasutused 

31 

 

vajalikule meetmele ei ole võimalik saada. Hariduslike erivajaduste sisestamise vormid ei ole kasutajasõbralikud: erivajaduste/diagnooside 
juures ei ole selgitusi, millal neid peaks valima, erivajadusega sobiva meetme nimekiri on pikk ning ei osata valida sobivat.  
 

 EHISesse ei saa sisestada tegelikke andmeid 
Õpetaja koormuse sisestamine ei ole võimalik, kui koormus on suurem kui 1,0. Ei ole võimalik märkida osalist keelekümblust kakskeelse 
kooli põhikooli osas. EHIS ei võimalda sisestada kõiki NÕK määratud erivajadusi. Piirangute tõttu ei ole statistika korrektne.  
 

 EHIS ei võimalda korrektset liitklassi andmete sisestamist 
Mitmed koolid on toonud välja, et EHISesse ei saa sisestada liitklasside andmeid. Peab ära otsustama, kas lisada tunnid EHISes ühele 
kooli astmele või teisele. Mõlemaid ei saa sisestada, kuna siis ületatakse lubatud tundide arvu. Seetõttu ei saa EHISest ülevaadet, mitu 
tundi õpetaja mingis kooliastmes annab (see on probleem ka järelevalvele).  
 

 Klassitüübi määramine mitme õppekavaga klassis on keeruline  
Kui väikeklassis õpib mitme erineva õppekavaga õpilasi - riikliku õppekava ja lihtsustatud õppekava järgi õppivaid, on olnud keerukusi 
klassitüübi määramisel. 
 

 Täiendkoolituste sisestamine on aeganõudev 
Kui õpetajad on saanud erineva numbriga tunnistuse, siis andmete korraga sisestamine ei ole võimalik. Kasutajatel tuleb teha väga palju 
klikke, vaade on ebamugav. Andmete sisestamine on väga aeganõudev. Samas on EHIS ainus infosüsteem, kus õpetajate täiendkoolituste 
andmeid hoitakse. 
 
Lisaks toodi välja järgmisi probleeme:  

 Põhjuseta puudumiste arvestamine EHISes on keeruline, kui koolis on kasutusel trimestrid.  
 

 Õpilase kooli nimekirja tagasi kandmine ei ole võimalik, kui lahkumise osas mõeldakse ümber
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3.3  EHISe väljundite kasutamine  

  Väljundite kasutamise põhjused 

Üldhariduskoolid kasutavad EHISe väljundeid järgmistel 
juhtudel:  
 
 Kõige sagedamini kasutatakse väljundeid sisestatud andmete 

kontrollimiseks – üle vastuste 43,2% 
 

 Statistiliste ülevaadete tegemiseks märgiti üle vastuste 32% 
 
 Väljundi mitte kasutamist märgiti üle vastuste 21,6% 
 
 Muul põhjusel märgiti üle vastuste 3,1%. Muu põhjus on enamasti 

andmete väljavõtmine kolmandatele osapooltele esitamiseks.  
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  Väljundite kasutamisega seotud probleemid 

 EHISe väljundite loomine on kohmakas ja aeganõudev 
Üldhariduskoolid tõid välja, et EHISe väljundite koostamine on väga ebamugav (ei ole kasutajasõbralik).  
 
 Ülevaateid vajatakse kasutajaliidesel 
Paljude õppeasutustele vajalike ülevaadete saamiseks tuleb kasutada väljundit, mis muudab andmete haldamise kohmakaks - 
õppeasutustel on vajadus saada andmetest ülevaadet ning koheselt ka vigased andmed korrigeerida ning puudu olevad sisestada. See 
eeldab aga kasutajaliidese erinevat ülesehitust võrreldes tänasega. Sealjuures jääb alles andmete väljunditesse tõmbamise vajadus.  
 
 EHIS ei võimalda välja võtta ametlikku statistikat  
Õppeasutused peavad projektide taotlemisel kasutama ametlikku statistikat, kuid sageli ei ole see neile kättesaadav. HaridusSilm näitab 
andmeid viivitusega ning EHIS ei võimalda andmete vaatamist mingi kindla kuupäeva seisuga (andmete ajalugu). Seetõttu hoiavad 
õppeasutused neile vajalikke andmeid ka Excelis, kuid projektide taotlemisel oleks vaja riiklikku statistikat. 
 

3.4 Ettepanekud EHISe muutmiseks 

 Vigade parandamine muuta lihtsamaks 
Vea parandamine EHISes on momendil ebamõistlik ja liiga ajamahukas 
(varasemate kannete kustutamise vajadus ajaloost), peaks toimuma 
automaatselt 
 

 Andmete kinnitamine muudatuste tegemisel 
Koolide jaoks on kinnitamine protsessiväline töö – selleks on vaja ilma 
tegeliku põhjuseta EHISesse minna. Andmeid soovitakse kinnitada 
kohe, kui vajalikud muudatused on tehtud (poolik versioon salvestada, 
lõplik kinnitada).  
 

 Ülevaadete kuvamine kasutajaliidesel 
Koolid soovivad endale sobivaid ülevaateid näha kasutajaliidesel. Tarvis 
on ülevaatlikku vaadet õpilaste andmetest, kus on välja toodud enim 
vajalikud andmed. Lisaks on vaja ülevaatlikke vaateid ka pedagoogide 
kohta, et sisestatud andmete kontrollimine oleks lihtne. Üldnimekirjast 
võiks saada ka isiku detailvaatesse liikuda, kus peaks olema võimalik 
andmete muutmine.  
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 Väljundite filtreerimisvõimaluste parandamine 
EHISes on väljundite loomine ebamugav, filtreerimisvõimalusi ei ole piisavalt, vaated on kohmakad. Asutuste soov on kasutajaliidesel 
määrata, millised veerud tabelisse tulevad. Hetkel tuleb väljunditesse väga pikk nimekiri, mida peab korrastama. Peaks saama lapsi välja 
võtta ka nende elukohajärgse omavalitsuse, erivajaduste järgi. 
 

 Võimalus sisestada uut vastuvõttu juba kevadel 
Koolid soovivad uusi õpilasi sisestada juba siis, kui vastuvõtt on läbi, et hajutada koormust. Samal ajal peaks olema võimalik õppijate 
nimekirjast eemaldada ka neid, kes asusid õppima mujale.  
 

 Üleviimine järgmisse klassi paindlikumaks 
Võõrkeelte sisestamine võiks toimuda koos klassi üleviimisega. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi kevadel muuta järgmise õppeaasta 
põhiseks, et saaks muuta andmed kohe, kui õppenõukogu on otsuse vastu võtnud. Siis ei omaks tähtsust ka klasside üleviimise järjekord 
(saab alustada esimese klassi üleviimisega, ei pea alustama tagant ettepoole). 
 

 Hariduslike erivajaduste sisestamise lihtsustamine  
Hariduslikud erivajadused võiksid liikuda koos lapsega järgmisesse aastasse.  
Asendada nö diagnoosid hariduslike erivajadustega, kuna üldharidusasutustel puudub ligipääs nendele andmetele. EHISes peaks saama 
valida haridusliku erivajaduse (mitte diagnoosi) ning sellele vastava meetme.  
Erivajaduse puhul kasutatavate meetmete valik peaks olema kitsendatud vastavalt erivajaduse liigile.  
 

 Sisuplokkide põhised kasutajaõigused 
Koolis vastutavad erinevate andmete eest erinevad inimesed, kuid õigusi on võimalik jagada vaid registri põhiselt. Täna täidavad vastava 
valdkonna eest vastutavad kooli töötajad vajalikud andmed enamasti esmalt paberil ning seejärel sisestab kooli sekretär need EHISesse. 
Vastava valdkonna esindaja võiks saada need ise sisestada (it töötaja arvutite pool, raamatukoguhoidja trükiste pool, huvijuhile huvitöö 
pool).    
 

 NÕK soovitusest erineva meetme määramine 
Nõustamiskomisjon toob oma otsustes sageli välja, et võidakse kohaldada ka tavaklassi, kui suudetakse luua vajalikud erisused. EHISesse 
saab kanda aga siis, kui on moodustatud eriklass.  EHISesse võiks saada lapse erivajadust ning meedet kanda ka siis, kui luuakse NÕK 
soovitusele sarnased tingimused (nt sisestada nii - NÕK poolt on soovitatud eriklassi, kuid reaalselt on talle määratud tavaklass koos 
erisustega).  
 

 Võimalus sisestada kõikide kooli töötajate andmeid 
Üldharidusasutused soovivad võimalust sisestada EHISesse kõikide lastega töötavate isikute andmed, et nende kvalifikatsioon ja 
täiendkoolitused oleksid hallatavad ühes kohas. EHIS on ainus koht, kus neid andmeid hallatakse. 
 



 
Kokkuvõte: Üldharidusasutused 

35 

 

 Mitme asutuse andmeid peaks saama koos hallata 
Üldhariduskoolid, mille juures on mitu erinevat asutust (huvikoolid, erakoolid), soovivad EHISes halla andmeid asutuste üleselt – sisestada 
andmeid ning saada asutuste üleseid väljundeid. Sageli on nende asutuste töötajad ning õpilased hõlmatud mitme asutuse töösse. Eraldi 
sisselogimised on ebamugavad, samuti ei ole võimalik võtta andmete koondeid. Suur vajadus on näha just erinevate asutuste alla 
sisestatud õpetajate andmeid – kas koormus on õige jne. Väljundite võtmisel võiks olla võimalus määrata, milliste enda poolt hallatavate 
asutuste raporteid soovitakse väljundisse saada.  
 

 Välismaal õppimise märke lisamine  
Võimalus vahetusüliõpilasena või muul põhjusel mujal õppimise korral lisada EHISesse vastav märge. Hetkel tuleb see erivajadusena 
märkida. 
 

 Õpiabi rühma märkimise lihtsustamine 
Asutused on toonud välja, et õpiabi rühmasid võiks saada kuidagi lihtsamini valida. Vaja oleks ülevaatlikumat haldamise võimalust kui 
ükshaaval kandmine (ülevaatlikus vaates lisada nö linnukest).  
 

 Keelevaliku lihtsustamine  
Eestikeelse kooli puhul võiks olla vaikimisi määratud valikuks alati eesti keel. 
 
Lisaks veel:  

 EHISes võiks olla näidatud, kuidas mingi erivajaduse puhul rahastamise arvestamine käib. 
 

 Lõpudokumentide registris xml impordiga kohustuslike õppeainete muutmise võimalus  
 

 Valikainete ja eksamite loetelu viia lahku 
 

 Õpetaja koormust võiks olla võimalik sisestada ka siis, kui see on suurem kui 1,0 
 

 Asutused soovivad osaleda EHISe arendamise protsessis, tagamaks, et EHIS vastab nende tööprotsessidele ja vajadustele. 
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3.5  Täiendavate andmete vajadus 

Täiendavate andmetena on välja toodud peamiselt  õppijate hariduslikud 
erivajadused, mis on määratud teise õppeasutuse poolt. Enamikule välja 
toodud andmetest on õppeasutustel ligipääs olemas, kuid neid soovitakse 
saada digitaalselt, et neid ei peaks EHISesse sisestama või muid kanaleid 
pidi hankima.  
 
 Õppijate hariduslikud erivajadused, mis on määratud teises 

koolis 
Koolid on korduvalt välja toonud vajaduse näha teise kooli poolt 
sisestatud erivajadusi. Välja on toodud, et tarvis oleks näha nii 
erivajaduste ajalugu kui ka hetkel aktuaalset erivajadust. Mõni kool on välja toonud, et piisaks ka teadmisest, et lapsele on määratud 
erivajadus, millega on vaja tegeleda. Siis on teada, et lapsele on vaja tähelepanu pöörata.  
 
 Pedagoogide kvalifikatsioon 
Koolid soovivad, et pedagoogide kohta oleks automaatselt olemas EHISesse sisestatud hariduse andmed, et koolid ei peaks neid ise 
sisestama. EHISesse peaks sisestama vaid andmed, mida seal ei ole (nt välismaal omandatud haridus). Hetkel peavad koolid teise kooli 
poolt sisestatud andmed üle kontrollima, kuna esineb palju sisestusvigu.  
  
 Õppijate edasine haridustee 
Koolid soovivad teada, kuhu nende õpilased on läinud edasi õppima. Osad koolid on välja toonud, et andmed ei pea olema isikustatud, 
piisaks ka teadmisest millisesse kooli ning mis eriala on nende koolist õppima mindud. Hetkel on selle info kokku panemine väga 
ajamahukas töö.  
 
 Klasside koosseis kuupäeva seisuga (andmete ajalugu) 
Prognooside tegemiseks oleks vajadus näha ka sisestatud andmete ajalugu. Samuti on vajadus vaadata, millised õpilased on mingil 
perioodil koolis õppinud. Seda oleks vaja nt projektide taotlemisel, kui küsitakse ametlikku statistikat.  

 
 Pedagoogide täiendkoolituste tunnistused 
Täiendkoolitusi läbi viivad asutused võiksid saada ise EHISesse sisestada, millised õpetajad koolituse läbisid ning millise numbriga 
tunnistus on talle väljastatud. 
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 Erivajadusi määravate osapoolte otsused 
Just koolid, kus õpib palju erivajadustega õpilasi, on toonud välja, et lapsevanemad peavad arstidele, NÕK-dele ja koolidele edastama 
dokumente ja tõendeid paberkandjal ning füüsiliselt kohale minnes. Sageli on erivajadusega lapse vanemal samuti erivajadus, 
transpordiks on vaja saatjat või eritransporti. See omakorda on kulukas ja aeganõudev. 
 
 Õpilasraamatu väljavõte 
Koolid on välja toonud, et õpilasraamatu väljavõtete väljastamine ning sisestamine on väga suur töö. Gümnaasiumide osas toodi välja, et 
õpilasraamatu väljavõtted ei kajasta sageli õpilase kõiki läbitud valikkursusi. Need andmed võiksid olla digitaalselt kättesaadavad EHISest. 
Õppeinfosüsteemide vahelist info vahetamist ei eelistata. Samuti toodi välja, et EHISes võiks olla nähtavad kõik üldhariduskoolid, kus 
õpilane on varasemalt õppinud. 
 
 Lõputunnistuste numbrite haldamine EHISe poolt 
EHIS võiks ise hallata ja väljastada lõputunnistuste numbreid. Õppeasutused saaksid need soovi korral koos numbriga sobivatele 
blankettidele välja printida. 
 

3.6  Andmete automaatne edastamine EHISesse  

Ligi 20% vastanutest on osanud välja tuua mõne eripära, millega peaks 
arvestama, kui andmeid hakatakse EHISesse automaatselt edastama.  
Tuleb arvestada, et õppeasutustel on eripärade välja toomine keeruline 
ülesanne, kuna eeldab teadmisi IT valdkonnas. Seetõttu ei saa teha 
järeldust, et 80% vastanutest eripärasid ei esine. Asutused on 
küsitluses ning intervjuudes eripäradena toonud välja: 
 Õppeinfosüsteem on mitme õppeasutuse ühiskasutuses 
Õppeinfosüsteem on mõningate koolide puhul ühiskasutuses. Sageli 
kasutavad samu õppeinfosüsteeme ka kooli juures tegutsevad huvikoolid 
ja lasteaiad.  
 
 Erivajadustega lastega seotud erandid 
Kui koolis on peamiselt erivajadustega lapsed, on õppekavades väga palju erandeid ning kohustuslike õppeainete asendamisi teistega. 
Eeldaks ka õppeinfosüsteemi muutmist, et valikained oleks nii kohustuslikud kui mitte kohustuslikud ning arvestaks tunnid kokku, et need 
tunnistusele jõuaksid. Erisusena toodi välja ka peale 9. klassi pikendatud õppeaastad toimetulekuõppes.  

 
 Liitklassid 
Probleem tekib õpetajate andmete sisestamise ning koormuse määramisega.  
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 Koolis on mitu õppekeelt 
Kaks õppekeelt - vene, eesti tavaklassid ja keelekümblusklassid 
 
Lisaks toodi välja:  

 Koolis on kasutusel trimestrite põhine õppeaja jaotus.  
 Õpetajad annavad tunde mitmes koolis 

 Ühes  klassikomplektis võivad olla erinevate õppekavade järgi õppivad õpilased 
 

3.7 Statistiliste andmete esitamine omavalitsusele  

Õpilaste kohta esitatakse järgmisi ülevaateid: 
1) Lõpetanute edasiõppimine 
2) Esimesse klassi astujad 
3) Õpilaste nimekirjad 
4) Põhjuseta puudujad 
5) Koduõppel olevad õpilased 
6) Õpilaste liikumised (õppima tulnud, lahkunud) 
7) Õpilaste erivajadused 
8) Koolilõpetajad  
9) Transpordi vajadus 

 
Andmeid edastatakse enamasti faili kujul (excel, word) e-posti teel. 
Üksikud on märkinud ka infosüsteemi – EHIS, Arno, THIS
 
Õpetajate kohta edastatakse järgmisi andmeid:   

1) Õpetajate koormus (tarifikatsioon) 
2) Õpetajate täiendkoolitused 
3) Õpetajate koosseisu andmed (vanus, haridus) 
4) Ametikohtade arv 

 
Andmeid edastatakse valdavalt e-posti teel. Infosüsteemidena on välja 
toodud EHIS, ÜPIS 
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3.8 Isikupõhiste andmete esitamine omavalitsusele 

Õpilaste kohta edastatakse järgmisi andmeid:  
1) Koolikohustuse mittetäitmise ja muude probleemide korral 

iseloomustused 
2) Heade tulemustega lõpetavad õpilased 
3) Iseloomustused õpilaskodu õpilaste kohta 
4) õpilase edasijõudmine koolis 
5) kooli vahetus 
6) elukoha vahetus 
7) mujalt omavalitsusest pärit õpilaste andmed 
8) Erakoolid – kinnitused ja põhjendused – kas õpilane õpib, kas 

tegevuskulude katmine on vajalik.  
 
Andmeid edastatakse e-posti teel, kohtumistel, paberkandjal, 
failiformaadis 
 
Õpetate kohta edastatakse järgmisi andmeid:  

1) keeleoskuse tase 
2) kvalifikatsioon  

 
Andmeid edastatakse e-posti teel 
 
 
 
  

3.9 Muud osapooled, kellele andmeid edastatakse 

 Maavalitsused - kooli minevate laste arvud, edasiõppimine teistes koolides, HEV lapsed, tublimad lõpetajad, lõpueksamite 
tulemused. Andmed edastatakse sageli failiformaadis e-posti teel.  

 Statistikaamet - tööjõu vaba liikumise aruanded 
 SA Innove - õpilaste või õpetajate üldandmed (iskukood, kontaktid) Exceli tabelitena.  
 Rajaleidja keskused - rakendatavate tugisüsteemide kohta, õpilasraamatu väljavõte 

 Maksu- ja Tolliamet - andmete kandmine Töötamise registrisse 
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 Haridus-ja Teadusministeerium- riigikoolid on välja toonud, et lisaks EHISesse andmete sisestamisel tuleb neil e-posti teel 
edastada andmeid õpilaste erivajaduste kohta, pedagoogide koormuste kohta ning uute õpilaste andmed.  

 Abivahendeid müüvad ettevõtted - esitatakse tõendeid õppimise kohta, et vajaminev abivahend soetada.  
 Politsei- ja Piirivalveamet - vajadusel õpilaste iseloomustused.  

 Projektide rahastajad - üldharidusasutustel tuleb esitada erinevate projektide ja taotluste tõttu väga erinevaid andmeid – õpilaste 
arvud, arvu muutumine läbi aastate jne.  

 Maanteeamet – info jalgratturi koolituse läbimise kohta 

 Tervishoiutöötajad - esitatakse õpilaste nimekirju perearstikeskusele, hambaravi ettevõttele, kooli tervishoiuteenuse osutajale. 
Erivajadustega laste koolid edastavad arstidele lapse iseloomustusi või individuaalsuse arengu jälgimise kaarte.  

 PRIA - esitatakse andmeid koolitoidu ja koolipiima tarbimise kohta. 

 Olümpiakomitee- riiklikult rahastatud spordikoolid edastavad andmeid õppeedukuse kohta ning õpilaste sportlike saavutuste kohta. 
Lisaks edastatakse andmeid liikuvuste kohta – kas keegi on lahkunud või lisandunud.

   

3.10 Organisatsiooniline koosvõime 

 Takistused IT lahenduste leidmisel 

Üle poolte küsitlusele vastanud üldharidusasutustest on 
märkinud, et lahenduste valimisel ja arendamisel esineb 
takistusi. Asutused on lahenduste leidmisel ja arendamise 
osas toonud välja järgmised takistused:  

 Finantsvahendite puudus 
 Puudub vajaliku funktsionaalsusega tarkvara 
 Aegunud arvutipark 
 Arvutite vähesus 

 Puudub hea IT spetsialist 
 
Läbi viidud intervjuude põhjal võib öelda, et:  

 Suurel osal üldharidusasutustest puuduvad vajalikud pädevused ning strateegiline vaade IT lahenduste tellimiseks ja arendamiseks. 
Vaid suurematel koolidel on olemas IT juht, kes taoliste teemadega tegeleb. 

 Üldhariduskoolid ei oska valdavalt oma IT vajadusi märgata ega defineerida.  
 Protsessid on aja jooksul kujunenud tavad. Protsesside optimeerimisega ei tegeleta. 
 Õppeinfosüsteemide liidestamisel EHISega oodatakse aktiivsust ministeeriumilt. Ennast aktiivses rollis pigem ei nähta. Mõned 

õppeasutused tõid aga välja soovi EHISe uuendamises osaleda.  
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 IT toe olemasolu 

Enamikel üldharidusasutustel on olemas majasisene IT tugi (78%) 
või on IT tugi tagatud kohaliku omavalitsuse poolt (28%). Kohaliku 
omavalitsuse hallatavates asutustes on sage, et lihtsamate 
probleemide korral saadakse abi oma IT spetsialistilt, kuid 
keerukamad olukorrad lahendab omavalitsuse töötaja.  
 
Mõned intervjuudes osalenud riigikoolid tõid välja, et neil puudub 
piisav IT tugi ning ministeeriumilt oodatakse suuremat abi 
kohustuslike IT süsteemide kasutusele võtmisel (nt. DVK).  
 
 
 

3.11 Hinnang EHISe kasutajatoele  
Üle 90% vastanuist on EHISe kasutajatoele andnud hinnanguks 
hea või väga hea.  
 
Negatiivse poolena on välja toodud järgmist:  

 on antud vasturääkivaid soovitusi, 
 erinevad kasutajatoe spetsialistid on soovitanud erinevaid 

lahendusi 
 lahendused on olnud õppeasutuse jaoks koormavad  
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4 Kokkuvõte: Kõrgharidusasutused 
Küsimustiku link saadeti 18 EHISe administraatori e-posti aadressile, vastanuid oli kokku  12 (67%). 
  
Küsimustikke ei saadetud nendele kõrgharidusasutustele, kes osalesid intervjuudes. Intervjuude käigus saadi ammendavad vastused ka 
küsimustiku küsimustele.  
 
Intervjuudes osalenud kõrgharidusasutused: 

1) Tallinna Tehnikakõrgkool  
2) Tallinna Tehnikaülikool 
3) Estonian Business School  
4) Tartu Ülikool  
5) Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 

 
Intervjuudes osalesid järgmiste rollide esindajad:  

1) Õppeosakonna spetsialistid, kes tegelevad üliõpilaste andmete sisestamisega 
2) Õppeosakonna juhatajad, kes vastutavad esitatud andmete korrektsuse eest, kasutavad vajadusel EHISest saadavaid väljundeid 
3) Personalitöötajad, kes tegelevad õppejõudude andmete sisestamisega 

 

4.1 Andmete haldamine 

  Üliõpilaste vastuvõtmine  

Kõikides intervjuus osalenud kõrgharidusasutustes korraldatakse üliõpilaste vastuvõttu sisseasutumiste infosüsteemis (SAIS).  
Andmed jõuavad õppeinfosüsteemi valdavalt üle x-tee.  
 
Kaks kõrgharidusasutust tõi välja, et andmed eksporditakse SAISist faili, mis imporditakse õppeinfosüsteemi. Põhjuseks toodi x-tee 
kasutamisega seotud probleeme – korraga ei saa üle kanda piisavalt palju andmeid, SAISist tulevates andmetes on palju vigu, mida tuleb 
enne ÕISi sisestamist parandada.  
  
Pärast andmete õppeinfosüsteemi sisestamist vormistatakse vastuvõtu käskkirjad kas õppeinfosüsteemis või dokumendihaldussüsteemis 
ning üliõpilased immatrikuleeritakse – tehakse vastav staatuse muudatus ÕIS-is (ei ole sama mis eksmatrikuleerimine).  
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Pärast andmete ÕISi kandmist õppekohast loobunud üliõpilaste puhul immatrikuleerimine tühistatakse. See tähendab, 
et enne teatud kuupäeva andmeid EHISesse ei kanta, kuna EHIS tühistamist ei võimalda.   
  

  Üliõpilaste andmete haldamine  

Kokkuvõtvalt võib küsitluse tulemuste põhjal öelda järgmist:  
1) Enamasti märgiti haldamise vahendiks infosüsteemi 

– üle vastuste 58,6% 
2) Paberkandjat märgiti üle vastuste 22,5% 
3) Failiformaati märgiti üle vastuste 13,6% 
4) Andmete mitte haldamist märgiti üle vastuste 

5,3% 
Täpsemat infot andmete haldamise vahendite kohta saab 
kõrval asuvast tabelist.  
 
Üliõpilaste andmete haldamiseks kasutusel olevad 
infosüsteemid on HITSA ÕIS või asutuse enda arendatud 
õppeinfosüsteem, kus on õppija isikuandmed ning seos 
valitud eriala, kursuse ning edasijõudmisega.  
Enamasti vormistatakse õppijaid puudutavad käskkirjad 
ÕISis ning kantakse dokumendihaldussüsteemi. Mõnes 
asutuses on kasutusel ka vastupidine süsteem, kus 
käskkirjad vormistatakse enne dokumendihaldussüsteemis 
ning seejärel kantakse õppeinfosüsteemi.  
 
Dokumendihaldussüsteemidest on kasutusel nt. Webdesktop, 
Amphora, Doclogic. Liidestust õppeinfosüsteemidega ei ole.  
Üks asutus tõi välja, et neil dokumendihaldussüsteem 
puudub ning vajalikud toimingud tehakse õppeinfosüsteemis. 
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  Õppejõudude andmete haldamine 

Küsitluse tulemuste põhjal jaotuvad õppejõudude andmete 
haldamise vahendid järgmiselt:  

 Enim on märgitud andmete haldamise vahendiks 
infosüsteemi – 46,7% 

 Failiformaati on märgitud 31,1% 
 Paberkandjat on märgitud 9% 

 Andmete mitte haldamist on märgitud 2,2%. Üks 
küsitlusele vastanud asutus on välja toonud, et neil ei 
hallata õppejõudude mobiilsust puudutavaid andmeid.  

 
Intervjuude põhjal võib öelda, et asutustel puudub ühtne 
infosüsteem õppejõudude andmete haldamiseks. 
Õppeinfosüsteemis on valdavalt õppetööd puudutavad 
andmed, mis on vajalikud õppeprotsessis osalemiseks 
(näiteks ained, mida õppejõud õpetab).  
 
Õppejõu töösuhte, mobiilsuse, kvalifikatsiooni andmete haldamiseks on välja toodud järgmised infosüsteemid:  

 Dokumendihaldussüsteem (nt. Webdesktop, Amphora, Doclogic) 
 Personaliprogramm  
 EHIS 
 Mobility Tool - Euroopa Komisjoni infosüsteem 
 Riigitöötaja iseteenindusportaal 

 Asutuse poolt arendatud infosüsteem (mobiilsuse andmed) 
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  Õppetöö planeerimine  

Küsitluse tulemused võib kokku võtta järgmiselt:  
 Enim on märgitud andmete haldamise vahendiks 

failiformaati – üle vastuste 39,5% 
 Infosüsteemi on märgitud 37,2% 

 Paberkandjat on märgitud 2,3% 
 
Intervjuude põhjal võib öelda, et õppetöö planeerimisega 
seotud andmeid hallatakse valdavalt asutuses kasutusel olevas 
ÕISis. Sageli koostatakse need aga muude,  töötajatele 
käepäraste vahenditega. Nii on mitmes kõrgharidusasutusel 
tunniplaani koostamiseks kasutusel Untis, milles koostatud 
tunniplaan sisestatakse õppeinfosüsteemi. Õppeinfosüsteemis 
olevad tunniplaani moodulid on sageli aga liiga ebamugavad, et 
neid kasutada, kuid mõnes asutuses kasutatakse ka neid.  
 

4.2 Andmete sisestamine EHISesse 

 Andmete sisestamise viisid 

Intervjuude põhjal võib öelda, et asutuste protsessid EHISesse andmete sisestamisel on erinevad. Erinevus on seotud asutuse 
suuruse ning õppijate mahuga.  
 
Lisaks sisestatakse ühes asutuses EHISesse andmeid mitmel erineval moel – üle kasutajaliidese, xml failiga laadides ning seal, kus 
võimekus on olemas, kasutatakse lisaks eelpool toodud võimalustele ka x-teed. Andmeliikide põhistelt on ühes asutuses andmete 
sisestamise meetod enamasti sama.  
 
Vajadus erinevaid andmeid erineval moel sisestada on tingitud enamasti asutuse sisestest protsessidest ning EHISes olevatest piirangutest 
andmete sisestamisel (kirjeldatud lahti andmete sisestamisel tekkinud probleeme käsitlevas peatükis).  
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Küsitluse tulemuste põhjal võib öelda järgmist:   
 Kõige enam sisestatakse andmeid käsitsi (üle vastuste 61,7%).  
 Sage on ka XML failiga andmete laadimine (üle vastuste 27,7%)  
 Üle x-tee kantakse andmeid harva (üle vastuste 2,1%) 
 Andmete mitte kandmist märgiti üle vastuste 8,5% 

 
Täpsemalt saab EHISesse andmete edastamise meetodite kohta  ülevaate all olevatest tabelitest.  
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X-tee kasutamisega seotud tähelepanekud:  
1) Pigem kasutatakse x-teed vähe - Intervjuus osalenud viiest kõrgharidusasutusest oli neljal olemas x-tee liides. Kuid vaid üks 

intervjuus osalenud kõrgharidusasutus edastab pedagoogide andmeid üksnes üle x-tee. Üks asutus edastab üle x-tee üliõpilaste 
kohta vaid teatud liiki andmeid. Ülejäänuil, kellel x-tee võimekus on olemas, eelistavad andmeid laadida xmliga ning liidesel ei ole 
palju kasutust. Selle põhjused on välja toodud järgmises alapeatükis.  

2) X-teega edastatakse vaid teatud andmeid - x-teed kasutavates asutustes läbi viidud intervjuudest selgus, et üle x-tee 
edastatakse vaid teatud liiki andmeid. Nii on üliõpilaste kohta üle x-tee edastatavateks andmeteks näiteks õppekava täituvuse, 
VÕTA ning stipendiumide andmed ning üks asutus on õppeaasta alguses kasutanud sisseastujate andmete edastamiseks x-teed. 
Need on andmed, mis tekivad teatud ajal ning muid EHISesse edastatavaid andmeid koos nendega saata ei soovita. 

3) Vajadus selekteerida x-teega edastatavaid andmeid - Intervjuus osalenud kahe kõrgharidusasutuse puhul, kellel on x-tee 
liides EHISega arendatud, tuli selgelt välja vajadus selekteerida andmeid, mida üle x-tee edastatakse. Täna aga sellist võimekust 
arendatud ei ole ning x-teed kasutades peab jälgima, et ei edastataks ka neid andmed, mis ei ole veel edastamiseks valmis. 
Kõrgharidusasutused teevad toiminguid teatud ajal ning kõiki muudatusi korraga EHISesse ei kanta. Õppeinfosüsteemid, mis on 
EHISega liidestatud on operatiivsüsteemid, millel on palju kasutajaid ning andmed ei ole seal alati korrektsed. 

4) Asutused, kus EHISesse andmete edastamiseks x-tee liidest ei ole arendatud, tõid välja järgmised põhjused:  
1) Ei ole vajadust x-tee arendamise järele, olemasolevate andmete sisestamise meetoditega saadakse kenasti hakkama 
2) X-tee võimekuse arendamine ei ole asutuses prioriteet – on muid, palju olulisemaid kasu toovaid funktsionaalsusi, 

mida arendada.  
 

Muud andmete esitamisega seotud tähelepanekud:   
1) Suuremates asutustes on tööl spetsialistid, kes EHISesse laetavaid xml faile kokku panevad, vajadusel teevad ka andmebaasi 

muudatusi ning muid väiksemaid arendustöid. Väiksematel asutustel selline kompetents puudub.  
2) Ühe kõrgharidusasutuse töötajad kontrollivad enne andmete sisestamist EHISesse õppeinfosüsteemi ning EHISe andmete erinevust 

ning seejärel tehakse EHISes kasutajaliidese kaudu vajalikud täiendused. Põhjuseks toodi vajadus veenduda, et EHISes olevad 
andmed on korrektsed ning andmete sisestamisel ei teki vigu – nende hilisem parandamine on asutuse jaoks väga suur töö. 
Samuti, andmete hulk on suur ning on oht, et vastasel juhul jäävad EHISes mingid muudatused tegemata. 

 

  Andmete sisestamisel tekkinud probleemid

X-tee kasutamisega seotud probleemid: 
 X-teega satub EHISesse ka vigaseid andmeid ning hiljem on ükshaaval nende parandamine EHISe kasutajaliidesel on väga 

aeganõudev ja keerukas.  
 Asutuses kasutusel olev infosüsteem paneb EHISesse edastatavad andmed valesti kokku, kuid EHISe andmeedastusega seotud 

arendus ei ole prioriteetne.  
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 Asutusel oli halb kogemus õppejõudude registriga ning 
üliõpilaste puhul ei soovita seetõttu teenust 
kasutama hakata. Üliõpilaste puhul on edastatavaid 
andmeid palju ning õiguslikud tagajärjed 
suuremad.  

 X-tee arendamisest ning vajalikest muudatustest ei 
teavitata haridusasutusi piisavalt vara. Puudub võimalus 
liidest ajakohastada.  

 EHISesse ei ole x-tee kaudu võimalik edastada kõiki 
üliõpilasega seotud andmeid ning mingid muudatused 
tuleb enne käsitsi EHISe kasutajaliidese kaudu teha 
(täpsemalt käsitletakse järgmises peatükis) 

 Ebapiisav tagasiside vigaste andmete kohta, vigade leidmine on tülikas, kuna vigase kirja kohta ei anta piisavalt andmeid. 
Soovitakse näiteks ka õppekava või kursuse andmeid. 

 Andmed kantakse üle öösel, mistõttu vigade parandamisega ei saa tegeleda kohe 
 Mõne vigase andme tõttu ei sisestata EHISesse ka korrektseid andmeid, see aga võib tähendada õiguslikke tagajärgi (nt 

ravikindlustuse katkemist) 
 
Jõudluse probleemid: 
 Eriti õppeaasta ja semestri alguses esineb palju EHISe hangumisi (ei salvesta näiteks õppejõudu või tema loengukursusi)  
 
Palju kasutusmugavuse probleeme: 
 Käsitsi sisestades on väga ebamugav paljusid toiminguid teha. 
 Xml failides on lubatud andmemahud liiga väikesed 
 EHISe veateated ei ole XML laadimise puhul piisavalt informatiivsed (ei saada aru, kus viga tekib)  
 EHISe ning asutuse õppeinfosüsteemis olevate seisude võrdlemine on aeganõudev ja töömahukas ülesanne.  

 Õppekava andmete esitamine - ei ole võimalik ilma HTM tegevuseta andmeid parandada ega muuta. Vigast avaldust ei saa kustutada. 
Õppekavaandmete esitamisel avaneb kommentaarilahter, milles „Enter“ klahviga liikudes saadetakse avaldus ära.  

 
On erandjuhtumeid, millega ei ole andmete laadimisel arvestatud, nt reimmatrikuleerimine - toodi välja, et XML failis ei ole 
võimalik määrata, millisele õppekohale üliõpilane reimmatrikuleeritakse. Probleem tekib kui immatrikuleerimine toimub varasemale, mitte 
viimasele õppekohale. Eksternina õppinu puhul läheb reimmatrikuleerimine eksterni õppekoha külge, kuid ekstern ei ole õppekoht, mida 
saaks reimmatrikuleerida. 
 
Muud probleemid 
 EHIS muudab andmete kirjeldamise standardid ülikooli teavitamata. Näidisfail jäetakse muutmata. 
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 EHISes vigade parandamisel lisab parandamise hetke kuupäeva, mitte sisestamise oma.  
 Akadeemilise puhkuse ajal ei ole võimalik andmeid sisestada, kuid akadeemiline puhkus ei välista andmete tekkimist 
 Finantseerimine ja koormus on EHISes üks tunnus 

 Õppejõududele käsitsi õppeainete lisamine on väga suur koormus. Mõned õppeasutused on sellest loobunud. 

 

4.3 EHISe väljundite kasutamine 

 
 Enamasti EHISe väljundeid ei kasutata (üle vastuste 68,6%). 

Vajalikud väljundid on sageli loodud oma õppeinfosüsteemide 

juurde 

 

 Andmete kontrollimiseks kasutatakse üle vastuste kokku 

19,5% 

 

 Statistiliste ülevaadete tegemiseks üle vastuste märgitud 

11% 

 

 Muud põhjust on märgitud alla 1% 
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4.4 Ettepanekud EHISe muutmiseks  

Kõrgharidusasutused on välja toonud järgmised ettepanekud: 
 EHIS peab andmete üle kirjutamist lubama (näiteks 

eksmatrikuleeritud üliõpilane muuta uuesti immatrikuleerituks või 
vastupidi).  

 Õppekava täitmise andmete muutmisel perioodi keskel võiks 
eelmised andmed üle kirjutada, mitte lisada uut kirjet. 

 Õppuritega seotud päringuid/väljundeid peaks saama 
genereerida "Õppuri otsingu" avalehel rippemenüü kaudu kõigi 
õppuri registriandmetes sisalduvate tunnuste alusel. 

 Üliõpilaste otsingus võiks enam parameetreid olla, mille 
alusel otsida 

 Lühiajaliselt välismaal õppimise korral võiks olla võimalus andmeid muuta (lisada juurde AP-sid või pikendust). Mobiilsuse 
andmeid peaks saama lisada ka akadeemilise puhkuse ajal ilma, et puhkust peaks katkestama ja uuesti alustama. 

 Muutuste ajaloos segavad teiste koolide andmete muutused  
 Kui kasutaja perenimi muutub, siis võiks süsteem ise selle muuta. 
 Toimingud ning juhendid võiksid olla käepärasemad ning selgemad. Paremini struktureeritud, mille kohta juhendid käivad ning 

korralikud Exceli põhjad.  
 Õppejõud võiks saada oma andmeid EHISest vaadata, kuid võimaluse korral ka ise hallata. 

4.5 Täiendavate andmete vajadus

Kõrgharidusasutused on välja toonud järgmised 
ettepanekud: 
1) Üliõpilaste kohta: 

 Toetuste määramisel võiks olla otsene juurdepääs 
rahvastikuregistri ja maksuameti andmetele. 

 Perekonnanime muutmise kuupäeva rahvastikuregistrist. 
 Ühisõppekava tudengid peaksid kajastuma (üle kanduma) 

ka partnerülikoolis.  
 Infot tudengi kohta, kes õpib samaaegselt mitmes 

kõrgkoolis. 
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 Info kõrgharidusasutuse vilistlase edasise tegevuse kohta – millisel ametikohal töötab või kuhu on läinud edasi õppima. 
Tegemist on asutuse tulemusnäitajaga.  

 Varasemad õpingud, et näha kas on õppinud samas õppeastmes tasuta. Hetkel puudub võimalus seda kontrollida, kui õppija ei tee 
avaldust läbi SAISi.  

 SAISis peaks lisaks kehtivatele olema ka haridusasutuste eelnevad nimetused. Nii üliõpilane kui ka kooli töötaja vajavad neid õppija 
eelmise kooli andmete sisestamisel (millega tullakse kandideerima) 

 

2) Õppejõudude kohta: 
 Õppejõudude eelnev õpetamistöö teistes asutustes  
 Õppejõu eelnev mobiilsus teistes asutustes 
 Õppejõudude andmete juures võiks olla muutuste ajalugu 

 
3) Vajadus on õppeinfosüsteemi ning EHISe andmete võrdluse järele. Tarvis on näha, mis on kahe süsteemi erinevused – millised 

andmed on muudetud, mis on puudu. Kõrgharidusasutustes tekib palju andmeid, ning kõigi õigsuses ei suudeta veenduda.  
 

4) EHIS võiks SAISile edastada lisaks haridusasutuste praegustele nimedele ka varasemad nimetused. Sisseastujad ega 
kõrgharidusasutuste töötajad ei tea kõikide õppeasutuste varasemaid nimetusi. See muudab olemasoleva hariduse andmete 
sisestamise ja analüüsimise keeruliseks 

4.6 Andmete automaatne edastamine EHISesse 
Kõrgharidusasutused on välja toonud järgmised eeldused 
ning eripärad, millega peaks automaatse andmevahetuse 
puhul arvestama:   
 
 Andmete üle kirjutamise võimalus 
Üliõpilastel on võimalus enda suhtes tehtud otsuseid vaidlustada, 
mistõttu EHIS peaks lubama andmeid automaatselt üle kirjutada 
või mingeid otsuseid tühistada.    
 
 Muudatuste tegemine tagasiulatuvalt 
Ülikooli protsessid lubavad muudatusi teha tagasiulatuvalt, EHIS 
peaks seda samuti lubama.  
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 Võimalus valida, millised andmed EHISesse liiguvad 
Ülikoolide õppeinfosüsteemides teevad korraga muudatusi väga erinevad inimesed ning pannes x-tee liidese tööle, ei ole kindlust, et 
EHISesse kantakse õige ja lõplik andmete seis.  
 
 Kursuste määramine eksternidele 
Eksternidele ei määrata kursusi, kuid EHIS nõuab seda. Hetkel on koolid pidanud arendama oma süsteeme nii, et loodaks fiktiivne kursus.  
 
 Klassifikaatoritel peab EHISes olema üks-ühene vastavus  
Ülikoolide õppeinfosüsteemides ning EHISes on erinevusi klassifikaatorite vastavuses. EHISes ei tohi olla üks mitmele vastavusi – nt 
kõrghariduse finantseerimisvormid 
 
 Õppekavadel on igal aastal oma versioonid  
Ülikoolid haldavad õppekavasid väga erineval moel. Ühel ülikoolil on õppekava küll EHISes sama, kuid sisseastumised toimuvad igal aastal 
erinevale versioonile.  
 
 Kõik EHISe tegevused peavad olema tehtavad üle x-tee liidese 
Hetkel peavad ülikoolid osad tegevused enne EHISe kasutajaliidesel kindlasti ära tegema, kui x-tee liikumised käivitatakse. Nt. õppija 
eksmat. korral stipendiumi lõpetamine tuleb enne käsitsi EHISes ära teha. Vastasel juhul ei saa enam muuta 

 
 Akadeemilisel puhkusel olijatele tekivad andmed 
EHIS peab hakkama lubama andmete sisestamist ka akadeemilisel puhkusel olevatele üliõpilastele. Osad tegevused tehakse ülikoolides  
pärast akadeemilisele puhkusele minemist.  

 
 Vigade haldamise võimalus 
Hetkel on suurimaks takistuseks x-tee kasutamisel see, et tekkivaid vigu ei ole võimalik mugavalt hallata. Vajab kasutusmugavuse 
analüüsi. 
 
Lisaks: Õppeinfosüsteemi andmebaasides tekkivate vigade ning vajalike funktsionaalsuste arendamine ei pruugi olla prioriteet.  
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4.7 Andmete esitamine teistele osapooltele 

Kõrgharidusasutused esitavad andmeid järgmistele 
osapooltele:  
 

 Teistele ülikoolide külalisüliõpilaste andmed  
Esitame külalisüliõpilase soovist lähtuvalt paberkandjal või 
digitaalse tõendina konkreetse isiku sooritatud ainete tõendi 
(mahu ja hindega). Lisaks edastadakse ühisõppekavade üliõpilaste 
õpingu ja üldandmed (xml failid, e-kirjad või wordi dokumendid, 
vastavalt kokkuleppele). Andmeid vahetatakse nii Eesti kui 
välisülikoolide vahel. 
 

 Innove ja Archimedes  
üliõpilaste stipendiumitega seotud aruandlusega (konkreetsetele üliõpilastele määratud, makstud stipendiumite ja maksete andmed).  
 

 Muud üksikpäringud üliõpilaste andmete kohta 
Pangad, haigekassa, sotsiaakindlustusamet, kohalikud omavalitsused, politsei. Andmeid edastatakse juhul kui EHISest saadud andmed ei 
õiged või andmete käsitleja tõlgendab neid valesti. Andmed edastatakse vastavalt päringule  
 

 Kaitseressursside amet – tõendid õppimise kohta kõrgharidusasutuses (kui õpe on pikem kui 3 aastat) 
 Üldhariduskoolidele nende vilistlaste õppima asumise info 
 Eksamite infosüsteem (EIS) - lõpudokumentide plankide aruanded   

 Rektorite nõukogule üliõpilaste koondandmeid (xml failid, koodarvudega) 
 Kutseregistrisse - sisestatakse (käsitsi) lõpetajate andmed, kellele kutse omistati 
 Töötamise register (TÖR) – andmed töösuhte kohta 
 Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) - õppejõudude andmed 
 MinuKool üliõpilaspileti süsteem - üliõpilaste andmed 

 Eesti Üliõpilaskondade Liit 
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4.8  IT lahenduste arendamine ja valimine 

  Takistused sobivate IT lahenduste leidmisel 

1) Rahaliste vahendite vähesus 
 

2) Riiklike süsteemidega liitumine on keerukas:  
 Hetkel on X-Tee kasutajatugi olematu 
 liidestamine on aeganõudev 
 impordi/ekspordisegadused jäävad IT põhitööle ja 

õppeprotsesside ning organisatsiooni arendamisele jalgu. 
 

3) Probleemid juurutamisega: 
 tööprotsesside kujunemine ja muutmine  
 aeganõudev õppimisprotsess (üliõpilaste, õppejõudude, töötajate vähene arvutikasutamise oskus) 

  Lahenduste valimise ja arendamise protsessid   

Küsitlusest selgus lahenduste valimise ja arendamise protsesside kohta järgmist:  
 
1) Olemas on majasisene arendamise võimalus: 

 „Hindame vajadust, tööprotsesse ja majanduslikke võimalusi ning sellest lähtuvalt arendame parima praktika“.  
 „Olemas on majasisene arendaja, kes on suutnud läbi kümne aasta luua "rätsepaülikonnana" sobiva maja haldussüsteemi. Kui me 

arendame uut süsteemi, siis ei arenda me seda mitte eraldiseisvaks, vaid integreerime selle ühtsesse sise-süsteemi, mis hõlmab 
umbes 95% kogu maja infovahetusest“. 

 „Majas on olemas arendaja, moodustatud on arendusgrupp, kes vaatab soovid üle, prioriseerib“.  
 
2) Kasutatakse valmislahendust: 

 „Info vajaduse ja nõuete põhjal ning arvestades ressursside piiratust kaalume sobivaimat lahendust pakutavate osas. Võimekust 
endale sobiv lahendus välja töötada ei ole aga saame seadistada olemasolevaid enda vajadustest lähtuvalt. Arvestame otsuste 
tegemisel ka seda, et e-õppe võimalused (võimekus) kasvaks“. 

 „ÕIS on rakenduskõrgkoolidel ühine. Webdesktop on valitud vajadustest lähtudes“. 
 
Sageli küsitakse abi kogenuma kolleegi käest: 

 „IT spetsialisti kaasabil“ 

 „IT spetsialisti vastutusvaldkond“  
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 „Küsin spetsialistidelt nõu, kes asjast rohkem teavad“ 
 Üks vastanutest ei teadnud, kuidas lahendusi valitakse ja arendatakse.  

 

4.9  Hinnang EHISe kasutajatoele 

90% vastanud kõrgharidusasutustest on andnud EHISe 
kasutajatoele hinnangu hea või väga hea.  
 
Probleemina on välja toodud: „Rohkem võiks saada vastuseid 
telefoni teel, sest e-kirjade vahetamine on ajakulukam ning üldjuhul 
on tekkinud küsimustele/probleemidele vaja kiiret vastust“ 
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5  Kokkuvõte: Kutseharidusasutused 
Intervjuudes osalenud kutseõppeasutused:

1) Rakvere Ametikool 
2) Tartu Kutsehariduskeksus 
3) Viljandi Kutseõppekeskus 
4) H. Elleri nimeline Tartu Muusikakool 

 
Intervjuudes osalesid peamiselt spetsialistid, kes EHISesse andmete sisestamisega igapäevaselt tegelevad.  

1) Õppeosakonna spetsialistid, kes sisestavad EHISesse õpilaste andmeid ning õppetööd puudutavaid andmied 
2) Personaliosakonna spetsialistid, kes sisestavad EHISesse pedagoogide andmeid (üldandmed, koormused, kvalifikatsioon, 

täiendkoolitused) 
 

Lisaks osalesid mõnel intervjuul ka:  
1) Kutseõppeasutuse direktor 
2) Sekretär 
3) IT juht 

 

5.1  Andmete haldamine 

  Õppijate vastuvõtmine  

Kõik intervjuudes osalenud kutseharidusasutused viivad õppijate vastuvõttu läbi õppeinfosüsteemis Siseveeb. Selleks täida õppija 
õppeasutuse kodulehel sisseastumise vormi ning valib õppekava, millele soovib õppima tulla, ID kaardi puudumisel täidab andmed 
vastuvõtukomisjoni esindaja. Sisestatud avaldused vaatab vastuvõtukomisjon üle, viiakse läbi vestlused ning vajadusel korraldatakse ka 
katsed. Neid andmeid hallatakse kas paberkandjal või Excelis. Eduka läbimise korral kinnitab vastuvõtukomisjoni liige Siseveebis õppija 
vastuvõtmise. Seejärel saab õppija Siseveebis kinnitada õppima asumise.   
Õppima asumise kinnitamise järel lisatakse õppija Siseveebis vastuvõtu käskkirja. Sõltuvalt kutseharidusasutuse pidajast sisestatakse 
käskkirjad kas Eesti Koolide Haldamise Infosüsteemi (EKIS) (riigi hallatavad asutused) või GoPro-sse. Dokumendihaldussüsteemist saadud 
käskkirja number sisestatakse Siseveebi.  

  Õppija andmete haldamine 

Kõiki õppijaid ja õppimist puudutavaid andmeid hallatakse Siseveebis: 
 Isiku- ja kontaktandmed 
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 Hariduslikud erivajadused 
 Õppimist puudutavad andmed (õppekava, kursus, õppeedukus) 

Siseveeb on nende andmete jaoks nö esmane digitaalne andmeallikas.  

  Pedagoogide andmete haldamine 

Kõik vajalikud pedagoogide andmed on Siseveebis, et neid oleks võimalik EHISesse edastada (koormus, kvalifikatsioon, täiendkoolitused). 
Lisaks sisestatakse pedagoogide andmed järgmistesse infosüsteemidesse: Riigitöötaja iseteenindusportaal, SAP (edastatakse 
ministeeriumile Exceli tabel, ministeeriumi töötaja sisestab andmed), EKIS.  
Sage on Exceli kasutamine pedagoogide koormuse arvestamiseks – paindlik viis kontakttundide üle arvestuse pidamiseks. Asendab 
omavalitsuse hallatavas kutseõppeasutuses personalisüsteemi. Omavalitsusele tuleb aga palgaarvestuse jaoks edastada töölepingu 
andmed, need lähevad läbi Lotus Notesi GoPro programmi. Sinna laetakse üles töötaja tööleping.   

  Õppetöö planeerimine 

Kõik õppetöö planeerimisega seotud tegevused tehakse intervjuus osalenud haridusasutustes Siseveebis. Seal toimub nii õppekavade, 
moodulite kui õppeainete koostamine.  
 

5.2 Andmete sisestamine EHISesse 

  Andmete sisestamise viisid

 Õpilaste andmed  
Sõltuvalt koolist on kasutusel väga erinevad andmete sisestamise meetodid. Kaks kooli edastab andmed üle x-tee, kuid jooksvad, aasta 
sees toimuvad muudatused tehakse käsitsi või laetakse xml failiga. Mõni kool sisestab aasta alguses andmed xml failiga, kuid aasta sees 
tehakse muudatused käsitsi. Hariduslikud erivajadused ning lõpetamised sisestatakse igal pool käsitsi.  
 
 Õppekavad ja õppeained 
Sisestatakse käsitsi, vajadus automaatse edastamise või failiga transportimise järele on väga suur. 
 
 Pedagoogide andmed 
Pooltes intervjuudes osalenud kutseõppeasutustes edastatakse pedagoogide andmeid automaatselt (tehes Siseveebis nupuvajutuse). 
Ülejäänutes sisestatakse pedagoogide andmeid vaid käsitsi, automaatset edastust pole proovitud, kuna selleks puudub vajadus. Üks 
õppeasutus tõi välja, et neil tuleb käsunduslepingute puhul andmed sisestada üle EHISe kasutajaliidese.  
Andmed, mida on Siseveebist võimalik üle x-tee edastada: kvalifikatsioon, täiendkoolitused, koormused, lepingu tüübi andmed.  
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  Andmete sisestamisel tekkinud probleemid

 Puuduvad sobivad õppekavade spetsialiseerumised 
EHISes ei ole Õppekavade juures kutseõppeasutustele loodud piisavalt valikuvõimalusi. Kui õppekaval on mingid spetsialiseerumised siis 
täna ei ole võimalik seda EHISes märkida. Puuduvad kutseõppe spetsialiseerumised ning andmeid ei saa esitada. Võimalus on valida vaid 
„puudub“.  
 
 VÕTA andmeid nõutakse liiga täpselt 
VÕTA väljade täitmine on mahukas käsitöö ning täna EHISes liiga täpne – kuupäeva täpsusega. Kooli jaoks on see väga ebamugav.  
 
 Tähtaegadest kinnipidamine on raskendatud 
Kuna õppeasutused on enamasti suured ning andmeid on palju, siis ei ole võimalik alati nende andmete õigeaegne sisestamine, mida 
automaatselt edastada ei saa.  
 
 Tunde annavad ka õppeasutuse töötajad, keda EHISesse kanda ei saa 
Selleks, et need kooli töötajad saaksid anda tunde, kes traditsiooniliselt seda ei tee, tuleks nendega leping lõpetada ning vormistada 
kutseõpetajaks (nt sotsiaalpedagoog).   
 
 Erialaspetsialistidest külalislektorite puhul tuleb sisestada liialt palju andmeid 
Kutseharidusasutused on rõhutanud, et nad sooviksid kutsuda erialaspetsialiste loenguid andma, kuid EHISesse andmete sisestamine on 
sellisel juhul ebaproportsionaalselt koormav. Sageli soovitakse spetsialiste vaid lühikeseks ajaks. Välja on toodud, et spetsialistid loobuvad 
tundide andmisest, kui saavad teada, milliseid toiminguid ning andmeid selleks teha tuleb.  
 
 Andmeid loov infosüsteem ei edasta andmeid korrektselt 
Õpetajate andmete sisestamisel on tekkinud sõltuvalt lepingu liigist probleeme – käsunduslepingu puhul ei kanta andmeid korrektselt üle 
ning neid tuleb käsitsi edastada. Ilmselt on probleem majas kasutatava infosüsteemiga Siseveeb.  
 
 Arstid ei väljasta dokumente hariduslike erivajaduste kohta 
Üks kutseõppeasutus tõi välja, et arstid ei väljasta dokumente hariduslike erivajaduste kohta, mistõttu on neil väga keeruline meetmeid 
planeerida ning erivajadusi EHISesse sisestada. Lisaks on mõned erialad, millel õppimise võib teatud erivajadus välistada. Sage on ka 
olukord, kus perearst on väljastanud tõendi, et sobib õppima vastaval erialal, kuid hiljem selgub, et ei sobi. 
 
 Õppetööd puudutava info haldamine on koormav  
Kutsekoolide eripäraks on, et õppekavasid on palju ning need muutuvad väga sageli. Muudatusi tuleb EHISes teha käsitsi ja ükshaaval, 
tööd ei ole võimalik ära teha samal päeval – ühel päeval tuleb sisestada ning alles järgmisel saab sisestatud andmeid kasutada. 
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Kasutajaliides on väga ebamugav, palju on klõpsimist. Ei ole EHISes kasutajasõbralikult lahendatud, valiknimekirjad on pikad, 
struktureerimata. Reeglina on vaja siduda ühte õpetajat paarikümne mooduli või ainega, aastas lisandub mõnes koolis 30-40 õppekava. 
Lisaks on kutseharidusasutused toonud välja, et neil ei ole ainete vaid moodulite põhine lähenemine. 
 

5.3 EHISe väljundite kasutamine 

Kutsekoolid saavad täna enamiku vajalikest väljavõtetest oma infosüsteemist (Siseveeb) ning SAP BO moodulist. EHISe väljundeid 
kasutatakse peamiselt selleks, et kontrollida, kas andmed on õigesti sisestatud. Mõni õppeasutus tõi välja, et EHISest vaadatakse vaid 
pedagoogide täiendkoolitusi – kui pedagoogid soovivad täiendkoolituste tõendeid, siis nende kohta võetakse andmed EHISest. Siseveebis 
ei ole kõiki õpetajate täiendkoolitusi, kuna EHISesse hakati andmeid kandma varem. 
 
Väljundite kasutamisega seotud probleemid:

 Väljundite kasutatavus on madal 
EHISe väljundeid kasutatakse vähe, kuna need ei vasta kutseõppeasutuste vajadustele - andmed on segamini ning nende väljavõtmine 
keeruline. On välja toodud, et väljundites on andmed nagu „pudru ja kapsad“ ning andmetöötlusega peab väga palju vaeva nägema. 
Väljundid ei ole sobiva ülesehitusega.  
 

 Kuupäeva määramine  
Kutseharidusasutuseed sooviksid päringuid teha kuupäeva täpsusega – Väljundi koostamisel peaks olema võimalik määrata kuupäevade 
vahemikku, mille kohta andmeid soovitakse. 
 

 EHISe kasutamise asemel eelistatakse arendada oma infosüsteeme 
Mõned õppeasutused tõid välja, et nad on oma süsteemid üles ehitanud nii, et EHISest ei peaks andmeid saama, kuna see on väga 
ebamugav. See aga tähendab kulutusi arendusele. Samas toodi välja, et EHIS võiks neile ka väärtust omada, sellisel juhul oleks 
motivatsiooni andmeid ka anda.  
 

5.4 Ettepanekud EHISe muutmiseks 

 EKAP põhine õppeaja määramine  
Ei nähta vajadust määrata õppeaega õppeaastate kaupa ning jälgida nominaalset õppeaega, kuna üle on mindud EKAP põhisele 
arvestusele. EHIS peaks seda suunda kajastama  
 
 Õpetajate koormuse seostamine tundide arvuga  
Vähemalt osades kutseõppeasutuses, kes ettepanekud esitasid, on koormus ja tundide arv otseselt seotud. 
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 EHISesse esitatavate andmete vajalikkus 
Tuleks analüüsida kogutavate andmete vajalikkust – ehk kogutakse andmeid, mille sihtotstarve on aja jooksul kasutuks muutunud (nt 
VÕTA andmete detailsus)? 

 
 Teise kooli poolt sisestatud õpetajate kvalifikatsiooni puudutavate andmete nägemine 
Kui õpetaja töötab kahes koolis ning on käinud koolitusel, siis selle kohta esitavad EHISele andmeid mõlemad koolid. Ühe kooli poolt 
sisestatud andmed võiksid olla teisele koolile nähtavad. 

 
 Paindlikum õpetajate andmete sisestamine EHISes 
Kutsekoolides annavad sageli lühiajalisi tunde tippspetsialistid ettevõtetest. Selleks, et andmed EHISes korrektsed oleksid, peavad nad 
tooma ülemäära palju andmeid ja dokumente. Nende jaoks võiks olla mingi lihtsam andmete sisestamise võimalus. 
Kooli töötajate puhul, kes tavaliselt tunde ei anna, võiks olla EHISesse andmete kandmine lihtsam (ei peaks lepingut lõpetama ning 
tegema kutseõpetajaks). 

 
 Raport sisestatud andmete kohta 
Automaatse andmete edastamise korral tuleks väljastada raport EHISesse sisestatud andmete kohta. Hetkel teavitab infosüsteem esitatud 
andmetest, mitte aga kohale jõudnud andmetest. Need ei pruugi olla samad. 
 
 Statistiliste ülevaadetega seotud ettepanekud: 
Kõik andmed, mida HaridusSilmas või EHISes kuvatakse võiks olla andme sisestajale paremini lahtivõetavad, et oleks võimalik veenduda, 
milliste andmete põhjal on statistika kokku pandud. Andmed võiksid olla reaalajalised, mitte viivitusega. 
Andmeid võiks saada välja võtta mingi kuupäeva täpsusega (andmete ajaloo nägemise võimalus). EHISe väljundite võtmine võiks olla 
lihtsam, andmed esitatud sellisel kujul, nagu kutsekoolidel vaja on. Hetkel toodi välja, et on „nagu pudru ja kapsad“. 
 
Lisaks: 
 Tuuakse välja, et pedagoogide andme sisestamist erinevatesse keskkondadesse on väga palju. Ettepanek liidestada SAP ja EHIS. 
 Liidestuse kaudu peaks olema võimalus ka andmeid muuta ning kustutada. 
 Erivajadusi peaks EHISes üldhariduskoolide ja kutsekoolide puhul sarnaselt käsitlema (hetkel on erisusi). 

5.5  Täiendavate andmete vajadus 

 Õpilase hariduslike erivajaduste ajalugu 
Õppijale sobivate meetmete pakkumiseks oleks vaja näha tema kohta üldhariduskoolis sisestatud hariduslikke erivajadusi.  
 
 Põhikoolide ja gümnaasiumide andmed 
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Koolide nimekiri, mida EHIS väljastab, peaks sisaldama ka põhikoole ja gümnaasiume, hetkel on seal ainult kutse- ja kõrgkoolid.  
 Andmed riikliku koolitustellimuse täituvuse kohta 
Koolil puudub ülevaade, kui suur on neil RKT täituvus. EHISe väljundfailid võiksid võimaldada igakuist monitooringut. Täna puudub koolil 
moodul, mis seda arvestaks (loeks õpilase nominaalset õppeaega ning arvestaks akadeemilisi puhkusi). 
 
 Õpilase rahvastikuregistri järgse elukoha andmed 
Soovitakse õpilase elukoha andmeid kontrollida, kuna toetused on seotud rahvastikuregistri andmetega.  
Sõidutoetuste arvestamise lihtsustamine elukohaandmete põhjal (vahemaa automaatne väljaarvutamine).  
 
 Õpilasele määratud toetused 
Kutseõppeasutusele võiks olla kättesaadav info, millised toetused on õpilasele määratud. Ei ole oluline, millises mahus. Piisaks ka infost, et 
on toimetulekutoetuse saaja. Täna saadakse see info paberkandjal õpilase käest või küsitakse kohalikest omavalitsustest. Infot vajavad 
selleks, et otsustada, kellele anda vajaduspõhist õppetoetust. 
 
 Õppija varasema haridustaseme andmed 
Õpilane peab esitama kooli lõputunnistuse dokumendina. Koolil puudub alus vaadata, kas ta on lõpetanud põhikooli ning milliste 
hinnetega.  
SAISi kasutama hakata kutseharidusasutused ei soovi - see on tasuline ning Siseveebis on neile sobiv vastuvõtu moodul olemas.  
 
 Õpetaja varasema haridustaseme andmed 
Kutsekoolidesse tulevad õpetajateks ettevõtetes töötavad inimesed, kelle haridust ei ole EHISes näha. Võiks olla kättesaadavad Eestis 
omandatud hariduse andmed.   
 
 Täpsemad teenuste kirjeldused 
Õppeasutused on välja toonud, et vajaksid täpsemaid teenuse kirjeldusi. Näiteks, hetkel ei tule välja, et koolide nimekirja mida EHIS 
väljastab ei sisalda Põhikoole ja Gümnaasiume. Hetkel sisaldab pakutud teenus ainult kutsekoolide ja kõrgkoolide nimekirja) 

 
 Kooli lõpetajate edasine tegevus 
Õppeasutused tõid korduvalt välja, et vajatakse andmeid selle kohta, kuhu nende kooli vilistlased on läinud edasi õppima või tööle. 
Vajatakse kooli tulemusnäitajate jaoks.  
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5.6 Andmete automaatne edastamine EHISesse

Eripäradena, millega automaatse andmevahetuse puhul peaks arvestama, toodi välja järgmist:  
 
 Õppekava moodulite ülesehitus võib olla väga erinev 
Moodul on sõltuvalt õppekavast väga erinevalt üles ehitatud ning sellega võivad olla seotud väga erinevad õpetajad. Näevad, et seal 
võivad tekkida andmeväljade osas keerukused (vajadusel tükeldamine väiksemateks osadeks). Tuleks luua mingisugune standard.  
 
 Kutseõppeasutus teeb koostööd üldhariduskoolidega 
Kutseõppeasutus pakub teiste õppeasutuste õpilastele võimalust omandada lisaks ka kutse nende koolis. Sellisel juhul aga ei saa täna 
nemad EHISesse selle õpilase kohta andmeid saata, seda peab tegema üldhariduskool. See võimalus võiks olla, et ühe lapse kohta 
kannavad andmeid mitu kooli.  
 
 Mõnedest protsessidest tekkivad andmed kantakse üle viivitusega, et tagada andmete korrektsus 
Kindlasti peaks jääma ka võimalus failiga andmeid üles laadida. Koolid kasutavad hetkel teadlikult sellist funktsiooni, sest mõned kooli 
protsesside ajastused on mõistlikud teha väikeste viivitustega (andmete suurema korrektsuse saavutamise huvides).  
 
 Andmete edastamise ajastamine  
Õppeasutused on toonud välja, et kindlasti peaks automaatse andmevahetuse puhul jääma alles ka võimalus failiga andmeid üles laadida. 
Õppeasutused kasutavad hetkel teadlikult sellist funktsiooni, sest mõned kooli protsesside ajastused on mõistlikud teha väikeste 
viivitustega (andmete suurema korrektsuse saavutamise huvides).  
 
Lisaks rõhutati järgmisi aspekte: 
1) EHISe kasutajaliides peab võimaldama andmete kontrollimist lihtsasti ja kiirelt 
Andmete automaatne sisestamine tähendab nende hilisemat käsitsi kontrollimist. Kasutaja jaoks on hetkel mugavam andmeid käsitsi 
sisestada, kuna hiljem tuleb niikuinii andmed üle kontrollida.  

 
2) Liides peab toetama kõiki andmetega tehtavaid toiminguid 
Automaatseks andmevahetuseks mõeldud liidese kaudu peaks olema võimalus ka andmeid muuta ning kustutada.
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6 Kokkuvõte: Huviharidusasutused 
Intervjuud viidi läbi järgmiste huviharidusasutustega: 

1) Põltsamaa Kunstikool 
2) Viljandi Muusikakool 
3) Saue huvikeskus 
4) Nõmme Spordikeskus 

 
Kahe asutuse puhul viidi intervjuud läbi asutuste juhtidaga, kuna nemad on ainsad EHISe kasutajad. Ühe asutuse puhul osalesid 
intervjuus nii asutuse juht kui sekretär, kes vastutab omavalitsusele andmete edastamise eest. Ühe asutuse puhul viidi intervjuu läbi 
asutuse sekretäriga.  

6.1  Andmete haldamine  

  Õppijate vastuvõtmine 

Kõikidesse intervjueeritud huviharidusasutustesse vastuvõtmiseks tuleb esitada paberkandjal avaldus. 
 
Üks huviharidusasutus on kasutusele võtnud infosüsteemi „Vemi“ ning tuleb õppijate vastuvõttuks esitada nii paberkandjal avaldus kui 
vormistada Vemis leping. Hetkel ei ole Vemis aga võimalik määrata eriala, millele õppija õppima tuleb, ehk andmed ei ole piisavad.  

  Õppijate andmed 

Õppijate isiku- ja kontaktandmed on valdavalt Exceli tabelites.Kahe intervjuus osalenud huviharidusasutuse puhul hoitakse kõiki vajalikke 
õppijate andmeid vaid Exceli tabelites ning paberkandjal.  
 
Ühel õppeasutusel on kasutusel Stuudium ning vähemalt osaliselt on õppimist puudutavad andmed ka seal. Stuudiumit kasutav asutus 
hoiab õpitava eriala andmeid lisaks EHISele ja Stuudiumile veel ka Exceli tabelites, kuna kohalik omavalitsus soovib andmeid õpitava eriala 
kohta täpsemalt kui EHIS võimaldab sisestada.  
 
Üks õppeasutus haldab õppijate andmeid järgmistest infosüsteemides: Vemi, Pai ning Spordiregister. Nendesse infosüsteemidesse 
sisestatavad andmed on kõik dubleerivad, kuid erinevate rahastusmudelite iseärasuste tõttu ei eelistata andmeid failiga transportida ega 
arendada välja automaatset andmevahetust. Lisaks sisestatakse Pai infosüsteemi enamasti vaid ühe konkreetse omavalitsuse lapsed ning 
sisestatavate laste arv on infosüsteemis piiratud. Nimetatud infosüsteemidest oleks EHISele laste andmete andmisel kõige täielikum 
andmebaas Spordiregisteril, kuid sinna ei sisestata õppima asumise aega, õppekeelt ega rahvust. Liskas kinnitatakse seal andmeid kord 
kvartalis ning on perioode, mil kasutajad ei saa süsteemis andmeid muuta.  



 
Kokkuvõte: Huviharidusasutused 

64 

 

  Pedagoogide andmed 

Pedagoogide töölepingud sõlmitakse kõikides huvihariduskoolides paberkandjal.  
 
Kahe õppeasutuse puhul edastatakse pedagoogide andmed omavalitsuse raamatupidamisele. Kahel erahuvikoolil on olemas oma 
raamatupidamise programmid: Profit ja Eeva.  
 
Ühel huviharidusasutusel tuleb lisaks raamatupidamise programmile õpetajate andmed sisestada veel järgmistesse infosüsteemidesse: Pai, 
Spordiregister, Vemi.  

  Õppetöö korraldamine 

Valdavalt ei ole huviharidust pakkuvates õppeasutustes kasutusel õppeinfosüsteemi ning õppetööd planeeritakse Excelis või paberkandjal. 
1) Üks huviharidusasutus kasutab õppetöö korraldamiseks vaid Excelit. Tunniplaanid on paberkandjal õppeasutuse seinal ning avaldatud 

ka õppeasutuse kodulehel 
2) Üks huviharidusasutus plaanib kasutusele võtta e-kooli – see on sama infosüsteem, mida kasutab üldhariduskool, mille juures huvikool 

tegutseb. Hetkel planeeritakse õppetööd aga Excelis ja paberkandjal.  
3) Ühes huvihariduskoolis kasutati õppeinfosüsteemina Stuudiumi.  
4) Üks õppeasutus kasutab Vemi.  
 

6.2  Andmete sisestamine EHISesse 

  Andmete sisestamise viisid 

Kõik intervjuus osalenud huviharidusasutused sisestavad EHISesse andmeid üle kasutajaliidese.  
Ka Vemi kasutusele võtnud asutus peab veel lähiajal andmeid sisestama käsitsi.  
 

  EHISe kasutamisega seotud probleemid 

 Automaatselt andmeid edastava infosüsteemi kasutuselevõtt on aegavõttev 
Üleminek automaatselt andmeid edastavale infosüsteemile Vemi kulgeb aeglaselt. Kõiki vajalikke andmeid ei ole veel Vemisse kantud, 
Vemi ei anna õpitavat eriala ning lapsevanemad, kes on asutusega juba lepingu teinud, ei ole valmis neid uuesti infosüsteemis 
vormistada.  
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 EHIS ei võimalda sisestada õpetatava eriala kohta piisavalt andmeid 
EHIS ei võimalda sisestada õpetatava eriala kohta piisavaid andmeid. Omavalitsuse hallatav muusikakool peab omavalitsustele andma 
andmeid õppija spetsialiseerumiste kohta, kuna sellest sõltub õppeteenuse hind. Spordikool vajaks aga õppijate andmete haldamisel 
treenerite ning õppegruppide põhist lähenemist. Täna võimaldab EHIS aga sisestada õpitava eriala ning kui erialal õpib 200 õppijat, siis nii 
pikka nimekirja on raske hallata. Huviharidusasutused on välja toonud, et andmete haldamist lihtsustaks see, kui  
 

 EHISesse sisestatakse andmeid paar korda aastas 
Huvihariduskoolid on välja toonud, et nad sisestavad või eemaldavad EHISest õppijaid vaid kord-kaks aastas. Andmete kandmise kohta 
ütleb, et teeb viimasel minutil ja siis ka kui väga nõutakse. 
 

 Kaheldakse EHISesse andmete sisestamise vajalikkuses 
Üks huvikool tõi välja, et EHIS nõuab õppijate kohta liiga palju andmeid – õppima asumise aeg, emakeel, õpetatav keel ning rahvus.  
 

 Igakuist andmete kinnitamist ei peeta mõistlikuks 
 

6.3  Andmete edastamine kohalikele omavalitsustele 

1) Üks era-huviharidusasutus edastab arveid omavalitsustele, kelle lapsed nende asutuses õpivad. Lisaks teeb asutus taotluse 
omavalitsuse eelarve projektile ning seejärel omavalitsused kannavad raha nii palju kui suudavad. Eelarveperioodi lõpus esitab asutus 
omavalitsustele aruande. Andmeid edastatakse e-posti teel. 
 

2) Tallinnas tegutsev era-huviharidusasutus edastab omavalitsustele õppivate laste isikuandmeid, andmeid õppetöö 
koormuse kohta ning treenerite andmeid läbi infosüsteemi „PAI“. Esitatud andmete põhjal rahastab omavalitsus 
huviharidusasutuse tegevust vastaval omavalitsuse korrale.  

 
3) Kaks kohaliku omavalitsuse hallatavat huviharidusasutusasutust edastavad omavalitsusele neil töötava personali andmeid – 

töölepingud, koormused, õpetatav eriala. Üks neist edastab omavalitsusele veel ka laste nimekirjad koos õpitavate erialade ning 
elukoha andmetega. Omavalitsus vajab andmeid ka õppekavade vahelise liikumise kohta, kuna erinevate õppekavade maksumus on 
erinev. Andmeid edastatakse e-posti teel.  

 

6.4  Ettepanekud EHISe muutmiseks 

 Omavalitsused võiksid näha huviharidusasutustes õppivate laste andmeid  
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Üks huviharidusasutuse juht tõi välja, et omavalitsused võiksid näha enda territooriumil elavate laste huvikoolis õppimist EHISest. 
Vajaduse tingib see, et osaliselt rahastab selle asutuse tegevust omavalitsus. Tarvis oleks järgmisi võimalusi:  

1) Omavalitsused võiksid näha, millistes huviharidusasutustes (nii era kui kohalike omavalitsuste hallatavates) õpivad nende 
territooriumil elavad lapsed 

2) Omavalitsused võiksid näha enda hallatavas huvikoolis õppivate teiste omavalitsuste laste andmeid   
 
 Andmete vajalikkuse analüüs 
Tuleks analüüsida, kas kõiki andmeid, mida huviharidusasutused täna edastama peavad, on ministeeriumil vaja. Tuleks kaaluda, kas 
asutuste lõikes peaksid edastatavad andmed olema samad. 
 
 EHIS võiks võimaldada andmeid välja võtta teatud kuupäevade seisuga (vajadus näha varaselt sisestatud andmeid) 

  
 EHIS võiks võimaldada nimekirjade sorteerimist mingite tunnuste alusel. Praegu on seetõttu andmete haldamine ebamugav. 
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7 Kokkuvõte: Täiskasvanuharidusasutused 
Intervjuud viidi läbi järgmiste asutustega: 

1) Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia 
2) Tartu Ülikooli Elukestva õppe keskus 

Intervjuudes osalesid vastava valdkonna spetsialistid, ühe asutuse puhul ka osakonna juhataja.  

7.1 Andmete haldamine  

Enamikke andmetest, mida täiskasvanuharidusasutused haldavad, EHISesse ei edastata.  
Tallinna Ülikoolil on täiendkoolituste korraldamise jaoks eraldi õppeinfosüsteem TÕIS (kutseõpet puudutavad andmed on ülikooli 
õpeinfosüsteemis), Tartu Ülikoolil on ülikoolis kasutatava õppeinfosüsteemi juurde arendatud eraldi täiendõppe jaoks mõeldud moodul. 
Kursusi puudutavad andmed on mõlemal asutusel ülaltoodud infosüsteemides, kuid EHISesse sisestatavaid ISCED tunnuseid seal ei ole. 
Hetkel hallatakse seda Excelis.  
Õppijad saavad anda täiendkoolitustel osalemise soovist teada veebikeskkonna vahendusel või tehes kirjaliku sooviavalduse. SAISi ei 
kasutata. Õppijate andmeid hoitakse õppeinfosüsteemides. Seal toimub õppeainetele registreerumine ning andmed läbitud koolituse kohta 
koos tunnistuse numbri ning õppija andmetega on samuti eeltoodud infosüsteemides.  
Lisaks on mõningatel koolitustel nõuded omandatud haridusele, sellisel juhul tuleb õppijatel tuua haridust tõendava dokumendi koopia.  
 

7.2 Andmete sisestamine EHISesse: probleemid  

Õppeasutused tõid välja järgmised probleemid: 
 Õppeinfosüsteemidesse ei ole arendatud vajalikke 

funktsionaalsusi 
Õppeinfosüsteemides puudub võimalus kursustele ISCED 
taseme määramiseks. Andmed on olemas, aga 
otsingumootorit tuleks täpsustada. Sooviksid EHISega 
automaatset andmevahetust.  
 
 Puudub kogemus EHISesse andmete sisestamisega 
Täiskasvanuhardusasutused ei olnud intervjuu läbiviimise 
hetkeks veel kogemusi EHISesse andmete sisestamisega, ei 
teatud mida täpselt ning kuidas esitama peab. 

 Avatud ülikoolis läbitavate ainete andmete 
esitamise vajaduse kohta puudub teadmine 

Õppeasutused tõid välja, et segadus on avatud ülikooli kaudu 
läbitavate ainete kohta andmete edastamisega – ei teata, kas 
ka nende kohta tuleb EHISesse andmeid esitada. ISCED 
tasemed küll olemas, kuid õppekaval, mitte õppeainel. Avatud 
õpe on nö kahe valdkonna vahel – kasutatakse infosüsteemi, 
mis on tasemeõppel, kuid väljund on täiendõppe poolel. 
 
 Puuduvad ressursid EHISele andmete edastamiseks 

vajalike funktsionaalsuste arendamiseks. 
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8 Kokkuvõte: Kohalikud omavalitsused
Küsimustiku link saadeti 210 kohaliku omavalitsuse EHISe administraatori e-posti aadressile, vastanuid oli kokku 65 (31%). Intervjuudes 
osalesid järgmised kohalikud omavalitsused:  

1) Tallinna linnavalitsus 

2) Viljandi linnavalitsus 

3) Rakvere linnavalitsus 

4) Sillamäe linnavalitsus 

5) Harku vald 

6) Tartu linnavalitsus 

7) Saue linnavalitsus  

8) Koonga Vallavalitsus 

8.1 EHISe kasutamine  

Omavalitsused kasutavad haridusvaldkonnaga seotud 
ülesannete täimisel. Peamised tegevused, mis välja 
toodi on järgmised:  
 Aruandluse, statistika tegemiseks;  

 koolikohustuse mittetäitjatega tegelemiseks;  
 omavalitsuste arvlemiseks - koolid, lasteaed, huvikoolid.  
 eelarvete koostamine;  
 õpilaste arvu prognoosimine 
 õpetaja kohtade arvestamine, õpetajate arvu jälgimine  

 õpetajate kvalifikatsiooni jälgimine, 
 koolipikenduse jälgimine,  
 Noorte projektilaagrite pidamiseks tegevusloa andmine 
 projektide sisenditesse arvandmete saamiseks 
 nõustamistegevuseks 

 koolipiima ja puuvilja aruande täitmisel,  
 toetuste maksmiseks huviharidusel ja koolilõpetamisel 
 tasuta sõidukaartide tellimiseks.  
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Küsitluse tulemuste põhjal võib öelda, et kõige enam 
kasutavad omavalitsused EHISt selleks, et saada ülevaadet 
mujal omavalitsustes õppivate laste kohta ning 
omavalitsuste omavaheliseks arvlemiseks.  
Lisaks on EHIS oluline allikas koolikohustuse täitmise 
jälgimisel ning õpilaste nimekirjade saamisel.  
 
 
Väljundite ning EHISe andmete kvaliteedi osas toodi 
intervjuudes ning küsitluses välja järgmist: 
 
 Omavalitsused peavad väljundeid väga palju töötlema, 

et saada nende ülesandeid toetavaid vaateid. 
Intervjuudest selgus, et sage on olukord, kui 
omavalitsused võtavad andmed EHISe väljunditest, kuid 
töötlevaid neid Exceli tabelis. Vajadus tuleneb sellest, et 
EHISe väljundid ei toeta omavalitsuste tööprotsesse ega 
sisalda kõiki vajalikke andmeid. Näiteks prognooside 
tegemiseks on omavalitsustel tarvis ka rahvastikuregistri 
andmeid sündivuse kohta ning eelmiste aastate õpilaste 
nimekirju koolide ning klasside kaupa. 

 Hariduslike erivajaduste märkimine koolide poolt on 
puudulik, ei ole kindlust, et kõik erivajadused on 
märgitud 

 Võõrkeelte märkimine on EHISes puudulik 
 Põhjuseta puudumisi EHISesse valdavalt ei kanta 
 Õpetajate koormuste märkimisel ei lähe 

saldoandmiku ning EHISe koormused kokku 
 Paljudel omavalitsustel ei ole ligipääsu NÕK otsuste 

väljundile 
 “Erinevus tekib, kui riik esitab tasandusfondi määrusega 

omapoolsed õpilaste arvud, mis kunagi ei kattu EHISes 
oleva KOV vaatega”. 
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8.2 Ettepanekud EHISe muutmiseks 

Omavalitsused esitasid järgmised ettepanekud: 
 Andmete ajaloo kättesaadavaks tegemine 
Õpilaste jaotus klassidesse tagasiulatuvalt – (näiteks seisuga 
10.11.2013) - on aluseks erinevate toetuste eraldamisel, 
tendentside, prognooside koostamisel. Lisaks võiks näha aasta 
jooksul andmete muutumist - kes kuhu liikus, millal. Kättesaadav 
võiks olla ka lapse või õpilase õppekäigu ajalugu.  
 
 Rohkem andmeid teistes omavalitsustes õppivate laste 

kohta 
Omavalitsused soovivad teistes omavalitsustes õppivate laste 
kohta näha samasuguseid vaateid nagu oma territooriumil õppivate 
laste kohta. (Õppurite jaotus klasside kaupa teises omavalitsuses, 
teiste omavalitsuste huvikoolides õppimine).  
 
 Kasutusmugavuse tõstmine: 
Väljundid peaksid avanema teises aknas.   
Uute väljundite loomine võiks olla lihtsam.  
Otsing õpilaste kohta peaks töötama ka siis, kui kooli ei lisa.  
Suure kooli ja lasteaia valikus võiks olla sorteerimise/valimise 
võimalus (nt kui on eri majades rühmad/klassid). 
Õpetajate andmetes võiks saada sortida, ei peaks alati nägema 
lõpetatud lepinguid. 
 
 Õpilaste klassi jaotumise vaate parandused 
Vaates võiks olla välja toodud, mis kooliga on tegu (et saaks 
printida). Liskas peaks selles vaates näitama ka rahvastikuregistri 
järgset elukohta.  
 
 Õppima asumise kuupäeva määramine vastavaks 

õppetegevuse algusega 
On olnud (era)koole, kes sisestavad vastu võetud õpilasi juuni kuus 
ning nõuavad omavalitsuselt tasumist ka. 
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 Õpetaja koormuse kohta täpsemad andmed 
Soovitakse näha, kas ja millises ulatuses on riigi või 
omavalitsuse vahenditest tasutav töökoht. 
 Vabad lasteaiakohtade ning õppekohtade kuvamine 
 Kättesaadavad võiksid olla ka maakonna ülesed 

andmed haridusasutuste kohta – õpilaste arvud, 
klassid jms.  

 EHISes peaks olema välismaal õppimise kohta info 

 Ülevaade, kui palju käib omavalitsuse lapsi 
lastehoidudes 

 Koolikohustuse edasilükkamise otsus võiks olla 
näha 

 Muuta teatud andmeväljade sisestamine 
õppeasutustele kohustuslikuks 
Õpilase kohta: 

- HEVide ja tugiteenuste täitmine iga lapse osas 
kohustuslikuks, et tagada andmete korrektsus. Tekitada 
lisalahtrid näiteks: Erivajadused puuduvad, Tugiteenused 
puuduvad. 

- Individuaalõppe liik (sh erivajadused) põhi-, 
üldkeskhariduse osas 

- Pikapäevarühma kasutamine põhi-, üldkeskhariduse osas 
- Klassiaste põhi- ja üldkeskhariduse osas 
- Eriõpetust vajav, kuid seda mitte saav õpilane põhi- ja 

üldkeskhariduse osas 
- Tugisüsteemi/õpiabi liik põhi- ja üldkeskhariduse osas 
- Esimesse klassi õppima asumise aasta põhi- ja 

üldkeskhariduse osas 
- võõrkeelte ja eesti keele teise keelena õppimine põhi- ja 

üldkeskhariduse osas 
Pedagoogi kohta: 

- õppekava, mille raames ta õpetab, õpetatavad õppeained, 
huvialad või juhitavad ringid põhi- ja üldkeskhariduse osas 

- Õpetatavad klassid põhi- ja üldkeskhariduse osas 

Klassijuhataja kohustuste täitmine põhi- ja üldkeskhariduse 
osas 
Asutuse kohta: 

- Arvutite arv õpetajate/õppejõudude kasutuses 
- Õpilaste/üliõpilaste kasutuses olevate arvutite arv 
- Üldkasutatav arvutite arv 
- Arvutite arv kokku 
- Sülearvutite arv 
- Internetti ühendatud töökohaarvutite arv 
- Interneti ühenduse kiirus(kbps) 
- Videoprojektorite üldarv 
- Statsionaarsete videoprojektorite arv õpperuumides 

 
 Võiks olla olemas kohustuslikud infoväljad, mis 

hetkel EHISe põhimäärusest puuduvad: 
Asutuse infos - Lokaalprinterite arv koolis, Võrguprinterite 
arv koolis, Interaktiivsete tahvlite arv, Õpilaste kasutuses 
olevate tahvelarvutite arv, Arvutivõrgu olemasolu, ulatus, 
WIFI olemasolu, ulatus, Õppeasutuse kinnistu pind, 
Õppeasutuse hoone ehitamise aasta, Õppeasutuse 
renoveerimise aasta, Rühmade arv, Magamisruumide arv ja 
pindala, Rühmaruumide/magamisruumide arv, kui on ühes ja 
pindala, staadion, jalgpalli, võrkpalli, korvpalli platsi olemasolu 
ja mõõtmed, normatiivne kohtade arv õppeasutuses (milline 
vastab valitsuse määrusele "Tervisekaitsenõuded koolidele" ja 
"Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, 
hoonetele, ruumidele. Sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule" 
Laste/Õpilaste infos - Uussisserändaja  (aastate märkimise 
võimalus) 
 
 Olemasolevate andmeväljade täiendamine: 
Asutuse infos sööklakohtade arv ja toitlustamise korraldus 
(ise, teenuse sisse ostmine, toidu toomine), basseini mõõtmed 
(pikkus, laius sügavus), (basseini olemasolul ), staadion, 
jalgpalli, võrkpalli, korvpalli platsi olemasolu ja mõõtmed.
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8.3  Andmete haldamine  

  Peamised andmete haldamise vahendid  

Küsitluse tulemuste põhjal võib andmete haldamise 
vahendite kohta teha järgmised kokkuvõtted:   
 
 Kõige enam on haldamise vahendiks märgitud 

EHISt – üle vastuste 31,8% 
 

 Andmete mitte haldamist on märgitud üle 
vastuste 25,7% 
 

 Andmete haldamist failiformaadis on üle 
vastuste märgitud 19,8% 
 

 Andmete haldamist muus infosüsteemis on üle 
vastuste märgitud 5%  

 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et EHIS on omavalitsustele 
andmete haldamisel üks olulisemaid vahendeid.  
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  Kasutusel olevad infosüsteemid 

See, milliseid infosüsteeme kasutatakse omavalitsuses haridusvaldkonnaga seotud ülesannete täitmiseks, sõltub kohaliku omavalitsuse 
suurusest. Intervjuude tulemusena võib teha järgmise üldistuse:  
 

a) Suured omavalitsused 
Kasutusel on kesksed infosüsteemid. Sellised omavalitsused on näiteks Tallinn (THIS) ja Tartu (Arno). Omavalitsused on tellinud endale 
infosüsteemid, mille üks peamistest ülesannetest on lasteasutuste ja üldhariduskoolide õppijate järjekordade ja vastuvõttude haldamine. 
Üldhariduskoolid haldavad õpilaste nimekirju kesksetes infosüsteemides.  Lapsevanemad saavad avaldusi esitada kas eesti.ee keskkonnas 
(THIS) Või Arno keskkonnas.  
Lisaks on suurtes omavalitsustes kasutusel kesksed infosüsteemid pedagoogide andmete haldamiseks ning õppeasutustele on 
antud õigused andmete haldamiseks nendes keskkondades. Tallinnas on selleks näiteks ÜPIS, Tartus GoPro 

 
b) Keskmised omavalitsused 

Valdavalt haldab kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonna spetsialist lasteaeda ning esimesse klassi astuvate laste nimekirju ning avaldusi 
ja koostab avalduste ning omavalitsuse õigusaktide põhjal ettepanekud õppeasutuse määramiseks. Sageli on nendes omavalitsustes 
kasutusel veebikeskkond või register lasteaiakohtade järjekordade haldamiseks. Õppeasutuse määramine ning vaiete lahendamisel uue 
asutuse pakkumine on käsitöö. Nimekirjad edastatakse üldhariduskoolidele ja lasteasutustele, kes tegelevad vastuvõtuga seonduva 
asjaajamisega. Enamasti on nimekirjad Exceli kujul. Kooliastme siseste vastuvõttudega tegelevad üldhariduskoolid ise ning edastavad 
andmed omavalitsuse töötajale.  
Osad keskmise suurusega omavalitsused on kasutusele võtnud või võtmas keskset infosüsteemi Arno, kuid ei kasuta selle 
täisfunktsionaalsust – õppeasutused ei ole seda veel kasutusele võtnud. On keskmise suurusega omavalitsusi, kes peavad läbirääkimisi 
õppeasutustele infosüsteeme arendavate ettevõtetega, et sinna arendataks ka omavalitsustele vajalikud vaated, eriti järjekordade 
haldamise osas. Need on omavalitsused, mille õppeasutused kasutavad sama õppeinfosüsteemi ning otsus selle kohta on vastu võetud 
keskselt.  
Pedagoogide andmed edastavad õppeasutused enamasti kohalike omavalitsuste raamatupidajatele, kes sisestavad andmed 
raamatupidamisprogrammidesse.   

 
c) Väiksed omavalitsused  

Õpilaste vastuvõtmine on täielikult õppeasutuse korraldada. Vastu võetud õpilaste nimekirja ning kooliastme siseste liikumiste info edastab 
õppeasutuse töötaja kohalikule omavalitsusele. Sageli puudub väikestes omavalitsustes haridusvaldkonna eest vastutav isik, vastavaid 
ülesandeid täidab vallavanem, kes saab vajalikud andmed otse õppeasutuste juhtidelt. Kesksete infosüsteemide kasutusele võtmist 
enamasti ei ole kaalutud. Pedagoogide andmed edastavad õppeasutused omavalituse raamatupidamisele.  
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  Muud andmeallikad 

Lisaks EHISele on omavalitsustele peamisteks andmete 

saamise allikateks: 

 Rahvastikuregister 

Omavalitsused kasutavad rahvastikuregistrit selleks, et prognoosida 
õppeasutustes õppekohtade vajadusi. Lisaks kontrollitakse 
rahvastikuregistri andmeid, kui lapse vanem teeb avalduse 
lasteasutuse järjekorda lisamiseks.    
 

 HaridusSilm 
Jälgitakse omavalitsuse territooriumil olevate õppeasutuste käekäiku 
ning võrreldakse teistega. Kasutatakse enamasti prognooside 
tegemisel.  
 

 Omavalitsuse enda töövahendid 
Sageli on omavalitsustel koostatud endale sobivad Exceli tabelid, kus on õppijate nimekirjad, prognoosid jms. Lisaks on keskmise 
suurusega omavalitsused kasutusele võtnud veebikeskkonnad või registrid lasteasutuste järjekordade haldamiseks.  
 
Lisaks on välja toodud:  

 Statistikaameti andmebaas,  
 Haridusasutuste kodulehed,  

 Maakondlik nõustamiskomisjon  
 STAR (sotsiaalvaldkonna andmete register). 
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8.4  Andmete vahetamine haridusasutustega 

Kohalikud omavalitsused vahetavad haridusasutustega andmeid järgmiselt:  
 Kõige enam vahetatakse andmeid e-posti teel või telefonis – üle 

vastuste 75,8% 
 Andmete mitte vahetamist oli üle vastuste märgitud 16,1% 
 Infosüsteemi kasutamist oli üle vatsuste märgitud 8% 

Andmete vahetamise viis on tugevas sõltuvuses omavalitsuse suurusest. 
Väiksemates eelistatakse otse suhtlus, suuremates on kasutusel Exceli 
tabelid, mida e-posti teel edastatakse või infosüsteemid.  
 
Andmete vahetamiseks on välja toodud järgmised infosüsteemid: 

 Arno  

 THIS 
 Omavalitsuse arendatud Veebikeskkond või register 

lasteaiajärjekordade haldamiseks 
 STAR 
 EHIS 
 Õppeasutuses kasutuses olev infosüsteem 

 

Vaid vähesed kohalikud omavalitsused on õppeasutustele kehtestanud 
reeglid, kuidas andmeid tuleb esitada. Intervjuude põhjal võib järeldada, et 
need on suuremad omavalitsused, kus on kasutusel kesksed infosüsteemid. 
Enam kui pooled küsimustikule vastanutest on märkinud, et andmete 
vahetamisel on aja jooksul kujunenud tavad. 
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8.5  Haridusvaldkonna andmete edastamine kolmandatele osapooltele 

Andmeid edastatakse järgmistele osapooltele: 
 Teistele omavalitsustele arvete edastamine õppurite kohta, 

kes elavad väljaspool kohalikku omavalitsust. 

 Alaealiste komisjonile 

 Rajaleidjale  

 Politsei-ja Piirivalveametile 

 Üksikud ühekordsed päringud (toitlustus, maavalitsus, 

volikogu liikmed jms). 

 Õpilastranspordi tellimine bussifirmadelt (tasuta sõidu kaardid) 

 Eesti ANK - noorsootöö, huviharidusse kaasatud õpilased 

 Arstid 

 

8.6  Infosüsteemide kasutuselevõtmise korraldamine haridusasutustes 

Küsitluse ja intervjuude tulemusel võib öelda, et kohalikud 
omavalitsused ei ole valdavalt kehtestanud õppeasutustele reegleid, 
kuidas uute infosüsteemide kasutusele võtmine toimub. Vaid alla 
10% omavalitsustest on märkinud reeglite olemasolu.  
 
Uute infosüsteemide kasutuselevõtmise reeglite osas 
toodud näited: 

 „Uute süsteemide kasutusele võtmiseks korraldame eelnevalt 
koolituse, räägime üheselt läbi olulise ja lepime kokku aja, 
millal hakkame süsteemi kasutama“. 

 „Uute infosüsteemide kasutusele võtust teavitatakse KOVi“. 
See tähendab, et haridusasutus ise otsustab 

 „Valla infojuht korraldab koostöös asutuse juhtidega“ 
 „Dokumendihaldus olgu kõigil ühine ja kõik kasutavad e-kooli ja e-lasteaeda“ 
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Lisaks võib intervjuude põhjal teha järgmised üldistused:  
 

1) Suured omavalitsused korraldavad õppeinfosüsteemide kasutusele võtmiseks hankeid, milles õppeasutused saavad osaleda, kuid 
osalemine ei ole neile kohustuslik. Kui hankes osaleti, tuleb aga kasutada hanke võitnud teenusepakkuja infosüsteemi.  

 
2) Keskmistes omavalitsustes on sageli õppeasutused omavahel ise kokku leppinud, milliseid õppeinfosüsteeme kasutatakse. 

Kohalikud omavalitsused on seda protsessi kas koordineerinud või vähemasti olnud sellest teadlikud.  
 

3) Väikestes omavalitsustes ei ole õppeasutused omavahel ega omavalitsus kuidagi infosüsteemide kasutuselevõttu 
koordineerinud. 

  

8.7  EHISe kasutajatugi  

Valdavalt on omavalitsused andnud EHISe kasutajatoele hinnangu hea 
või väga hea – ligi ¾ vastajatest.  
 
Vaid kaks vastajat on vastuseks märkinud halb või väga halb.   
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9 Kokkuvõte: Maavalitsused
Intervjuud viidi läbi järgmiste maavalitsustega: 

1. Harju Maavalitsus 
2. Pärnu Maavalitsus 

 

9.1  Andmete haldamine  

  Andmete haldamiseks kasutatavad vahendid  

Enamik tööd tehakse exceli tabelites, koondatakse info kokku
Andmete vahetamine koolide, Innove ja ministeeriumiga käib valdavalt e-posti teel.  
 
Kasutatavad infosüsteemid: 

 EHIS – ülevaade koolidest, klassidest, konkreetsetest õppijatest ning õpetajatest 
 EIS – lõpudokumentide plankide tellimine  
 Innove KHS – info nõustamiskomisjoni töös osalemiseks.  
 HaridusSilm – õppijate edasiõppimine, koolide võrdlused 

 Dokumendihaldussüsteem (Delta) 
 

9.2 EHISe kasutamine  

  EHISe kasutamise põhjused 

EHISt kasutatakse järgmistel juhtudel:
 Nõustamiskomisjoni töös osalemine 

Nõustamiskomisjoni töös osalemiseks vaadatakse konkreetse õpilase andmeid EHISest. Sageli selgub siit koolide töös puudujääke 
(õpilasele pole erivajadust märgitud või on ebasobiv meede). 
 

 Eeljärelevalve  
Enne õppeasutuse inspekteerimist vaadatakse EHISesse sisestatud andmeid. Kontrollitakse nii konkreetse õppeasutuse õpetajate kui 
õpilaste andmeid.  
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 Järelevalve valimi kokkupanemine  
Valimi kokkupanemisel kogutakse andmeid erinevatest allikatest, eelkõige vaadatakse järgmisi näitajaid: tasemetööde näitajad, 
edasiõppimised, klassikursuse kordamised, põhjuseta puudumised, väljalangevus. Maavalitsused kasutavad EHISesse sisestatud andmeid 
ühe allikana järelevalve valimi kokkupanemisel. Selle põhjal saadakse üldine pilt koolide kohta. Tehakse nö taustauuring. 
  

 Alaealiste komisjoni otsuste vormistamisel 
Kuna sageli ei ole politseist tulnud materjalides kogu vajalikku infot lapse kohta (nt isikukood on puudu vms), siis seda on vaadatud 
EHISest. Rahvastikuregistrit pigem ei kasutata, kuna on keeruline.  
 

 Maakonnaüleste kokkuvõtete tegemisel 
Maavalitsused teevad erinevate ürituste jaoks maakonna ülevaateid ning prognoose. Selleks kasutatakse ühe allikana EHISt. 
Maavalistustel on salvestatud Exceli faili maakonna koolide klasside ja täituvuste kokkuvõtted ca 10 aastat ajas tagasi. 

  EHISest saadavad andmed 

EHISest vaadatakse peamiselt järgmisi andmeid: 
 Õppurite hariduslikud erivajadused 

 Põhjuseta puudumised 
 Pedagoogi kvalifikatsioon 
 Pedagoogi täiendkoolitus 
 Õppuri üldandmed 
 Klasside koosseisud  

 

9.3  EHISega seotud probleemid  

 Õppeasutustel tekib palju vigu EHISe keerukuse tõttu 
Maavalitsused tõid välja, et õppeasutused sisestavad väga palju andmeid EHISes valesti eksimuste ning teadmatuse tõttu. Näiteks: 
erivajaduste sisestamisel on koolil väga palju valikuid ning ei teata, millisel juhul millist erivajadust ja meedet märkida. Enamasti sisestab 
EHISesse andmeid kooli sekretär, kes ei tea erivajadustest ega sobivatest meetmetest piisavalt palju. Teine võimalus on see, et andmeid 
sisestab HEV töötaja, kelle jaoks EHIS on tehniliselt keeruline. 
Maavalitsused on toonud välja, et õppeasutuste töötajad vajavad koolitust, kuidas EHISt täita. 
 

 Klassikomplektide kättesaamine on EHISes raske 
Prognooside, ülevaadete ning järelevalve valimi kokku panemisel on maavalitsustel vaja ülevaadet õppeasutuse klassikomplektidest.  
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 EHISe vaated ei toeta maavalitsuste tööprotsesse 
EHIS ei võimalda maavalitsustel saada maakonna üleseid vaateid, ülesannete täitmiseks vajalike andmete kokku panemiseks tuleb teha 
väga palju tööd. Maakonna üleseid koondeid vajatakse nii omavalitsuste, kooliliikide kui õppeastmete kaupa. Kuna vaated ei ole 
sobivad, küsitakse andmeid koolidest.  
 

 Kõiki vajalikke andmeid ei saa kätte nii kiiresti, kui neid oleks vaja 
Maavalitsused küsivad koolidelt esimesse klassi vastuvõtmise andmeid, kuna neid ei saa piisavalt kiiresti EHISest kätte (EHIS ei luba 
andmeid koolidel sisestada). Enamati vajatakse andmeid ajakirjandusele esitamiseks, kes teevad enne kooliaasta algust kokkuvõtted 
esimesse klassi minevatest õpilastest. Maavalitsused teevad seda erinaval 
moel – kogutakse paberkandjal maakonna üritustel või saadetakse õppeasutusele vastavas formaadis Exceli tabel, mis saadetakse koolide 
poolt täidetuna tagasi.  
 

 EHIS ei kuva liitklasse  
Kuna liitklasside andmeid ei ole maavalitsustel piisava täpsuse ning selgusega saada, küsitakse andmeid koolidelt. Maavalitsused toovad 
välja, et ei ole ühtegi moodust, kuidas EHISest liitklasse oleks võimalik kätte saada, kuna koolid liidavad neid väga mitmel erineval moel. 
Infot oleks vaja enne järelevalvesse minemist. Siis küsitakse koolidelt, mis moodi nad liidavad. 
 

 EHIS ei näita, mitmes koolis üks õpetaja õpetab 
 

 EHIS ei näita andmete ajalugu 
EHIS ei võimalda andmeid vaadata mingi kuupäeva seisuga ega kuva koolide kohta ajas toimunud muudatusi. Seetõttu salvestavad 
maavalitsused vastavad andmed endale Exceli tabelitesse (küsivad koolidelt või vaatavad EHISest). Enim oleks vaja ajalugu 
klassikomplektide ja täituvuse kohta. Andmeid kasutatakse prognooside tegemisel, järelevalve valimi koostamisel.  
 

9.4  EHISe täiendamise vajadused 

 Maakonna vaate loomine 
Maavalitsused vajavad maakonna ülest vaadet. Vajalik on maakonna terviku nägemine, omavalitsuse kaupa õppeasutuste koondi välja 
toomine ning kooliliikide ja haridusastmete kaupa õppeasutuste välja toomine. Lisaks soovitakse ülevaadet mingi konkreetse andmeliigi 
kaupa – näiteks ülevaade HEV lastest maakonnas ning neile pakutavatest meetmetest.  
 

 Sobiva väljundi kokku panemine kasutajaliidesel 
Maavalitsused soovivad endale sobivad väljundid määrata EHISe kasutajaliidesel. Kasutajaliidesel peaks olema võimalik luua sobiv väljund 
kõikidest täna EHISe väljundite päisetes toodud andmeliikidest. Täna on see liialt keeruline ning väljundid vajavad väga suurt 
puhastamist. Lisaks peab olema võimalik kokku panna ka maakonna üleseid väljundeid. 
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10  Soovitused probleemide lahendamiseks 

10.1 Ettepanekud EHISe arendamiseks  

Arendusettepanekutena on toodud (haridus)asutuste vajadused, mis on olnud piisavalt piiritletud ja detailsed, et oleks võimalik hinnata 
investeeringu mahtu.  
Kokkuvõtvalt on arendusettepanekute tasuvusnäitajad järgmised:  
 Investeering3 Tööaja kulu4  Tasuvusaeg5  Kokkuhoid 3a Kokkuhoid 

tööde algusest6 

Hariduslike erivajaduste sisestamise lihtsustamine 
(Üld-, kutse-, kõrgharidusasutused ja lasteasutused) 

11 250€ 9115€/aasta 14 kuud 24 päeva 16 905€ 15 419€ 

EHISe X-tee vastussõnumite täiendamine 
(kutse- ja kõrgharidusasutused) 

10 000€  6250€/aasta 19 kuud 7 päeva 8750€ 7834€ 

Õppeainete sisestamise lihtsustamine (xml, x-tee) 
(Kutseharidusasutused) 

35 000€ 14 400€/aasta 28 kuud 24 päeva 8200€ 4624€ 

Pedagoogide kvalifikatsiooni pärimine EHISest 
(Üld-, kutse-, kõrgharidusasutused ja lasteasutused) 

10 000€ 4692€ aasta 25 kuud 17 päeva 4076€ 3787€ 

Akadeemilise puhkuse ajal andmete esitamine  
(Kõrgharidusasutused) 

10 000€ 3065€/aasta 39 kuud 5 päeva -805€ -994€ 

Abitöötajate andmete lisamine EHISesse 
(Laste- ja üldharidusasutused) 

10 000€ 2960€/aasta 40 kuud 16 päeva -1120€ -1303€ 

Üle x-tee edastatud andmete salvestamine 
(Kutse- ja kõrgharidusasutused) 

22 500€ 6250€/aasta 43 kuud 7 päeva -3750€ -4666 

Täiendkoolituse andmete esitamine koolitusasutuse 
poolt (Laste- ja üldharidusasutused) 

42 500€ 7470€/aasta 68 kuud 8 päeva -20 090€ -22 170€ 

Eksternina õppijatele kursuse määramise kaotamine 
(Kõrgharidusasutused) 

10 000€ -  -  -  -  

Andmete sisestamine EHISesse etteulatuvalt 15 000€ -  -  -  -  

                                        
3 Hinnanguline funktsionaalsuste arendamiseks vajalik investeering. Arenduse ja analüüsi tunnihinnaks on arvestatud 50€ 
4 Hinnangulised kulutused, mis haridusasutustel tuleb teha EHISe funktsionaalsuste puudumise või nende vähese kasutusmugavuse tõttu.  
5 Tasuvusaeg - aeg, mille jooksul arendusest tulenev kokkuhoid saab võrduma investeeringu summaga (valem: investeering/aastane tööaja kulu) 
6 Kolme aasta kokkuhoid tööde algusest – võimaldab reastada arendusvajadused, võttes arvesse arendamise jooksul tehtavaid kulutusi – nii arendustöödele kui (haridus)asutuste tööajale. 
(valem: aastane kokkuhoid*3-arenduskulu-(haridus)asutustes arenduse ajal tehtavad kulutused). Arvestatud on: Töid teevad üks analüütik ja kaks arendajat; arendustööd järgnevad analüüsile 
vahetult; arendajad töötavad samaaegselt.  
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 Hariduslike erivajaduste sisestamise lihtsustamine 

Probleemi kirjeldus Intervjuudest ja küsitlustest on selgunud, et paljud haridusasutused ei esita EHISesse erivajaduste andmeid ning põhjuseks toodi 
enamasti EHISe vähene kasutusmugavus. Ka need haridusasutused, kus erivajaduste andmeid esitatakse, on rõhutanud nende 
andmete sisestamise keerukust ning suurt ajakulu.  

Tegevuste kirjeldus Tuleb lihtsustada hariduslike erivajaduste ja rakendatud meetmete valimise vorme ning muuta need kasutajasõbralikumaks. 
Viia läbi kasutusmugavuse analüüs: viia läbi intervjuud, prototüüpida lahendused ning testida.  
Vajadus on nt järgmiste muudatuste järgi: Erivajaduste valiku protsessi lihtsustamine - selgitused erivajaduste kohta tuua 
samas vaates, kus on erivajaduste nimekiri (nt kasutada tooltipi). Rakendatavate meetmete osas tuleks meetmed 
grupeerida ning tõsta esile meetmed, mis määratud erivajadusega sobivad. Asutus peaks EHISes määrama, kas õppijal on 
hariduslik erivajadus või mitte ning kas õppijale on määratud meede või mitte (omavalitsuste vajadus). 

Tänased kulutused: 
9115€/aasta  

HEV andmetele kulub koos kõikide vajalike toimingutega ühel asutusel kokku 1 päev. Andmete sisestamisega tegelevad 
lasteasutuste ning üldhariduskoolide sekretärid. Kutse- ning kõrgharidusasutustes tegelevad õppekorralduse spetsialistid. 
Asutuste üldarv: 22 kõrgharidusasutust, 38 kutseõppeasutust, 515 lasteasutust ning 543 üldharidusasutust. Arvestatakse, 
et 10% kõrg- ja kutseharidusasutustest ei sisesta hariduslikke erivajadusi EHISesse, ning 2% üldharidusasutusi ja 5% 
lasteasutusi. St HEV vormide keerukus puudutab 21 kõrg- ja 34 kutse-, 532 üldharidusasutust ning 489 lasteasutust. 
- Arvestatud on, et tänu andmete sisestamise keerukusele kulub töötajatel 25% rohkem aega, kui kuluks siis, kui 

sisestusvormid oleksid mugavad. See tähendab, et keerukuse tõttu lisandub ühel õppeasutusel HEV 
sisestamisele aastas 8*0,25= 2 tundi 

- Üldharidus- ja lasteasutuste töötajate bruto töötasuks on arvestatud keskmiselt 500€ kuus, koos tööandja 
maksudega (33,8%) 669€ kuus. Tunnihind on sellisel juhul: 669/21/8=4€  

- Kutseharidusasutuste spetsialistide bruto kuutasuks on arvestatud 1000€, koos tööandja maksudega (33,8%) 1338€ 
kuus. Tunnihind on sellisel juhul 1338/21/8= 8€ 

- Kõrgharidusasutuste spetsialistide bruto kuutasuks on arvestatud 1200€, koos tööandja maksudega (33,8%) 
1605,6€ kuus. Tunnihind on sellisel juhul 1605,6/21/8= 9,6€ 

Õppeasutuste kulutused HEV keerukuse tõttu: Laste- ja üldharidusasutused: (532+489)*4*2= 8168€, 
Kõrgharidusasutused 21*9,6*2=403€, Kutseõppeasutused 34*8*2=544€. Kokku: 9115€ aastas 

Tööde maksumus  
11 250€ 

Kasutusmugavuse spetsialisti tööle ning analüüsile on arvestatud 75h ning 150h arendusele, tunnihind on 50€. 
Kokku võiks kuluda: (75+150)*50= 11 250€.   

Tasuvusperiood 
14 kuud 24 päeva 

Kui arvestada, et 12 kuu jooksul kulutavad õppeasutused HEV sisestusvormide keerukuse tõttu 9115€ ning kulutused HEV vormide 
kasutusmugavuse parandamisele on 11 250€, on tasuvusperiood: 11 250/9115= 1,23 (14 kuud ja 24 päeva)  

Kokkuhoid (3a) 
16 905€ 
 

Kokkuhoid 3a: 9115*3-11 250= 16 905€ 
Kokkuhoid tööde algusest: 18 190€ 
- Töö periood: 75 h analüüs, 150/2= 75 h arendus, 75+75= 150h= 0,89 kuud 
- Õppeasutuste kulutused arendusperioodi jooksul – 9115/12=759€, kulutused 0,89 kuu jooksul = 676 € 
Kokkuhoid 3 aasta jooksul (alates tööde alustamise hetkest) = 9115*3-676-11 250= 15 419€ 
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  EHISe X-tee vastussõnumite täiendamine 

Probleemi kirjeldus Kutseharidusasutused ning kõrgharidusasutused, kellel on võimekus täna andmeid üle x-tee saata, eelistavad andmeid laadida xml 
failiga, kuna sellega on andmetes tekkivad vead paremini arusaadavad. Kasutajad soovivad paremat ülevaadet andmete kohta, 
milles on vead. Välja on toodud, et kirje kohta, milles viga esineb soovitakse rohkem infot kui isikukood ning liides peaks 
tagastama info andmete kohta, mis EHISe poolt vastu võeti (mitte edastatud andmete kohta). 

Tegevuste kirjeldus Arendada probleemsete kirjete tagasiside moodul keskse lahendusena EHISesse. EHIS peaks õppeasutuse infosüsteemile 
tagastama nii probleemse kirje info kui ka muud vajalikud andmed, mis hõlbustavad õppeasutuse töötajal tekkinud veast aru 
saamist. Viia läbi analüüs ning intervjuud asutustega, kes üle x-tee andmeid edastavad. Analüüsida olemasolevaid teenuseid ning 
nende vastussõnumeid. Läbi tuleb viia kasutusmugavuse analüüs, et leida parim lahendus, mis toetaks x-tee kasutamist (hetkel on 
xml faili laadimine kasutajatele mugavam). Kindlasti peaks EHISesse saadetava päringu vastussõnumi sisu ning 
õppeinfosüsteemides kuvatavaid vearaporteid käsitlema ÕIS2 analüüsis. 

Tänased kulutused 
6250€/aasta 

Arvutustes on arvestatud asutustega, kellel on täna x-tee liides EHISega välja arendatud, kuna ei saa eeldada, et vaid selle 
muudatuse tõttu võtaksid teised asutused x-tee kasutusele. Läbi viidud intervjuude ning küsitluste tulemusena võib öelda, et täna 
on x-tee kaudu andmete edastamise võimekus olemas kolmel kõrgharidusasutusel. Lisaks kasutab 22 kutseharidusasutust 
Siseveebi, millel on x-tee liides EHISega välja arendatud.  
- Eeldatakse, et üksnes vastussõnumi puudujääkide tõttu ei kasuta x-teed 2 kõrgharidusasutust ning 10 

kutseharidusasutust 
- Arvestatud on, et igapäevaselt kulub vastussõnumitega seotud puudujääkide tõttu õppeasutustel andmete EHISesse 

sisestamisele 0,5h, ühes kuus keskmiselt 10,5 tundi. Aastas tähendab see ühele töötaja kohta 10,5*12= 126 tundi  
- Andmeid EHISesse sisestavate kõrgharidusasutuste spetsialistide brutokuutasuks on arvestatud keskmiselt 1200€, millele 

lisanduvad sotsiaalmaks 33% ning tööandja töötuskindlustus 0,8%. Kokku kulutab tööandjal palgaks ning maksudeks 1605,6€ 
kuus. Tööandja jaoks on ühe tunni tasu – 1605,6/21/8= 9,6€, 0,5 tunni tasu 4,8€ 

- Kutseharidusasutuste spetsialistide bruto kuutasuks on arvestatud 1000, koos tööandja maksudega (33,8%) 1338€ 
kuus. Tunnihind on sellisel juhul 1338/21/8= 8€, poole tunni hind 4€ 

Kokku kulutavad haridusasutused EHISe salvestamise puudujääkide tõttu: 4,8*126*2+4*126*10= 6250€ aastas  

Tööde maksumus 
10 000€  

 

Arvestatud on, et analüüsi töödeks kulub ca 50 h ning arenduseks 150 h. Analüüsi ning arenduse tunnihinnaks on arvestatud 50€. 
Võib eeldada, et õppeasutuste poolel, kes täna juba vastussõnumeid vastu võtta suudavad, väga suuri arendusi ei kaasne. Koos 
kasutusmugavuse-, detailanalüüsi ja arendusega on maksumus: 200*50=10 000€. 

Tasuvusperiood  
19 kuud 7 päeva 

Kui arvestada, et 12 kuu jooksul kulutatakse vastussõnumite puudujääkide tõttu 6250€ ning kulutused vastussõnumite arendusele 
on 10 000€, on tasuvusperiood 10 000/6250= 1,6 (1a 7kuud 7 päeva) 
 

Kokkuhoid (3a) 
8750€ 

Kokkuhoid 3a: 6250*3-10 000=8750€ 
Kokkuhoid tööde algusest: 7834€ 
- Töö periood: 50 h analüüs, 150/2= 75 h arendus. 75+50=125 h= 0,74 kuud 
- Õppeasutuste kulutused arendusperioodi jooksul – 6250/12= 520,8€, kulutused 1,76 kuu jooksul – 520,8*1,76=916€ 
Kokkuhoid 3 aasta jooksul (alates tööde alustamise hetkest) =6250*3-916-10 000= 7834€ 
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 Õppeainete sisestamise lihtsustamine (xml, x-tee) 

Probleemi kirjeldus Kutseharidusasutused on välja toonud, et osadel neist tekib aastas 30-40 uut õppekava ning kõikide ainete ja moodulite 
sisestamine EHISesse on väga suur ja aeganõudev käsitöö. Andmeid soovitakse edastada üle x-tee või vähemasti laadida xml 
failiga.  
 

Tegevuste kirjeldus Tuleb luua vorm andmete xmliga laadimiseks, luua vastavad kontrollid ning arendada x-tee teenus. Funktsionaalsuse juures on 
vajalik ka õppeainete sidumine pedagoogidega.  
 

Tänased kulutused: 
14 400€/aasta 

- Asutused, keda arendus puudutab: 38 kutseharidusasutust. Võib arvestada, et 80% neist asutustest hakkaks kasutama 
kas xml laadimist või x-tee teenust. St – vajalike funktsionaalsuste puudumise tõttu kulutavad 30 õppeasutust 
tööaega EHISesse õppeainete andmete sisestamiseks. 

- Arvestatakse, et ühes õppeaastas tuleb EHISesse sisestada 30 õppekava andmed  
- Ühe õppekava ainete EHISesse sisestamisele ning pedagoogidega sidumisele kulub kokku aega 2h.  
- Kutseharidusasutuste spetsialistide bruto kuutasuks on arvestatud 1000, koos tööandja maksudega (33,8%) 1338€ 

kuus. Tunnitasu on sellisel juhul 1338/21/8= 8€ 
 
Kokku kulub kutseõppeasutustel õppeainete sisestamisele: 30õppeasutust*30õppekava*2h*8€=14 400€ aastas 
 

Tööde maksumus: 
 35 000€ 

Ainult xmliga andmete laadimise vormide loomine ning vajalike kontrollide analüüsile ja arendusele võiks kuluda 400 h. Kui 
tunnihinnaks arvestada 50€, on tööde maksumus 20 000€. 
X-tee teenuse arendamisele kulub veel lisaks orienteeruvalt 300h. 50€ tunnihinna puhul on tööde maksumus 15 000€  
Mõlema lahenduse arendamisele kulub kokku 750 h ning kui tunnihinnaks arvestada 50€, kulub töödeks  35 000€ 
 

Tasuvusperiood  
28 kuud, 24 päeva 

Xmliga andmete laadimise arendused:  
Kui arvestada, et 12 kuu jooksul kulutavad õppeasutused õppeainete sisestamisele 14 400€ ning kulutused xmliga andmete 
laadimise funktsionaalsusele on 20 000€, on tasuvusperiood: 20 000/14 400= 1,34 (1 aasta 4 kuud)  
 
Täisfunktsionaalsuse arendamine: 
Kui arvestada, et 12 kuu jooksul kulutavad õppeasutused õppeainete sisestamisele 14 400€ ning kulutused xmliga andmete 
laadimise funktsionaalsusele ning x-tee teenuse arendamisele on 35 000€, on tasuvusperiood: 35 000/14 400=2,4 aastat 
(2 aastat 4 kuud ja 24 päeva)  

Kokkuhoid (3a) 
8200€ 

Kokkuhoid 3a: 14 400*3-35 000=8200€ 
Kokkuhoid tööde algusest: 4624€ 
- Töö periood: 250 h analüüs, 500/2= 250h arendus. 500/168h= 2,98 kuud 
- Õppeasutuste kulutused arendusperioodi jooksul – 14 400/12= 1200€, kulutused 2,98 kuu jooksul = 3576 € 
Kokkuhoid 3 aasta jooksul (alates tööde alustamise hetkest) = 14 400*3- 3576-35 000= 4624€ 
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 Pedagoogide kvalifikatsiooni pärimine EHISest 

Probleemi kirjeldus Õppeasutused on intervjuudes ning küsitlustes avaldanud soovi saada õpetajate andmeid automaatselt EHISest (juhul, kui need on 
seal olemas). See kergendaks õppeasutuste tööd, kuna EHISe vorme ei peaks enam manuaalselt täitma, samuti ei kuluks enam 
aega sisestatud andmete kontrollimisele   
 

Tegevuste kirjeldus Analüüs, kuidas pedagoogide moodulisse automaatselt kvalifikatsiooni puudutavad andmed tõmmata ning millal seda teha. 
Arendada tuleb uue pedagoogi loomisel õppimise andmete kontrollimine, lisaks tuleb pedagoogi kvalifikatsiooni täienemist 
kontrollida) 

Tänased kulutused: 
4692€ aastas 
 

Õpetaja kvalifikatsiooni manuaalne sisestamine kulutab andmesisestaja tööaega. Arvutuste aluseks tuleb võtta nii uue 
õpetaja andmete kandmine EHISesse kui ka sinna varasemalt sisestatud õpetajate andmete kontrollimine.  
- Asutused, keda muudatus puudutab: 22 kõrgharidusasutust, 38 kutseõppeasutust, 515 lasteasutust ning 543 

üldharidusasutust.   
- Arvestatud on, et uue pedagoogi kvalifikatsiooni puudutavaid andmeid tuleb kutse- ning kõrgharidusasutustes 

sisestada ja kontrollida 10 korda aastas, ülejäänud asutustes keskmiselt 1 kord aastas.  
- Arvestatud on, et uute pedagoogide andmete sisestamiseks EHISesse ning juba sisestatud pedagoogide andmete 

kontrollimisele kulub iga kord kokku 0,5h.  
- Üldharidus- ja lasteasutuste töötajate bruto töötasuks on arvestatud keskmiselt 500€ kuus, koos tööandja 

maksudega (33,8%) 669€ kuus. Poole tunni on sellisel juhul: 669/21/8/2=2€ 
- Kutseharidusasutuste spetsialistide bruto kuutasuks on arvestatud 1000, koos tööandja maksudega (33,8%) 1338€ 

kuus. Poole tunni hind on sellisel juhul 1338/21/8/2= 4€ 
- Kõrgharidusasutuste spetsialistide bruto kuutasuks on arvestatud 1200€, koos tööandja maksudega (33,8%) 

1605,6€ kuus. Poole tunni hind on sellisel juhul 1605,6/21/8/2= 4,8€ 
Õppeasutuste kulutused pedagoogide andmete käsitsi sisestamisele:  
Laste- ja üldharidusasutused: (515+543)*1*2= 2116€,  
Kõrgharidusasutused 22*10*4,8= 1056€,  
Kutseõppeasutused 38*10*4=1520€  
Kokku kulutatakse pedagoogide kvalifikatsiooni sisestamisele: 4692€ aastas 

Tööde maksumus  
10 000€ 

Kokku kulub muudatuse analüüsile ning arendusele 200 h, tunnihind on 50€ 
Pedagoogide kvalifikatsiooni automaatse pärimise töödeks kulub kokku 200*50=10 000€ 

Tasuvusperiood 
25 kuud, 17 päeva 

Kui arvestada, et 12 kuu jooksul kulutavad õppeasutused pedagoogide kvalifikatsiooni sisestamisele 4692 € ning kulutused 
automaatsele kvalifikatsiooni andmete pärimisele on 10 000€, on tasuvusperiood: 10 000/4692= 2,1 (25 kuud 17 päeva) 

Kokkuhoid (3a) 
4076€ 

Kokkuhoid 3a: 4692*3-10 000=4076€ 
Kokkuhoid tööde algusest: 3786,66€ 
- Töö periood: 50 h analüüs, 150/2= 75 h arendus. 50+75= 125h= 0,74 kuud 
- Õppeasutuste kulutused arendusperioodi jooksul – 4692/12= 391€, kulutused 0,74 kuu jooksul = 289,34 € 
Kokkuhoid 3 aasta jooksul (alates tööde alustamise hetkest) = 4692*3- 289,34 -10 000= 3786,66€  
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  Akadeemilisel puhkusel oleva õppija andmete esitamine 

Probleemi kirjeldus Kõrgharidusasutused on toonud välja, et akadeemilisel puhkusel oleva õppija andmeid ei saa EHISesse sisestada, kuid 
akadeemiline puhkus ei välista andmete tekkimist (nt andmete parandamine või muutmine tagantjärgi). Hetkel tuleb akadeemiline 
puhkus katkestada, selleks et andmeid oleks võimalik sisestada.  
 

Tegevuste kirjeldus Analüüsida, millistes olukordades peaksid andmete sisestamise piirangud alles jääma. Eemaldada akadeemilise puhkuse ajal 
andmete sisestamise piirangud vähemalt nende andmete sisestamisel, kus need ei ole põhjendatud. Andmeid peab saama 
edastada nii kasutajaliidese kaudu, xml failiga laadides ning üle x-tee.  
 

Tänased kulutused: 
3065€/aasta 

- Kõrgharidusasutuses on 2015/2016 a. õppijaid kokku 51 0927. On arvestatud, et akadeemilisel puhkusel viibib neist ca 
15%8, st 7663 üliõpilast.  

- Kuna kõrgharidusasutustes on andmete muutumine ja esitamise hilinemine tavapärane, arvestatakse, et 50% 
akadeemilisel puhkusel viibivatest üliõpilastest tuleb kord aastas andmeid muuta, st 3832 üliõpilasel.  

- Vajalike toimingute tegemiseks EHISes kulub kõrgharidusasutuse töötajal ühe üliõpilase peale kokku 5 minutit. Seega 
kokku kulub aega 3832/12= 319h 

- Andmeid EHISesse sisestavate spetsialistide brutokuutasuks on arvestatud keskmiselt 1200€, millele lisanduvad sotsiaalmaks 
33% ning tööandja töötuskindlustus 0,8%. Kokku kulutab tööandjal palgaks ning maksudeks 1605,6€ kuus. Tööandja jaoks 
on ühe tunni tasu – 1605,6/21/8= 9,6€.  

 
Kulud EHISes olevate piirangute tõttu: 319*9,6=3065€ aastas 

Tööde maksumus  
10 000€ 
 

Analüüsile ning arendusele võiks kokku kuluda 200h.  
50€ tunnihinna puhul on tööde maksumus 10 000€ 
 

Tasuvusperiood  
39 kuud 5 päeva 

Kui arvestada, et 12 kuu jooksul kulutavad õppeasutused akadeemilise puhkusega seotud toimingutele 3065€ ning kulutused 
funktsionaalsuse arendamisele on 10 000€, on tasuvusperiood: 10 000/3065= 3,26 (39 kuud 5 päeva) 
 

Kokkuhoid (3a) 
-805€ 

Kokkuhoid 3a: 3065*3-10000= -805€ 
Kokkuhoid tööde algusest: -994€ 
- Töö periood: 50h analüüs, 75 h arendus. 125/168h= 0,74 kuud 
- Õppeasutuste kulutused arendustööde jooksul – 3065/12= 255,4€, kulutused 0,74 kuu jooksul = 189€ 
Kokkuhoid 3 aasta jooksul (alates tööde alustamise hetkest) = 3065*3-189-10000= -994€ 

                                        
7 HaridusSilm http://qlikview-pub.hm.ee/QvAJAXZfc/opendoc_hm.htm?document=htm_avalik.qvw&host=QVS%40qlikview-pub&anonymous=true  
8 Erinevate kõrgharidusasutuste statistilised ülevaated: 
http://www.sisekaitse.ee/public/Oppeosakond/Akadeemiliste_puhkuste_analyys_2014.pdf;  
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/48621/TLU%20KATKESTAJATE%20UURING_aruanne_juuni2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

http://qlikview-pub.hm.ee/QvAJAXZfc/opendoc_hm.htm?document=htm_avalik.qvw&host=QVS%40qlikview-pub&anonymous=true
http://www.sisekaitse.ee/public/Oppeosakond/Akadeemiliste_puhkuste_analyys_2014.pdf
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/48621/TLU%20KATKESTAJATE%20UURING_aruanne_juuni2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 Abitöötajate andmete lisamine EHISesse 

Probleemi kirjeldus Õppeasutustel puudub infosüsteem, kus oleks andmed õppijatega kokku puutuvate töötajate kvalifikatsiooni, täiendkoolituste jms 
(EHISese sisestatavatest) andmetest, mida õppeasutus erinevate ülevaadete koostamiseks vajab. Õppeasutuste jaoks tähendab 
see, et ülevaadete koostamiseks ning prognooside tegemiseks tuleb andmeid lisaks EHISele hallata veel ka muude vahenditega. 
 

Tegevuste kirjeldus Lisada EHISesse võimalus sisestada ka abitöötajate andmeid. Tuleb luua uus tunnus, mida õppeasutuse töötajale saab määrata 
 

Tänased kulutused: 
2960€/aastas    

- Asutuste arv: 515 lasteasutust ning 543 üldharidusasutust. Kokku 1058 asutust, neist 30% ei sisestaks abitöötajaid 
EHISesse, st funktsionaalsuse puudumine mõjutab ca 740 asutust 

- Arvestatakse, et aastas kulub haridusasutustel 1h täiendavat tööd seetõttu, et andmeid ei saa hallata EHISes 
- Üldharidus- ja lasteasutuste töötajate bruto töötasuks on arvestatud keskmiselt 500€ kuus, koos tööandja 

maksudega (33,8%) 669€ kuus. Päeva (8h) hind on sellisel juhul: 669/21= 31,85€. Ühe tunni hind on 4€ 
 
Haridusasutuste kulutused aastas: 4*740= 2960€ 
  

Tööde maksumus  
10 000€ 

50 h analüüs, 150h arendus. 50 € tunnihinna korral on tööde maksumus 10 000€ 

Tasuvusperiood  
40 kuud, 16 päeva 

Kui arvestada, et 12 kuu jooksul kulutavad õppeasutused abitöötajate andmete haldamisele 2960€ ning kulutused funktsionaalsuse 
arendamisele on 10 000€, on tasuvusperiood: 10 000/2960= 3,38 aastat (40 kuud 16 päeva) 
 

Kokkuhoid (3a)  
-1120€ 

Kokkuhoid 3a: 2960*3-10 000= -1120€ 
Kokkuhoid tööde algusest: -1302,5€ 
- Töö periood: 50h analüüs, 75 h arendus. 125/168h= 0,74 kuud 
- Õppeasutuste kulutused arendusperioodi jooksul –  5960/12= 246,7€, kulutused 0,74 kuu jooksul = 182,5€ 
Kokkuhoid 3 aasta jooksul (alates tööde alustamise hetkest) = 2960*3-182,5-10 000= -1302,5€ 
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 Üle x-tee edastatud andmete salvestamine  

Probleemi kirjeldus Kui üle x-tee edastatud andmetes on vigu, siis EHIS ei salvesta ka andmeid, mis on korrektsed. Kuna õppeasutustel on 
edastatavaid andmeid palju, siis eelistatakse andmete sisestamiseks kasutada xml faili või EHISe kasutajaliidest.  
 

Tegevuste kirjeldus Arendada EHISt Kui saadetud andmetes esineb vigu, siis võimalusel peaks EHIS korrektsed andmed salvestama (kui ei ole seotud 
andmekomplektid). Viia läbi analüüs, ning selgitada, millistel juhtudel on võimalus andmeid salvestada. Muuta tuleb loogikat, 
kuidas EHIS x-tee kaudu edastatavaid andmeid kontrollib – õiged andmed salvestada, vigaste andmete kohta tagastada 
vastussõnum.  
 

Tänased kulutused: 
6250€/aasta 

Arvutustes on arvestatud asutustega, kellel on täna x-tee liides EHISega välja arendatud, kuna ei saa eeldada, et vaid selle 
muudatuse tõttu võtaksid teised asutused x-tee kasutusele. Läbi viidud intervjuude ning küsitluste tulemusena võib öelda, et täna 
on x-tee kaudu andmete edastamise võimekus olemas kolmel kõrgharidusasutusel. Lisaks kasutab 22 kutseharidusasutust 
Siseveebi, millel on x-tee liides EHISega välja arendatud.  
- Eeldatakse, et üksnes salvestamisega seotud puudujääkide tõttu ei kasuta x-teed 2 kõrgharidusasutust ning 10 

kutseharidusasutust 
- Arvestatud on, et igapäevaselt kulub salvestamisega seotud puudujääkide tõttu õppeasutustel andmete EHISesse sisestamisele 

0,5h, ühes kuus keskmiselt 10,5 tundi. Aastas tähendab see ühele töötaja kohta 10,5*12= 126 tundi  
- Andmeid EHISesse sisestavate kõrgharidusasutuste spetsialistide brutokuutasuks on arvestatud keskmiselt 1200€, millele 

lisanduvad sotsiaalmaks 33% ning tööandja töötuskindlustus 0,8%. Kokku kulutab tööandjal palgaks ning maksudeks 1605,6€ 
kuus. Tööandja jaoks on ühe tunni tasu – 1605,6/21/8= 9,6€, 0,5 tunni tasu 4,8€ 

- Kutseharidusasutuste spetsialistide bruto kuutasuks on arvestatud 1000, koos tööandja maksudega (33,8%) 1338€ 
kuus. Tunnihind on sellisel juhul 1338/21/8= 8€, poole tunni hind 4€ 

 
Kokku kulutavad haridusasutused EHISe salvestamise puudujääkide tõttu: 4,8*126*2+4*126*10= 6250€ aastas  

Arenduskulud:  
22 500€ 

Arvestatud on, et analüüsile ja arendusele kulub kokku 450 tundi ning tunnihind on 50€. (analüüs 150 h, arendus 300h) 
Tööde maksumus: 50*450=22 500€ 
 

Tasuvusperiood:  
43 kuud 7 päeva 
 

Kui arvestada, et 12 kuu jooksul kulutavad õppeasutused salvestamise puudujääkide tõttu 6250€ ning kulutused vastussõnumite 
arendusele on 22 500€, on tasuvusperiood: 22 500/6250=3,6 (3a 7kuud 7 päeva) 
 

Kokkuhoid (3a)  
-3750€ 
 

Kokkuhoid 3 a jooksul: 6250*3-22500= -3750€ 
Kokkuhoid alates tööde algusest: -4666€ 
- Töö periood 150 h analüüsi, 150h arendus = 300 töötundi/168= ca 1,76 kuud 
- Õppeasutuste kulutused arendusperioodi jooksul – 6250/12= 520,8€, kulutused 1,76 kuu jooksul – 520,8*1,76=916€ 
Kokkuhoid 3 aasta jooksul (alates tööde alustamise hetkest) =6250*3-916-22500= -4666€ 
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 Täiendkoolituse andmete esitamine koolitusasutuse poolt 

Probleemi kirjeldus Lasteasutused ning üldharidusasutused on toonud välja, et täiendkoolituste andmete sisestamine EHISesse on nende jaoks 
koormav, kasutajaliides on ebamugav ning ei toeta tööprotsesse. Samuti ei soovita väljastatud tunnistuste koopiaid hoida 
järelevalve jaoks paberkandjal. Soovitakse, et täiendkoolituste korraldajad saaksid vajalikud andmed EHISesse ise sisestada. 
  

Tegevuste kirjeldus Luua vormid andmete käsitsi sisestamiseks ning xmliga laadimiseks, võimalusel arendada x-tee teenus. Arendada kontrollimise ja 
salvestamise funktsionaalsused. Vajalikud andmed – pedagoogi andmed, tunnistuse number, kursuse nimi, maht ning toimumise 
kuupäevad.  
 

Tänased kulutused: 
7470€/aasta 

- Üldharidusasutustes on tööl 14 329 pedagoogi, lasteasutustes 80819. Kokku 22 410 pedagoogi 
- Arvestatud on, et üks pedagoog läbib aastas keskmiselt ühe koolituse 
- Ühe pedagoogi täiendkoolituse andmete kogumiseks ning sisestamiseks kulub kokku 5 minutit. See tähendab, et 

aastas kulub andmete sisestamisele 22 410/12=1867,5 h 
- Üldharidus- ja lasteasutuste töötajate bruto töötasuks on arvestatud keskmiselt 500€ kuus, koos tööandja maksudega 

(33,8%) 669€ kuus. Tunnihind on sellisel juhul: 669/21/8=4€,  
 
Kokku kulub pedagoogide täiendkoolituse andmete sisestamiseks: 1867,5*4=7470€ aastas 

Tööde maksumus:  
42 500€ 

Käsitsi andmete sisestamise ning xmliga laadimise töödele (analüüsile ja arendusele) võiks kuluda orienteeruvalt 550h.  
50€ tunnihinna puhul on tööde maksumuseks 27 500€ 
X-tee liidese analüüs ja arendamine lisab 300h tööd, 50€ tunnihinna puhul on tööde maksumus 15 000€ 
 
Täisfunktsionaalsuse arendamisele kulub 15 000+27 500= 42 500€ 

Tasuvusperiood:  
68 kuud 8 päeva 

Andmete sisestamine käsitsi ja xmliga:  
Kui arvestada, et 12 kuu jooksul kulutavad õppeasutused täiendkoolituste sisestamisele 7470€ ning kulutused funktsionaalsuse 
arendamisele on 27 500€, on tasuvusperiood: 27 500/7470=  3,68 (44 kuud 5 päeva)  
 
Täisfunktsionaalsuse arendamine: 
Kui arvestada, et 12 kuu jooksul kulutavad õppeasutused õppeainete sisestamisele 7470€ ning kulutused xmliga andmete 
laadimise funktsionaalsusele ning x-tee teenuse arendamisele on 42 500€, on tasuvusperiood: 42 500/7470= 5,6 (68 kuud 8 
päeva 

Kokkuhoid (3a) 
-20 090€ 

Kokkuhoid 3a: 7470*3-42 500= -20 090€ 
Kokkuhoid tööde algusest: -22 270€ 
- Töö periood: 283 h analüüs, 283h arendus. 566/168h= 3,34 kuud 
- Õppeasutuste kulutused arendusperioodi jooksul – 7470/12= 622€, kulutused 3,34 kuu jooksul = 2080€ 
Kokkuhoid 3 aasta jooksul (alates tööde alustamise hetkest) = 7470*3-2080-42 500= -22 270€ 

                                        
9 https://www.hm.ee/sites/default/files/2015-2016-oppeaasta_arvudes.pdf  

https://www.hm.ee/sites/default/files/2015-2016-oppeaasta_arvudes.pdf
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  Eksternina õppijatele kursuse määramise kaotamine   

Probleemi kirjeldus Kõrgharidusasutused on toonud välja, et EHISesse tuleb kursus määrata ka eksternis õppijatele, kuigi eksternidele seda ei ole vaja 
määrata. Takistab andmete edastamist nii xml kaudu kui üle x-tee, kuna eeldab andmete olemasolu ka õppeasutuse infosüsteemis.  
 

Tegevuste kirjeldus Eemaldada EHISes eksternis õppijate kursuse määramise kohustus 
 

Tänased kulutused: 
 

Õppeasutustel tuleb olemasolevaid infosüsteeme arendada nii, et EHISes nõutavad andmed tekiksid. 
Tegemist probleemiga, mis tuleb lahendada sõltumata tasuvushinnangust. 
 

Tööde maksumus  
10 000€ 
 

Analüüsile ning arendusele võiks kokku kuluda 200h.  
50€ tunnihinna puhul on tööde maksumus 10 000€ 
 

Tasuvusperiood  
 

-  

Kokkuhoid (3a) 
 

-  

 

 Andmete sisestamine EHISesse etteulatuvalt 

Probleemi kirjeldus Laste- ja üldharidusasutuste jaoks on problemaatiline sisestada EHISes muudatusi siis, kui need on reaalselt jõustunud (EHIS 
nõuab andmeid perioodil, mil vastavate õigustega isik on hõivatud muude ülesannetega, puhkusel, haige vms). See põhjustab 
töötajatel perioodilist ülekoormust, määrab puhkuste graafiku jne. 
 

Tegevuste kirjeldus Arendada funktsionaalsus, mis võimaldab EHISes õppija või pedagoogi andmete muudatusele määrata jõustumise kuupäeva.   
Määrata peab saama mh ka õppima asumise ja õppimise lõpetamise kuupäeva. Kuupäeva saabumisel muudatus jõustub.  
 

Tänased kulutused: 
 

Puuduvad kulutused, millelt oleks võimalik kokku hoida, kuna andmed tuleb EHISesse sisestada igal juhul.  
 

Tööde maksumus  
15 000€ 
 

Kokku võiks analüüsile ning arendusele kuluda 300h, 50 € tunnihinna puhul oleks tööde maksumuseks 15 000€.  

Tasuvusperiood  
 

-  

Kokkuhoid (3a) 
 

-  
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10.2 Soovitused edasisteks analüüsideks  

Allpool on toodud ettepanekud täiendavaks analüüsiks probleemide osas, mis intervjuudes üles kerkisid, kuid mille lahendamine nõuab 
põhjalikumat käsitlemist, kui oli antud analüüsi eesmärk.  

 EHISe olemasolevate funktsionaalsuste analüüsid 

1) EHISe kontrollide analüüs - viia läbi EHISes olevate kontrollide ja piirangute analüüs. Analüüsida erinevaid lahenduste alternatiive, 
kuidas tagada andmete kvaliteet ning samal ajal haridusasutustele võimalus esitada tegelikke andmeid. Vajab mh kasutusmugavuse 
spetsialisti analüüsi erinevate vea- ja infoteadete sisu osas.  

Maht: 200 h analüüs, ca 10 000€ 
 

2) Andmete esitamise vajalikkus - lisaks selles analüüsis välja toodule tuleb analüüsida täiendavalt, milliste andmete esitamise kohustus 
on üleliigne. Vajab analüüsi, kas kõiki andmeid on riiklikku registrisse nii täpselt vaja (VÕTA andmete täpsus). Samuti vajab põhjalikku 
kaardistamist, milliseid EHISesse sisestatavaid andmeid haridusasutustes tegelikult ei teki (nt eksternina õppijatel ei ole kursust). Tuleks 
võrrelda kehtivaid regulatsioone ning EHISe kohustuslikke välju, lisaks viia läbi intervjuud suuremate kõrgharidusasutustega. 

Maht:  200 h analüüs, ca 10 000€ 
 

3) Üldhariduskoolide erisused – viia läbi analüüs, mis keskendub liitklasside ja erinevate õppekavadega klasside ning hariduslike 
erivajadustega õppijate andmeid. Selleks tuleks eelnevalt analüüsida EHISes olevaid andmeid, saamaks teada, kuidas klasse liidetakse 
ning millised on sellest tulenevad nõuded EHISele. Viia läbi intervjuud liitklasside ning hariduslike erivajadustega õppijatele suunatud 
haridusasutustega.  

Maht: 150 h analüüs ca 7500€ 
 

4) Andmete kinnitamine - analüüsida, kas andmeid tarbivate asutuste seisukohast on praegusest kinnitamise protsessist võimalik 
loobuda. Haridusasutustele on igakuine kinnitamine koormav, andmeid soovitakse kinnitada nende sisestamise hetkel. Leida tuleks 
võimalikud alternatiivid tänasele andmete kinnitamise protsessile. 

Maht: 100h analüüs (HTM?) 

 EHISe funktsionaalsuste täiendamine  

1) Õiguste süsteemi täiendamine - lisaks moodulite põhisele õiguste haldamisele soovivad kasutajad ka sisuplokkide põhist 
kasutajaõiguste haldamist. Vajab analüüsi, kas tänane õiguste süsteem juba võimaldab erinevaid kasutajaõigusi määrata ning kas 
muudatust on võimalik tänasesse EHISe õiguste süsteemi arendada. Samuti vajab analüüsi muudatuse otstarbekus ning võimalikud 
nõuded ja vajadused automaatse andmevahetuse korral.  

Maht: 200 h analüüs, ca 10 000€ 
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2) Ühisõppekavad - lisada EHISesse funktsionaalsus, kus õppekava eest vastustav asutus saab määrata õppekavale/õppijale 
täiendavalt asutusi, kes võivad andmeid EHISesse edastada. Lahendus vajab põhjalikku analüüsi. 

Maht: 300 h analüüs, 15 000€ 
 

3) Digitaalsed haridust tõendavad dokumendid – kasutajad soovivad loobuda paberandjal lõpudokumentidest ning viia haridust 
tõendavate dokumentide nummerdamise funktsionaalsus EHISesse. Vajab analüüsi: 

1) Nummerdamise loogika loomine 
2) Dokumendi kättesaadavaks tegemine isikule endale 
3) Dokumendi kättesaadavus kolmandatele osapooltele – õppeasutused, tööandjad? 

Maht: 300 h analüüs, 15 000€ 
 

4) Andmete kuvamine tagasiulatuvalt. EHISest soovitakse välja võtta nii õpilaste kui õpetajate koosseisu andmeid tagasiulatuvalt 
mingi kindla kuupäeva seisuga. Selle funktsionaalsuse puudumine tekitab kõikidele haridusega seotud asutustele halduskoormust. 
Selleks, et andmete ajalugu oleks võimalik näha, haldavad õppeasutused lisaks EHISele ja õppeinfosüsteemile andmeid veel ka 
Excelis. Vajab nõuete ning kasutusmugavuse analüüsi.   

Maht: 300 h analüüs, 15 000€ 
 

 EHISe kasutusmugavuse analüüs 

Viia läbi põhjalik EHISe kasutusmugavuse analüüs, sh tuleb teha järgmisi tegevusi: 
1) Erinevate kasutajagruppide vajaduste kaardistamine (intervjuud kõikide kasutajagruppide esindajatega) 
2) Navigatsiooniskeemi loomine 
3) Lahenduste prototüüpimine 
4) Lahenduste testimine kasutajatega 

Maht: 500-1000h analüüsi sõltuvalt vaadete arvust, 25 000 - 50 000€.  
 

  Üldharidusasutuste infosüsteemide analüüs 

Analüüsida üldharidusasutustes kasutusel olevaid õppeinfosüsteeme. Viia läbi intervjuud üldharidusasutustele (õppe)infosüsteemi teenust 
pakkuvate asutustega. Analüüsist peaks selguma:  

1) Milline on üldharidusasutuste õppeinfosüsteemide tehniline võimekus EHISele x-tee kaudu andmeid edastada? Milliseid muudatusi 
on vaja teha andmeid loovates süsteemides? 

2) Kas ja millised takistusi seab haridusasutustes infosüsteemi ühiskasutus andmete x-tee kaudu edastamisele? 
3) Andmete ristkasutuse peamised takistused ning eeldused  

Maht: ca 200-300h analüüsi, st 10 000 – 15 000€ 
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 Kõrgharidusasutuste infosüsteemide analüüs 

1) Õppejõu mobiilsuse andmed – viia läbi põhjalik haridusasutuste personali- ja raamatupidamise infosüsteemide analüüs ning 
kaardistada, millised on piirangud ja võimalused mobiilsuse andmete edastamiseks üle x-tee. Analüüs võiks käsitleda mh ka tööde 
otstarbekust ja mahtu.  

2) Toimingud, mida üle x-tee teha ei saa – analüüsi käigus selgus, et on toiminguid, mida üle x-tee teha ei saa. Selleks, et saada 
süstemaatilist ülevaadet kõikidest puudujääkidest, tuleks täiendavalt läbi viia analüüs asutustega, kes x-teed kasutavad. Vajab 
erinevate kasutuslugude kaardistamist.  

3) Üle x-tee edastatavate andmete selekteerimine – analüüsida, kuidas peaks kõrgharidusasutuste õppeinfosüsteemis saama 
juhtida, milliseid andmeid millal EHISesse edastatakse. Kaardistada asutuste vajadused.   

Maht: Kokku 500-600 h analüüsi, st 25 000 – 30 000€ 
 

 Kolmandate osapoolte ligipääs EHISe andmetele 

1) Terviseamet – ligipääs tervisevaldkonnaga seonduvate koolituste andmetele, et kontrollida kohustuslike koolituste läbimist. Vajab 
täpset terviseameti töötajate vajaduse kaardistamist. Probleem toodi välja just lasteasutustes.  

Maht: 150-200h analüüs, 7500 – 10 000€ 
 

2) Hariduslike erivajadustega lastele abivahendeid müüvad ettevõtted – erivajadustega lastele suunatud õppeasutuses 
õppimise tõendamine. Vajab esmalt õiguslikku analüüsi.  
 

3) Tervishoiutöötajad – ligipääs üldhariduskooli õppijate nimekirjale. Vajab analüüsi, milliseid andmeid ning millisel kujul 
tervishoiutöötajad vajavad ning kuidas peaks neile ligipääsu võimaldama (sh võimalikud piirangud). Sarnane teenus on olemas, 
vajab õppeasutuste ning tervishoiutöötajate teavitamist.   

 
4) Kohalikud omavalitsused – kõikidele oma territooriumil elavate laste huvihariduse andmetele, kohalike omavalitsuste 

hallatavate huviharidusasutuses õppivate laste andmetele (ka siis, kui nad on teisest omavalitsusest). Viia läbi teavitustegevused 
ning vajaduste täpsem analüüs.  

 
5) Teised haridusasutused – ligipääs teises haridusasutuses määratud erivajaduste andmetele. Vajab õigusanalüüsi, kas ja mil 

määral saaks erivajadusi puudutavaid andmetele ligipääsu võimaldada (õppeasutustele piisaks sageli ka teadmisest, et õppijale on 
määratud mingi hariduslik erivajadus). Õppijal või tema hooldajal võiks olla mõnes keskkonnas võimalik määrata, kas ta edastab 
haridusasutusele, kus ta õpib oma hariduslike erivajaduste info või mitte.  
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 HEV andmete sisestamine andmeid loova asutuse poolt 

EHISesse peaksid saama edastada andmeid need osapooled, kelle juures andmed tekivad. Sellisteks osapoolteks on tervishoiutöötajad 
ning nõustamiskomisjonid. Vajab esmalt õigusanalüüsi. Lisaks vajab ülevaatamist EHISes toodud erivajaduste nimekiri ning määrus, mis 
on selle aluseks. Haridusasutused on välja toonud, et sageli ei ole seal hariduslikud erivajadused vaid diagnoosid, mille kohta neil andmed 
puuduvad.  
 

  Info vilistlaste õppimise ja töötamise kohta 

Pea kõik intervjuus osalenud haridusasutused tõid välja, et neil on vaja infot vilistlaste edasise tegevuse kohta, nii töötamise kui õppimise. 
Vajab detailanalüüsi, kui pika perioodi kohta millised andmed peaksid kättesaadavad olema ning millise detailsuse astmega. Asutused on 
toonud välja, et sageli piisaks ka lihtsalt statististilisest ülevaatest, kui palju vilistlasi millises koolis õpib. Vajab ka analüüsi, mil määral on 
selliste andmete kättesaadavaks tegemine on õiguslikult lubatud.  
 

10.3 Muud ettepanekud  

 Koolitus IT protsesside kompetentsi tõstmiseks 

Viia kõikides maakondades läbi koolitused IT protsesside, koosvõime jms kompetentside tõstmiseks. Koolitusel võiksid osaleda laste- ja 
üldharidusasutuste juhid, kaasatud võiksid olla ka omavalitsuste juhid. Koolitus võiks käsitleda võimalusi, kuidas on IT süsteemide abil 
võimalik tööd lihtsustada ning automatiseerida. Lisaks peaks olema ka praktiline pool -  aidata neil defineerida oma vajadusi ning 
tutvustada põhimõtteid, mille alusel infosüsteeme valida. Käsitlust võiks leida ka infosüsteemide koosvõime teema ning x-tee võimalused. 
Tegevusi oleks võimalik teha struktuurifondide vahenditega, eraldi programmi või avatud taotlusvoorude näol. 
Maht: 2 päevane koolitus, 12 maakonda. Ühe koolituse hind 1500€, kokku 18 000€.  

 Pilootgrupid X-tee kasutusele võtmiseks 

X-tee kasutusele võtnud asutuste pealt on näha, et x-teega edastatakse andmeid väga harva. Selleks, et automaatne andmevahetus 
saaks toimida, tuleb aru saada milliseid takistusi (haridus)asutused x-teed kasutusele võttes kogevad ning rakendada meetmed nende 
kõrvaldamiseks. On selge, et enamik õppeasutustest ei tea täna, millised saavad olema nende vajadused. Samuti ei tea seda asutused, 
kes neile (õppe)infosüsteemi teenust pakuvad. Selleks, et vajadustest aru saada, tuleks moodustada pilootgrupp, kuhu kuuluvad erinevad 
haridusasutused ning kohalike omavalitsute haridusvaldkonna töötajad. Pilootgrupiga peaksid regulaarselt toimuma töörühmad, et saada 
tagasisidet ning teha jooksvalt parandusi. Lisaks peaks olema kasutajatugi kasutajate aitamiseks, probleemide registreerimiseks.  
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  SF vahendite kasutamine funktsionaalsuste arendamiseks 

Kasutada SF vahendeid vajalike funktsionaalsuste väljaarendamiseks – viia läbi SF taotlusvoor või koostada programm, millega asutustel 
võimaldatakse arendada oma infosüsteemide parki nii, et EHISesse saaks andmeid edastada üle x-tee. Tegemist oleks otsese toetusega 
haridusinfosüsteemide koosvõime parandamiseks, taotleda võiksid haridusasutused või infosüsteemide arendamisega tegelevad asutused.  
Abikõlblik tegevus on nt x-tee liideste arendamine, selleks vajalike funktsionaalsuste, andmebaaside jms välja arendamine.  

  Xml failide koostamise selgitused  

Teha kasutajatele lisaks näidetele kättesaadavaks ka selgitused, kuidas faile kokku panna, millises järjekorras andmeid peaks sisestama. Oluline on 
tuua ka põhjendused (selgitada EHISe käitumist). 
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11  Kokkuvõte probleemidest ja soovitustest 

11.1 X-tee kasutamist takistavad probleemid 

Probleem Probleemi välja 
toonud asutused 

Probleemi kirjeldus ja mõju 
 

Soovitused edasisteks 
tegevusteks 

Puuduvad 
infosüsteemid, 
kus kõik EHISe 
jaoks vajalikud 
andmed oleksid 
olemas  

Üldharidusasutused, 
Lasteasutused,  
Kõrgharidusasutused 

Õppeasutustel puudub vajaliku funktsionaalsusega infosüsteem, mis 
haldaks kõiki EHISesse edastatavaid õpetajate või õpilaste andmeid. 
On andmeid, mida õppeasutused ei halda infosüsteemides vaid 
Exceli või Wordi failides, mõnel puhul ka paberkandjal. See 
tähendab, et vähemalt osad andmed hetkel ei ole olemas päritaval 
kujul (sõltuvalt koolist on see erinev). Sellisteks andmeteks on 
näiteks: 
1) Üldharidusasutused ja lasteasutused – õppijate erivajadused, 

pedagoogide kvalifikatsioon ning täiendkoolitused.  
2) Kõrgharidusasutused – pea pooltel õppeasutustest ei ole 

infosüsteemi, kus hallata õppejõudude mobiilsuse andmeid. 

1) Pedagoogide kvalifikatsioon – 
pärida andmed EHISest.  

2) Täiendkoolitused – võimaldada 
täiskasvanuharidusasutusel 
andmeid EHISesse sisestada.  

3) Õppejõu mobiilsuse andmed –
viia läbi põhjalik 
kõrgharidusasutuste personali- ja 
raamatupidamise programmide 
analüüs.  

4) Kasutada SF vahendeid puudu 
olevate funktsionaalsuste 
väljaarendamiseks  

Puudub x-tee 
liides  

Üldharidusasutused 
Lasteasutused  
Kõrgharidusasutused 
 

Enamikel laste- ning üldharidusasutustel ei ole nende poolt 
kasutatavatel süsteemidel liidestust EHISega. Lisaks on liidestus välja 
arendamata ka enamikel kõrgharidusasutustest.  
  

Kasutada SF vahendeid vajalike 
funktsionaalsuste väljaarendamiseks 

Õppeasutustel 
puudub vajadus 
infosüsteemi 
järele 

Lasteasutused  
Huviharidusasutused 

Mitmed lasteasutused ning huviharidusasutused on välja toonud, et 
infosüsteemi järele puudub vajadus. Andmeid hallatakse 
paberkandjal,  Exceli või Wordi failides. Põhjusena on toodud välja 
personali vastuseisu ning hallatavate andmete vähesust – 
infosüsteemi kasutamine ei ole otstarbekas. Seega puudub 
infosüsteem, kust oleks võimalik andmeid pärida.  

1) Peab jääma võimalus sisestada 
EHISesse andmeid käsitsi. 

2) Tõsta asutuste IT (juhtimise) 
alast kompetentsi (koolitus).  

Õppeinfosüsteem 
on mitme asutuse 
ühiskasutuses  
 

Üldharidusasutused  Osad üldharidusasutused tõid välja, et neil on samas 
õppeinfosüsteemis mitme asutuse andmed – kooli juures tegutseva 
huviharidusasutuse või lasteasutuse andmed, samuti on mitme 
erineva üldhariduskooli andmed samas infosüsteemis. X-tee kaudu 
andmete edastamisega võib tekkida probleem juhul, kui 
õppeinfosüsteemides ei ole võimalik eristada, millise asutuse 
andmetega on tegemist ning millise asutuse andmeid EHISesse 
edastatakse. 

Vajab kasutatavate 
õppeinfosüsteemide analüüsi - kas ja 
millised takistusi seab ühiskasutus 
andmete x-tee kaudu edastamisele  
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Mõned EHISes 
olevad kontrollid 
välistavad 
korrektsete 
andmete 
esitamise või 
andmete 
esitamise nende 
tekkimise ajal 

Üldharidusasutused,  
Lasteasutused 
Kõrgharidusasutused 

EHISes esineb piiranguid, mis ei võimalda õppeasutustel sisestada 
tegelikke andmeid või ei võimalda neid sisestada tekkimise hetkel. 
Intervjuudes toodi välja järgmised näited: 
1) Üldharidusasutused – pedagoogide koormus, kui see on lubatust 

suurem 
2) Lasteasutused – rühma vanuse kohustuslik muutmine, kui 

(ajutiselt) on üks rühmas olev laps vanem, (rühmade suurused?) 
3) Kõrgharidusasutused – andmeid ei saa edastada akadeemilisel 

puhkusel oleva õppija kohta 
Eeltoodud piirangud takistavad asutustel automaatse 
andmeedastuse kasutusele võtmist. Õppeasutused peavad EHISesse 
andmete edastamiseks haldama neid lisaks igapäevaseks tööks 
kasutatavatele vahenditele veel ka muude vahenditega (Excel), mis 
tähendab suuremat töökoormust. Lisaks – õppeasutustel on 
kohustus esitada tõeseid andmeid, kuid täna ei ole mõne juhul 
võimalik seda teha. Andmeid tarbivad asutused ei saa informatsiooni 
tegeliku olukorra kohta. Statistika on ebaõige. Järelevalvet teostavad 
asutused ei saa EHISest adekvaatset infot. 

1) Viia läbi süstemaatiline EHISes 
olevate kontrollide ja piirangute 
analüüs. Tuleb leida lahendused, 
kuidas tagada andmete kvaliteet 
ning samal ajal on õppeasutustel 
võimalik esitada korrektseid 
andmeid. 

2) Kaotada EHISes piirang, millega 
ei lubata akadeemilisel puhkusel 
viibivate üliõpilaste kohta 
andmeid edastada.  

X-tee kaudu ei 
ole võimalik 
edastada kõiki 
andmeid ning 
teha kõiki 
vajalikke 
toiminguid 
 

Kõrgharidusasutused 
Kutseharidusasutused 

X-tee kaudu ei saa täna EHISesse edastada kõiki vajalikke andmeid, 
kuna vastavad teenused on välja arendamata. See tähendab aga, et 
automaatne ja järjepidav andmete edastamine EHISesse ei ole 
võimalik.  
1) Kõrgharidusasutused – toodi välja, et on üksikuid kasutuslugusid, 

mida x-tee ei toeta. Näiteks stipendiumi maksmise lõppemine 
tuleb vormistada käsitsi, reimmatrikuleerimine ei lähe õigele 
õppekavale, kui õppijal on rohkem kui üks õppekava.  

2) Kutseharidusasutused – õppeainete sisestamine ning õpetajatega 
sidumine on võimalik vaid käsitsi 

1) Arendada kutseharidusasutustele 
õppeainete sisestamiseks xml 
laadimine ja x-tee teenus 

2) Viia x-teed kasutavates 
kõrgharidusasutustes läbi 
põhjalik analüüs, et saada 
süstemaatilist ülevaadet, milliseid 
üksikuid toiminguid asutused üle 
x-tee edastada ei saa ning mis 
on selle põhjused (x-tee või 
asutuse IS). Vajab erinevate 
kasutuslugude kaardistamist. 

X-tee kaudu 
andmeid 
edastades ei saa 
valida, milliseid 
andmeid 
esitatakse.   

Kõrgharidusasutused Õppeasutused ei saa andmeid loovates süsteemides juhtida seda, 
milliseid andmeid x-tee kaudu edastatakse. See tähendab omakorda, 
et andmed peavad kogu aeg olema korrektsed. Reaalsuses ei ole see 
võimalik, eriti suurte asutuste jaoks, nagu ülikoolid. Seetõttu 
eelistatakse x-tee kaudu andmeid mitte edastada. X-tee kaudu 
andmete edastamine toimub üksnes pärast majasiseseid 
kokkuleppeid.  
 

1) Vajab analüüsi, kuidas 
edastatavate andmete 
selekteerimine toimuma peaks. 
Kasutajaliidesel peab olema 
võimalik määrata, millist tüüpi 
muudatusi edastatakse  

2) Kasutada SF vahendeid vajalike 
funktsionaalsuste 
väljaarendamiseks  
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EHIS eeldab 
andmeid, mida 
õppeasutustes ei 
teki  
 

Kõrgharidusasutused Kõrgharidusasutused tõid välja, et EHISes on eksternina õppijale 
kohustuslik kursuse määramine, kuid nende süsteemides eksternile 
kursust ei määrata. Vastavaid andmeid tuleb sisestada käsitsi või 
andmete automaatseks esitamiseks oma infosüsteeme arendada nii, 
et vajalikud andmed siiski tekiksid ning andmete esitamine oleks 
võimalik.  
Lisaks ei pruugi olla andmeid tarbivate asutuste statistilised 
analüüsid korrektsed.  
 

1) Analüüsida täiendavalt, millised 
andmete esitamine ei peaks 
olema kohustuslik. 

2) Teha EHISesse muudatus, 
millega  eksternina õppivatel 
üliõpilastel ei ole kursuse 
määramine kohustuslik 
(kontrollid: x-tee, xml laadimine, 
kasutajaliides) 

X-tee kaudu 
andmeid 
edastades ei saa 
vigaste kirjete 
kohta piisavat 
tagasisidet 

kõrgharidusasutused, 
kutseharidusasutused  

X-tee kaudu andmeid sisestades ei saa asutused piisavat tagasiside 
isiku kohta, kelle juures viga tekkis ning vea parandamine on 
seetõttu keeruline. Tänu selle eelistatakse andmeid laadida xmliga, 
kus vajalikud andmed on kergemini leitavad.   

Täiendada olemasolevaid EHISe x-
tee vastussõnumeid.  

Vigased kirjed 
katkestavad ka 
korrektsete 
andmete 
kandmise 
EHISesse. 

Kõrgharidusasutused Kui edastatavates andmetes on vigu või puudusi, ei salvesta EHIS ka 
korrektseid andmeid. Suurte õppeasutuste puhul on andmetes aga 
sageli puudusi. Sageli on EHISesse andmete kandmisega kiire ning 
sellest sõltuvad õppijate õigused (haigekassa). Lisaks toimub 
andmete vahetamine öösel ning nende mitte ülekandmisest 
saadakse teada alles järgmisel tööpäeval. Seetõttu eelistatakse 
andmeid kanda xml failiga.  

Muuta x-tee kaudu edastatavate 
andmete salvestamist nii, et 
korrektsed andmed salvestataks ning 
mittekorrektsete kohta saadetakse 
vastussõnum.  

Õppeasutuste 
töös on palju 
erandlikke 
olukordi, mille 
sisestamine 
EHISesse on 
keeruline 

Üldharidusasutused 
kutseharidusasutused 

Gümnaasiumid ning õppeasutused, kus õpib palju erivajadustega 
lapsi, on välja toonud, et neil on palju erandeid, mille puhul ka 
andmete käsitsi haldamine on EHISes keeruline. Automaatse 
andmeedastuse on puhul kõikide erinevuste arvestamine kindlasti 
väljakutse. Välja toodud erandid on järgmised: 
1) Üldhariduskoolid:  
 Samas klassis on mitme erineva õppekava järgi õppivaid õpilasi 
 Osadel erivajadustega lastel on kohustuslikud ained asendatud 

muude ainetega 
 Liitklassid – üldhariduskoolidel on kasutusel väga erinevaid 

klasside liitmise võimalusi 
 Kasutusel on erinevad õppeaja jaotamise võimalused (veerandid, 

trimesterid) 
2) Kõrgharidusasutused – kasutusel on erinevad õppekava 

versioonid (EHISesse edastatakse vaid õppekava peamine vorm, 
kuid, kuid sisseastumine toimub õppekava versioonile) 

 

Vajab põhjalikku üldhariduskoolide 
erisuste ja vajaduste analüüsi, et 
kirjeldada kõik EHISele esitatavad 
nõuded.  
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11.2  Organisatsioonilise koosvõimega seotud probleemid 

Probleem Asutused Probleemi kirjeldus ja mõju  
 

Soovitused edasisteks 
tegevusteks 

Asutustes on 
vähene IT 
teadlikkus ja 
arusaam endast 
kui IT süsteemi 
tellijast  

Lasteasutused  
Üldharidusasutused 
Huviharidusasutused  

Puuduvad vajalikud otsustusprotsessid, rollid ja pädevused IT 
lahenduste leidmiseks, samuti oskused enda vajadusi defineerida. 
See omakorda tähendab, et neis asutustes ei ole vajalikke IT 
lahendusi ning olemasolevate arendamisega ei tegeleta. 
Infosüsteemide kasutusele võtmist otsustatakse pigem toetudes 
teiste kogemustele, kuuldustele. Tegemist ei ole läbi kaalutud 
otsusega, mis tagaks just selle asutuse vajadustele vastava 
infosüsteemi.  
 

Koolitused IT alaste kompetentside 
tõstmiseks 
 
 

Puuduvad 
rahalised 
vahendid IT 
lahenduste 
leidmiseks 

Lasteasutused 
Üldharidusasutused 
Täiskasvanuharidus-
asutused 

Üheks sagedasemaks probleemiks sobivate IT lahenduse leidmisel 
ja arendamisel on välja toodud rahaliste vahendite puudumist. See 
tähendab, et õppeasutused ei saa soetada sobivaid lahendusi. 
Potentsiaalselt võib see tähendada, et puuduvad tehnoloogilised 
vahendid, mis võimaldaksid andmeid EHISesse edastada.  
 

Kasutada vajalike funktsionaalsuste 
välja arendamiseks SF vahendeid 

Õppeinfosüsteemi 
arendamine ei 
pruugi olla 
prioriteet 

Kõrgharidusasutused 
Kutseharidusasutused 
Täiskasvanuharidus-
asutused 

Oli sage, et intervjuudes tõid õppeasutused välja, et kasutatava 
õppeinfosüsteemi EHISele vajalike funktsionaalsuste arendamine ei 
ole asutusele prioriteet. See tähendab, et andmete automaatne 
edastamine ei ole mingite juhtudel võimalik või esitatakse vigaseid 
andmeid, mida tuleb kasutajaliidese kaudu korrigeerida. Välja on 
toodud nii andmebaasis tekkivaid vigu kui ka erinevusi 
õppeinfosüsteemi ja EHISe klassifikaatorites.  
 

Kasutada vajalike funktsionaalsuste 
välja arendamiseks SF vahendeid 

Paljudes 
õppeasutustes ei 
ole majasisest IT 
tuge või puudub 
see üldse 

Lasteasutused 
Üldharidusasutused 

Väiksematel õppeasutustel ei ole majasisest IT tuge või see puudub 
üldse. Ligi veerand lasteasutustest ning alla kolme protsendi 
üldhariduskoolidest on selle küsimustikus välja toonud. See 
tähendab, et automaatse andmevahetuse puhul ei ole võimalik 
tekkivatele probleemidele majasiseselt kiiresti lahendust leida.  
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11.3 Kasutusmugavusega seotud probleemid  

Probleem Probleemi välja 
toonud asutused 

Probleemi kirjeldus ja mõju  
 

Soovitused edasisteks 
tegevusteks 

EHISes olevad 
vaated, väljundid 
ning andmete 
sisestamiseks 
mõeldud vormid 
on ebamugavad 
ning ei toeta 
kasutajate 
tööprotsesse  

üldharidusasutused, 
lasteasutused, 
kutseharidusasutused, 
kõrgharidusasutused,  
huviharidusasutuse 
omavalitsused 
maavalitsused 
 
 

Andmete sisestamiseks tuleb teha palju klikke, liikuda 
kasutajaliidesel edasi-tagasi. Andmeid, mida saaks sisestada 
gruppidele, tuleb sisestada ükshaaval. Väljundid ei arvesta 
kasutajate vajadusi ega toeta erinevate rollide esindajatel nende 
ülesannete täitmist.  Kuna vaated on ebamugavad, siis on vigade 
tekkimise oht suur, mille tõttu kannatab andmete kvaliteet. See 
omakorda teeb toob kaasa koormuse EHISe kasutajatoele ning 
inimestele, kes andmete õigsust kontrollivad.  
Nii andmeid esitavad kui ka tarbivad asutused ei saa väljundeid 
sellisel kujul, mis vastaks nende vajadustele ja toetaks tööprotsesse. 
Väljundite sobivaks tegemine on suur ja ebamugav töö. Seetõttu 
küsivad andmete tarbijad neid sobival kujul andmeid loovatest 
asutustest. Andmeid loovad asutused aga hoiavad andmeid lisaks 
EHISele veel ka Exceli tabelites või on soetanud vahendid, mis 
andmeid sobival kujul esitaksid. Kuna andmed on endale sobivas 
vormis kättesaadavad mujalt, siis soov EHISesse panustada on 
väike.  
 

Viia läbi kasutusmugavuse analüüs, 
kaardistada kasutajate tööprotsessid 
ning vajadused. Prototüüpida 
lahendused ning testida neid EHISe 
kasutajatega.  

EHISe 
navigatsioon on 
keeruline 
 

üldharidusasutused, 
lasteasutused, 
kutseharidusasutused, 
kõrgharidusasutused, 
omavalitsused,  
maavalitsused 
 

Kasutajatel tuleb sageli otsida andmete sisestamiseks õiget 
kohta, nuppudel ning menüüs olevad nimetused on 
keerulised, ei vasta kasutajate ootustele nende sisu osas. 
EHISe moodulite vahel liikudes asutuse valik on ebamugav. 
Sage on olukord, kus õppeasutused ei tea, et EHISes on 
mingid andmed või väljundid olemas. Ebamugav 
kasutajaliides tähendab madalat efektiivsust - see kulutab 
andmeid sisestavate inimeste tööaega, kuid loodav väärtus 
on kulutatud ajaga võrreldes väike.  
 

Koostada uus EHISe 
navigatsiooniloogika, viia läbi 
vastavad UX analüüsi tegevused 
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11.4 Muud EHISega seotud probleemid ja vajadused 

Probleem  Probleemi välja 
toonud asutused 

Probleemi kirjeldus ja mõju  
 

Soovitused edasisteks 
tegevusteks 

EHISesse 
laetavaid faile ei 
osata kokku 
panna 

Üldharidusasutused, 
Lasteasutused 
  

EHISe jaoks sobiva arhitektuuriga failide kokkupanemine on kasutajate 
jaoks keeruline ning kasutajad eelistavad andmeid sisestada üle 
kasutajaliidese. Andmete käsitsi sisestamine on aga ajamahukas.  
 

Teha kasutajatele lisaks näidetele 
kättesaadavaks ka selgitused, 
kuidas faile kokku panna.  
 

Puudub õpilaste 
ja õpetajate 
andmete ajaloo 
nägemise 
võimalus  

üldharidusasutused, 
lasteasutused, 
kutseharidusasutused, 
kõrgharidusasutused, 
huviharidusasutused 
omavalitsused 
maavalitsused 
 

Soovitakse välja võtta nii õpilaste kui õpetajate koosseisu andmeid 
tagasiulatuvalt mingi kindla kuupäeva seisuga  
Selle funktsionaalsuse puudumine tekitab kõikidele haridusega seotud 
asutustele halduskoormust. Selleks, et andmete ajalugu oleks võimalik 
näha, haldavad õppeasutused lisaks EHISele ja õppeinfosüsteemile 
andmeid veel ka Excelis.  

Lisada väljunditele perioodi 
määramise võimalus, mille kohta 
andmeid soovitakse.  

EHIS ei võimalda 
mitmel asutusel 
ühe õppija kohta 
salvestada 
andmeid  

Kutseharidusasutused 
Kõrgharidusasutused 
Üldharidusasutused 

Osad haridusasutused teevad ühisõppekavasid, lisaks võimaldavad 
osad kutsekoolid üldhariduskoolide õpilastele võimalust läbida aineid 
nende õppeasutuses ning omandada ka kutse. Sellisel juhul oleks aga 
vajadus ühe õpilase kohta edastada andmeid mitmel õppeasutusel. 
Lisaks ei võimalda täna EHIS kontrollida, kas EHISesse andmeid 
kandev õppeasutus on ikka kõik vajalikud andmed sinna sisestanud (nt 
lõputunnistused). Ühe õppija kohta andmeid sisestavad õppeasutused 
peavad andmete EHISesse kandmiseks andmeid omavahel vahetama 
(nt. ühisõppekavad ülikoolides). Lisaks võib see potentsiaalselt luua 
olukorra, mis takistab andmete automaatset edastamist või loob 
täiendavat keerukust, kuna mõningaid andmeid ei saadeta EHISesse 
vaid teisele õppeasutusele.  
 

Lisada EHISesse funktsionaalsus, 
kus lisaks õppekava eest 
vastustavale asutusele saab 
õppekavale/õppija kohta andmeid 
esitada ka asutused, kes selle 
õppekavaga on seotud. Täpne 
lahendus vajab põhjalikku 
analüüsi.  
 
 

Andmeid ei saa 
sisestada 
reaalselt nende 
andmete eest 
vastustavad 
isikud 

Üldhariduskoolid EHISes saab kasutajaõigusi anda vaid moodulite kaupa, kuid mitte 
mõnele osale selles moodulis olevatest andmetest. Näiteks ei saa anda 
eraldi õigust hariduslike erivajaduste sisestamiseks ning täna 
sisestavad neid õppeasutuste sekretärid, kellel puudub teadmine 
hariduslikest erivajadustest. Samuti ei ole sekretäril teadmist asutuses 
kasutatavatest IT tehnoloogiatest. 
 

Täiendada õiguste süsteemi ning 
lisada sisublokkide põhine õiguste 
haldamine.  
 
 

Andmete 
kinnitamine ei ole 

Üldharidusasutused 
Lasteasutused 

Õppeasutuste jaoks ei haaku tänane andmete kinnitamise protsess 
andmete haldamise protsessiga – kinnitamiseks on vaja ilma tegeliku 

Analüüsida, kas andmeid tarbivate 
asutuste seisukohast on 
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lahendatud 
õppeasutuste 
jaoks mugavalt 

kutseõppeasutused põhjuseta EHISesse minna, sageli see ununeb. Andmeid soovitakse 
kinnitada kohe, kui vajalikud muudatused on tehtud (poolik versioon 
salvestada, lõplik kinnitada).  

praegusest kinnitamise protsessist 
võimalik loobuda.  
 
 

Puudub 
etteulatuvalt 
andmete 
sisestamise 
võimalus 

Lasteasutused 
Üldharidusasutused 

Õppeasutuste jaoks on problemaatiline teha muudatusi siis, kui need 
on reaalselt jõustunud (EHIS nõuab andmeid perioodil, mil vastavate 
õigustega isik on hõivatud muude ülesannetega, puhkusel, haige vms). 
See põhjustab töötajatel perioodilist ülekoormust. 
 

Lisada EHISesse funktsionaalsus, 
millega saab määrata, millal 
sisestatud andmed hakkavad 
kehtima.  

 
Lõpudokumentide 
ja duplikaatide 
väljastamine on  
aeganõudev 

Üldharidusasutused Õppeasutuste jaoks on paberkandjal lõpudokumentide duplikaatide 
väljastamine aeganõudev töö. Lisaks on nende printimine tänu EHISe 
ülekoormustele ja muudele probleemidele iga-aastane väljakutse. 
Soovitakse võimalust väljastada digitaalne lõpudokument ning loobuda 
nummerdatud blankettidest (EHIS haldaks lõpudokumentide 
numbreid). 
 

Lisada EHISesse haridust 
tõendavate dokumentide 
nummerdamise funktsionaalsus. 
Lisaks tuleb lõpudokumendi 
andmed teha kättesaadavaks 
isikule endale. Vajab analüüsi, 
millised kolmandad osapooled 
andmeid vajavad.  

EHISesse ei saa 
kanda kõiki 
õppijatega kokku 
puutuvaid 
õppeasutuse 
töötajaid  

Lasteasutused 
Üldharidusasutused  

Õppeasutustel puudub infosüsteem, kus oleks andmed õppijatega 
kokku puutuvate töötajate kvalifikatsiooni, täiendkoolituste jms 
(EHISese sisestatavatest) andmetest, mida õppeasutus erinevate 
ülevaadete koostamiseks vajab. Õppeasutuste jaoks tähendab see, et 
ülevaadete koostamiseks ning prognooside tegemiseks tuleb andmeid 
lisaks EHISele hallata veel ka muude vahenditega. Enamasti on selleks 
Excel.  

Lisada EHISesse võimalus 
sisestada ka  töötajate andmeid. 
Tuleb luua uus tunnus, mida 
õppeasutuse töötajale saab 
määrata.  
 
 

Osad 
õppeasutused ei 
täida EHISt  

Lasteasutused 
Üldharidusasutused 
Kõrgharidusasutused 
Huviharidusasutused 

Küsitluste ning intervjuude tulemusena on selgunud, et osad EHISe 
andmeid ei täideta nõuete kohaselt. Asutuste lõikes on välja 
joonistunud järgmised tendentsid: 
1) Üldharidusasutused – ei täideta õppijate põhjuseta puudumistega 

seotud andmeid. Põhjus: kartus õpilase tulevikku rikkuda, 
kasutusel on EHISest erinev õppeaja arvestamine (veerand vs 
trimester) ning sisestamine on raske 

2) Kõrgharidusasutused – ei täideta õppejõudude mobiilsuse 
andmeid. Põhjus: soovimatus, andmed ei ole kättesaadaval kujul 

3) Lasteasutused – ei täideta õppijate erivajadusi. Erivajaduse 
määramise protseduur on keeruline, EHISesse sisestamine 
keeruline.  

4) Huviharidusasutused – muudatusi õppijate andmetes tehakse kord-
kaks aastas (st EHIS ei kajasta tegelikku õppijate arvu).  
 

1) HEV sisestamise vormide 
lihtsustamine 

2) Viia läbi analüüs 
kõrgharidusasutustes 
mobiilsuse andmete kohta. 
Vajalike funktsionaalsuste 
arendamiseks kasutada 
võimalusel SF vahendeid 

3) Analüüsida, kas 
huviharidusasutustes on nii 
sage andmete esitamine ja 
kinnitamine põhjendatud.  
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11.5 Andmed, millele (digitaalne) ligipääs puudub 

Probleem Probleemi välja 
toonud asutused 

Probleemi kirjeldus ja mõju  
 

Soovitused edasisteks 
tegevusteks 

Puudub info 
teisest 
õppeasutusest 
tulnud õppija 
hariduslike 
erivajaduste 
kohta 

Üldharidusasutused, 
Kutseharidusasutused 
 

Soovitakse näha teisest õppeasutusest tulnud õppija hariduslikke 
erivajadusi – nii asutuse vahetamise korral kui ka järgmisele 
haridustasemele liikudes. Piisaks ka märkest, et õppijal on olnud 
erivajadus.  
Õppeasutused ei saa õppijale tagada talle vajalikku abi piisavalt 
kiiresti, kui nad erivajadustest ei tea.  
 

Vajab õigusanalüüsi, kas ja mil 
määral oleks andmete esitamine 
võimalik 

Õppeasutused ei 
saa teada 
õppijatele 
määratud 
diagnoose 
 

Üldharidusasutused 
Kutseharidusasutused 

Hariduslike erivajaduste osas teevad otsuseid erinevad asutused, kuid 
koolid saavad neist sageli teada vaid siis, kui lapsevanem sellega 
nõus on. See tähendab, et õppija jääb vajalikust abist ilma. 
Õppeasutused ei saa lisatöötajate või muude meetmete jaoks 
vahendeid.      

Vajab sisulist lahendust ning 
muuhulgas ka analüüsi EHISes 
olevate hariduslike erivajaduste 
nimekirja üle vaatamist. 
Võimalusel asendada diagnoosid 
hariduslike erivajadustega 

Andmed 
õpetajate 
täiendkoolituste 
kohta tuleb 
sisestada käsitsi 
 

Üldharidusasutused, 
Lasteasutused 
 

Haridusasutused sooviksid, et täiendkoolitusi pakkuvad asutused 
saaksid sisestada õpetajate täiendkoolitusi puudutavad andmed 
EHISesse ise. Õppeasutustele tekitab see täna töökoormust, lisaks 
tekivad sisestusvead.  
Andmeid tarbivad asutused ei pruugi saada adekvaatset infot 
õpetajate kvalifikatsiooni kohta. 
  

Võimaldada täiendkoolitusasutusel 
pedagoogide täiendkoolitusi 
sisestada 

Andmed õpetaja 
haridustaseme 
kohta tuleb 
sisestada käsitsi 

Üldharidusasutused, 
Lasteasutused, 
Kutseharidusasutused, 
Kõrgharidusasutused 
 

Õpetajate kvalifikatsiooni puudutavad andmed tuleb koolil EHISesse 
käsitsi kanda, kuigi enamasti on need andmed õpetaja kohta seal 
olemas. Andmeid sisestavatele asutustele tekitab see töökoormust, 
lisaks tekivad sisestusvead. Andmeid tarbivad asutused ei pruugi 
saada adekvaatset infot õpetajate kvalifikatsiooni kohta.  

Võimaldada pedagoogide 
kvalifikatsiooni puudutavate 
andmete automaatset täitmist 
EHISe poolt (lisaks käsitsi 
sisestamisele) 

Andmed kooli 
vahetanud õppija 
kohta ei ole 
digitaalselt 
kättesaadavad 

Üldharidusasutused Üldharidusasutused vahetavad täna õppija andmeid paberkandjal 
õpilasraamatute väljavõtete näol. Väljavõtete koostamine ning 
sisestamine on aeganõudev töö.  

Luua andmete ristkasutamist 
võimaldavad lahendused 
õppeinfosüsteemide või juurde 

Andmed õppima 
asuva isiku 
varasemate 
õpingute kohta ei 

Kõrgharidusasutused 
Kutseharidusasutused 
 
 

Täna tuleb kutseharidusasutusse õppima asudes õpingute 
tõendamiseks tuua alati paberkandjal diplom. See on õppijatele 
koormav. Kõrghariduses tuleb tuua paberkandjal tunnistus neil, kes ei 
kasuta sisseastumiseks SAISi. Õppeasutustel on vajadus kontrollida 

1) Ühe võimalusena kaaluda 
EHISes õppija varasemate 
õpingute avalikustamist. Vajab 
õigusanalüüsi 
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ole 
kättesaadavad 

sisse astuva isiku haridustaset, selle vastavust erialal nõutavatele 
tingimustele ning tasuta õppimise õigust. On juhtumeid, kus tasuta 
tuleb õppima isik, kellel selleks õigus puudub.  
Lisaks on asutused toonud välja, et neil on vajadus saada lisaks 
asutuste praegustele nimetustele ka varasemaid.  

 

Vilistlaste 
edasise 
haridustee või 
tööle asumise 
andmeid ei ole 
kättesaadavad 
 

Üldharidusasutused 
Kutseharidusasutused 
Kõrgharidusasutused 

Õppeasutustele on vilistlaste edasine tegevus oluline tulemusnäitaja. 
Neid andmeid edastatakse ka omavalitsustele ja maavalitsustele. 
Hetkel koguvad haridusasutused neid andmeid kontakteerudes 
vilistlasega. See on aeganõudev töö.  

Analüüsida asutuste vajadusi 
täpsemalt 

Õppijale teiste 
asutuste poolt  
määratud 
toetuste info ei 
ole kättesaadav 

Kutseharidusasutused Koolile võiks olla kättesaadav info, millised toetused on õpilasele 
määratud. Seejuures ei ole oluline välja tuua, millises mahus (piisaks 
ka infost, et on toimetulekutoetuse saaja). Täna saadakse see info 
paberkandjal õpilase käest või küsitakse kohalikest omavalitsustest. 
Infot vajavad selleks, et otsustada, kellele anda vajaduspõhist 
õppetoetust. 
 

Viia läbi vajadusi täpsustav 
analüüs ning andmete 
kättesaadavaks tegemise koht 

Riikliku 
koolitustellimuse 
täitumise kohta 
ei ole arvestust 
 

Kutseharidusasutused Koolil puudub ülevaade, kui suur on neil RKT täituvus. EHISe 
väljundfailid võiksid võimaldada igakuist monitooringut. Täna puudub 
koolil moodul, mis seda arvestaks (loeks õpilase nominaalset 
õppeaega ning arvestaks akadeemilisi puhkusi). 

Võimalusel täiendada EHISt riikliku 
koolitustellimuse täituvuse 
andmetega 

Teised asutused 
ei saa EHISest 
vajalikke 
andmeid 

Lasteasutused 
Üldharidusasutused 
 

Täna ei oma vähemalt osad asutused ligipääsu EHISe andmetele, 
millele neil lähtuvalt oma ülesannetest oleks vaja ligi pääseda. 
Näiteks: 
1) terviseamet soovib näha lasteasutuse õpetajate koolitusi, 
2) abivahendeid väljastavad ettevõtted peaksid saama kontrollida 

lapse õppimist EHISest 
3) õppeasutused - hariduslikud erivajadused, mis on määratud teise 

haridusasutuse poolt  
4) Kohalikud omavalitsused – parem omavalitsusega seotud 

huvihariduse andmetest 
 

Viia läbi nimetatud asutuste 
vajaduste täpsem analüüs. 
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12  Koosvõimest tulenevad nõuded EHISele 
Peatükis käsitletakse koosvõimest tulenevaid üldiseid nõudeid EHISele õppeasutuste ning haridustasemete üleselt. Esimeses alapeatükis 
on toodud välja lähtekohad, edasistes aga võimalikud variandid, kuidas EHIS peaks toimima ning soovitused. 

12.1 Üldised põhimõtted 

 Õppeasutus peab saama valida, kuidas ta EHISesse andmeid edastab 
Täielik üleminek automaatsele andmeedastusele võib sõltuvalt asutuse võimalustest olla väljakutseline eesmärk, kuna kõiki EHISes 
vajalikke andmeid ei hallata päritaval kujul ning andmeid ollakse valmis automaatselt edastama vaid osaliselt. Asutus peab saama valida 
endale sobiva andmeedastuse viisi ning EHIS peab ühel õppeasutusel võimaldama andmeid edastada nii käsitsi kui automaatselt.  

 
 Mugav kasutajaliides 

Andmete haldamine EHISes peab olema mugav. Sõltumata sellest, millisel viisil andmeid edastatakse, peab andmeid looval asutusel olema 
võimalik veenduda EHISesse sisestatud andmete korrektsuses. Erinevad rollid vajavad erinevaid vaateid, mis toetaksid neile pandud 
ülesannete täitmist. EHISe avalik vaade peab vastama WCAG 2.0 AA ligipääsetavuste nõuetele ja kasutatavuse headele tavadele – 
intuitiivsus, õpitavus, meeldejäävus ning toetama kasutaja tööprotsesse.  
 

 Andmete omanik vastutab andmete õigsuse eest 
EHIS peab lubama andmeid esitada ka siis, kui need ei vasta (haridus)poliitilistele ootustele. Andmete omanikul on kohustus edastada 
riiklikesse registritesse tõeseid andmeid ning infosüsteem peab seda võimaldama. Lisaks on ülemäärased reeglid takistus geneerilisusele. 
 

 EHISe kontrollid peavad muutuma pehmemaks, kasutajat abistavaks 
EHIS ei peaks välistama ootustele mitte vastavate andmete sisestamist vaid hoiatama kasutajat. Kasutajale peab kuvama hoiatusi ning 
veateateid nii kasutajaliidese kaudu andmeid sisestades, failiga laadides kui ka liidese kaudu andmeid edastades. 
 

 Lahendused peavad olema geneerilised 
EHISele andmeid edastavad asutused esindavad erinevaid haridustasemeid, kus andmete tekkimise protsess ning esitatavad nõuded ja 
vajadused on erinevad. Lisaks on erisusi ja erandeid ka sama haridustaseme asutuste vahel. Sama haridustaseme asutused kasutavad 
erinevaid infosüsteeme. Ei ole mõistlik luua iga haridustaseme jaoks eraldi EHISt. EHIS peaks oma ülesehituselt olema geneeriline, 
omama võimalikult ühetaolist ja lihtsat arhitektuuri ning andmevahetuse loogikat. Geneerilised peaksid olema ka kasutajaliidese vaated, 
andmete sisestusvormid ning väljundid. Tuleb leida mõistlik tasakaal süsteemis vajalike reeglite ning lahenduste taaskasutatavuse vahel.  
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12.2 Andmete haldamine asutusele sobival viisil 

Kuna õppeasutuste võimalused automaatseks andmeedastuseks on väga erinevad, peab EHIS võimaldama erinevaid andmete haldamise 
meetodeid.  
Välja võib tuua kaks peamist andmete haldamise meetodit: 

1) Üle kasutajaliidese – kasutaja saab andmed sisestada, muuta ja kustustada ükshaaval või masslaadimisega 
2) Edastamine üle x-tee – kasutaja saab Haldab andmeid enda infosüsteemi(de)s ning saab neid üle x-tee edastada, muuta ja 

kustutada  
Lisaks peab EHIS võimaldama ka kombineeritud andmehaldus - kasutaja saab andmeid hallata nii kasutajaliidese kaudu kui üle x-tee.  
 
Välja toodud meetodite sees on veel täiendavaid valikuvõimalusi, mille osas on vaja langetada otsuseid - milliseid andmete 
edastamise meetodeid võimaldada ning kuidas need üksteise osas käituvad? Reeglid erinevate meetodite osas peaksid olema 
aga võrdlemisi sarnased.  

 Andmehaldus EHISes üle kasutajaliidese 

Nii nagu täna, peab EHIS võimaldama ka edaspidi andmete haldamist üle kasutajaliidese, kuna kõik õppeasutused ei ole kindlasti 
võimelised andmeid automaatselt edastama.  
Ükski all toodud manuaalne andmete haldamise lahendus ei välista üksteist, neid saab kasutada paralleelselt. Kasutajaliidesel andmete 
haldamiseks peab EHISes olema loodid vähemalt kaks erinevat võimalust: 

1) Andmete haldamine ükshaaval – kasutaja saab vajalikud andmed sisestada, muuta ja kustutada, täites ükshaaval 
kasutajaliidesel selleks ette nähtud vormid. 

2) Andmete masslaadimine – kasutaja saab edastada korraga suure hulga andmeid. Andmete masslaadimise puhul on aga 
võimalik rakendada kahte erinevat lahendust: 
a) Andmete laadimine failiga – laetav fail peab olema kindla arhitektuuriga, sisestatavatele väärtustele on reeglid 
b) Masslaadimise vormi täitmine - kopeerides andmed kasutajaliidese vastavasse masslaadimise vormi. Viimase puhul ei ole 

andmeallika arhitektuur oluline, kuid sisestatavad väärtused peavad vastama reeglitele. 
 
Soovitus: Kindlasti peab jääma alles nii ükshaaval andmete haldamine kui masslaadimine. Võimalusel luua aga mõlemad masslaadimise 
võimalused. Kasutajate jaoks on täna olnud raskusi just sobiva arhitektuuriga faili loomisel. Andmete masslaadimise vormid lihtsustaksid 
seda ning võimaldaksid andmeid laadida sellisel kujul, nagu neid õppeasutuses hoitakse.  

 Andmehaldus EHISes üle x-tee liidese 

Täielikult automaatse andmevahetuse puhul on oluline eeldus, et kõiki andmete haldamisega seotud toiminguid peab saama teha 
andmeid loova asutuse infosüsteemi(de)s ning EHIS peab suutma andmeid x-tee kaudu vastu võtta.  
Olemas peavad olema vastavad teenused andmete edastamiseks ning vastussõnumid andmete kohta tagasiside andmiseks.  
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Täpsemad nõuded andmeid loovatele infosüsteemidele on kirjeldatud peatükis, mis käsitleb nõudeid andmeid loovate asutuste 
infosüsteemidele.  

 Kombineeritud andmehaldus   

Kombineeritud andmeedastus tähendab, et kasutajad peavad EHISele saama andmeid edastada samal ajal nii kasutajaliidese kaudu kui 
üle x-tee edastades. Vajadus on tingitud sellest, et õppeasutused haldavad andmeid väga erinevate vahenditega ning andmed on 
päritaval kujul vaid osaliselt (kõik EHISele vajalikud andmed ei eksisteeri infosüsteemides). Otsustamist vajab, mil määral kombineeritud 
andmeedastuse võimalusi piirata, kui sel moel soovitakse andmeid edastada sama andmeobjekti10 kohta. Kui erinevate meetoditega 
esitatakse andmeid erinevate andmeobjektide kohta, siis vähemalt esialgu piirangute loomiseks põhjust ei ole.  
 

12.2.3.1 Kombineeritud andmeedastuse meetodi piiramine   

Võimalikud on kaks erinevat varianti:   
1) Andmed on manuaalseks haldamiseks avatud – erinevate andmete edastamise viiside osas piiranguid ei rakendata. Sama 

andmeobjekti kohta võib kõiki andmeid esitada nii automaatselt kui manuaalselt, sealjuures ühtegi piirangut ei looda. Viimati 
tehtud muudatus kirjutab eelmise üle ning täiendavaid reegleid ei ole.  

2) Andmed on manuaalseks haldamiseks osaliselt suletud – luuakse reeglid, mil moel võib ühe andmeobjekti kohta andmeid 
edastada. Automaatselt edastatavaid andmeid ei saa manuaalselt hallata. Sealjuures järgmised võimalused:  
a) Vaid ühe andmeedastuse meetodi lubamine sama andmeobjekti kohta – näiteks – kõik õpilase andmed tuleb edastada 

üle x-tee. Kasutaja ei saa õpilase andmeid kasutajaliidese kaudu esitada, muuta ega täiendada puudu olevaid andmeid.  
b) Andmeobjekti siseselt saab määrata, milliseid andmeid kuidas esitatakse – näiteks, õpilase klassikuuluvus ja muud 

üldised andmed edastatakse üle x-tee, kuid erivajadused sisestatakse kasutajaliidese kaudu. 
 

Soovitus: Esialgu mitte piirata, piirangute loogika arendada juhul, kui selgub, et andmetega tekib olulisi probleeme (probleemid 
sünkroonsusega, õigsusega). Siis tuleks luua reeglid, kuidas EHISes andmeid hallata, kui neid vähemalt osaliselt edastatakse üle x-tee. 
Mõlemad ülaltoodud piirangutega kombineeritud andmeedastuse meetodid eeldavad aga, et EHISes on loogika, kuidas piirangud tööle 
hakkavad ning kuidas neid vajadusel hallata. See on keeruline ning nõuab mahukat arendust.  
 

                                        
10Andmeobjekt – isik, ese, sündmus või nendevaheline seos, mille kohta infosüsteemis andmeid töödeldakse. Antud dokumendis on andmeobjekt õppija, 
õpetaja või õppeasutus. 
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12.2.3.2 Võimelike piirangute haldamine    

Juhul, kui otsustatakse piirata, kuidas EHISesse ühe andmeobjekti kohta andmeid edastada saab, tuleb otsustada, kuidas neid piiranguid 
rakendatakse ning kas neid on vaja hallata.  

1) Automaatne piirangute rakendumine – EHIS tunneb automaatselt ära, millised andmed on edastatud üle x-tee ning keelab 
vastavate andmete haldamise kasutajaliidesel. Kui andmeid soovitakse mingil põhjusel ajutiselt kasutajaliidese kaudu hallata, peab 
olema võimalus see aktiveerida  

2) Hallatav piirangute rakendamine – Kasutaja saab määrata, milliseid andmeid esitatakse automaatselt, milliseid mitte. 
Vastavate õiguste andmine vajab analüüsi – kellel peaks olema võimalus seda määrata ning kellel peab olema õigus seda vajadusel 
muuta ning kui sageli.  

 
Soovitus: esimest varianti kasutada vaid juhul, kui soovitatakse tükeldada arendustöid. Automaatne versioon ei ole kindlasti pikas 
perspektiivis jätkusuutlik ning mingi haldamise võimalus peaks tekkima. Õppeasutuste reaalne vajadus on see, et andmeobjekti siseselt 
oleks võimalik määrata, milliseid andmeid kuidas edastatakse. Vajadus tuleneb sellest, et kõiki ühe andmeobjekti kohta käivaid andmeid ei 
hallata infosüsteemides. 

12.3 Andmete korrektsuse tagamine   

EHIS peab kontrollima sisestatud andmete korrektsust (automaatkontrollid) ning andma kasutajale selle kohta tagasisidet. Hetkel on üks 
peamisi automaatset andmevahetust takistav tegur just ebapiisav tagasiside andmete korrektsuse kohta.  
 
Sõltumata andmete haldamise viisist – manuaalne, automaatne või kombineeritud – peab EHIS andmete kontrollimisel 
käituma ühtemoodi – teostama kontrolli ning andma kasutajale piisavat tagasisidet.  

 Andmete korrektsuse kontrollimine 

Kindlasti peavad esitatavad andmed olema EHISele arusaadavad, ehk tagatud peab olema semantiline koosvõime. Nõuded 
semantilisele koosvõimele on kirjeldatud Riigi infosüsteemi koosvõime raamistikus. Semantiliselt ebakorrektsete andmete sisestamine 
peab olema EHISes välistatud.  
 
Lisaks semantilisele koosvõimele tuleb otsustada, mil määral lubada EHISesse sisestada andmeid, mis ei vasta (haridus)poliitilistele 
ootustele – mil määral peaks EHIS tegelema poliitilise ja õigusliku koosvõime küsimustega.  
Neid kahte erinevat koosvõime dimensiooni tuleb EHISe kontrollide analüüsimisel kindlasti eristada.    
 
Ootustele mitte vastavate andmete kandmisel EHISesse on järgmised võimalused:  

1) Välistav – (hetkel vähemalt osaliselt kehtiv olukord) EHISesse lubatakse sisestada vaid andmeid, mis vastavad hariduspoliitilistele 
ootustele. See võib aga tähendada, et automaatne andmeedastus ei ole mingitel juhtudel võimalik, kuna andmeid loovas süsteemis 
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on andmed, mida EHIS ei pea korrektseks. Sellisel juhul sisestatakse andmeid käsitsi või andmeid edastava asutuse süsteemi 
arendatakse nii, et andmed oleksid EHISele vastuvõetavad. Sellisel kannatab EHISe andmete kvaliteet, kuna asutused on sunnitud 
esitama ebaõigeid andmeid. 

2) Aktsepteeriv – lubatakse sisestada ka andmeid, mis ei pruugi vastata (haridus)poliitilistele ootustele (nt. lubatakse sisestada 
õpetaja koormust, kui see on nt 1,5). Võimaluse korral peaks kasutajat siiski aga teavitama sellest, et esitatud andmed lähevad 
kehtivate normidega vastuollu.  

3) Kombineeritud – kontrollid lubavad erisusi teatud piirini, kuid välistavad ilmselgelt vigaste andmete esitamise (nt kui õpetaja 
koormus on 10,0, siis seda sisestada ei lubata). See võiks aidata tagada andmete kvaliteeti, kuid reeglite arendamine ning hilisem 
haldamine lisab oluliselt keerukust.  

 
Soovitus: Eristada tuleks semantiliselt ja õiguslikult ootustele mitte vastavate andmete korrektsuse kontrolle. Semantiliselt 
ebakorrektsete andmete esitamine peaks olema EHISes välistatud.  
EHIS peaks vastu võtma ka andmed, mis ei vasta (haridus)poliitilistele ootustele. EHIS peab võimaldama esitada tõeseid andmeid. 
Andmete kvaliteedi tagamiseks saab kasutada muid võimalusi (näiteks anda kasutajale tagasisidet sisestatud andmete õigsuse kohta ning 
see peaks välistama olukorrad, kus vigaseid andmeid edastatakse tahtmatult).  

 Andmete korrektsuse kohta tagasiside andmine  

Läbi viidud intervjuudest selgus, et vajadus tagasiside järgi on nii automaatse kui manuaalse andmete haldamise puhul. Veelgi enam – 
vähene ning ebasobivalt saadud tagasiside on üks põhilisi põhjusi, miks x-tee kasutamise võimekusega õppeasutused seda andmete 
edastamiseks tegelikult ei kasuta. 
 
Kasutajale peab andma tagasisidet järgmistel juhtudel: 

a) Andmed on korrektsed – kasutajale kuvatakse eduteade andmete sisestamise õnnestumise kohta 
b) Andmetes on puudujääke – kasutajale kuvatakse veateade, kus on toodud info vigaste andmete kohta (vajab kasutumugavuse 

analüüsi, millist infot ja kuidas kuvada). Kasutaja peab saama küllaldast infot vea parandamiseks. Kui kasutaja sisestab EHISesse 
andmeid, mis ei ole kooskõlas kehtivate õigusaktidega, peaks kasutajat ka sellest teavitama.  
 

Nii sisestatud andmete semantilise kui ka õigusliku korrektsuse kohta tuleb kasutajale anda tagasisidet sõltumata sellest, kuidas andmeid 
edastati.  
Kui andmeid edastati üle kasutajaliidese, siis tagasiside tuleb esitada kasutajaliidesel, kui andmeid edastatakse läbi asutuse infosüsteemi, 
siis tuleb tagasiside andmete kohta edastada sinna.  
 
Soovitus: Kaasata veateadete väljatöötamisele kasutusmugavuse spetsialist, kes kaardistab kasutajate vajadused ning disainib sobivad 
lahendused, (mis omakorda on sisendiks detailanalüüsile).  
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 Andmete parandamine  

Andmeid peab olema võimalik parandada samal viisil, mida kasutati nende edastamiseks. See tähendab, et kasutaja peab saama seda 
teha nii EHISe kasutajaliidese kaudu kui ka andmeid loovas infosüsteemis ning saata parandatud andmed üle x-tee EHISesse. Seda peab 
olema võimalik teha erandkorras (plaanipäraste andmevahetuste vahel), et tagada andmete korrektsus EHISes.  

 Ootustele mitte vastavate andmete esitamine 

Kasutaja peab saama esitada andmeid, mis ei vasta kehtivatele õigusaktidele, kuid EHIS peab sellisel juhul andma vastavat tagasisidet.  
Andmete kohta tagasiside andmine tähendab seda, et luua tuleb kaks teenust – üks andmete edastamiseks, teine ootustele mitte 
vastavate andmete kinnitamiseks.  
 
Järgnevalt on toodud joonis EHISe ning andmeid loova infosüsteemi vahelise sõnumite edastamise kohta, kui sõnumis on nii vigaseid 
kirjeid kui ka õigusaktidega mitte kooskõlas olevaid andmeid. Andmeid loova infosüsteemi ja EHISe suhtlus: 
 

1) Andmeid loov infosüsteem edastab andmed 
2) EHIS annab tagasisidet andmete kohta, toob välja vigased andmed 
3) Andmeid loovas süsteemis parandatakse andmed ning edastatakse EHISele 
4) EHIS annab tagasisidet, kui oli vigaseid andmeid 
5) Juhul, kui tegemist ei ole semantiliselt ebakorrektsete andmetega, saab 

õppeasutus andmete õigsuse kinnitada 
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12.4 Andmete salvestamine  

Kasutajate jaoks on üks suurimaid probleeme x-tee kasutamisel see, et vigade korral ei salvestu ka korrektsed andmed. See on üks 
põhjustest, miks andmeid x-tee kaudu ei edasta ka need õppeasutused, kellel see võimekus on arendatud. 
 
Kui andmed on korrektsed, siis saab nad EHISes salvestada. Probleem tekib siis, kui osades andmetes on vead ning andmeid edastatakse 
andmekomplektide kohta. Võimalused x-tee kaudu edastatud andmete salvestamisel, kui andmed ei vasta ootustele: 

1) Andmeid esitatakse andmekomplektide kohta – edastatud andmeid ei salvestata 
  

2) Andmeid esitatakse üksikute andmete kohta (ei mõjuta olulisi andmekomplekte) – korrektsed andmed salvestatakse, 
probleemsete kohta tagastatakse andmeid loovale süsteemile veateade  
 

Soovitus: Vajab analüüsi, milline meetod on õigustatud ning kuidas on võimalik andmekomplekte määratleda.   

12.5 Andmete kinnitamine 

Kui andmete kinnitamise nõudest ei loobuta, siis tuleb välja töötada toimivad lahendused nii EHISe kasutajaliidese kaudu andmeid 
sisestades kui üle x-tee edastades. Võimalused on järgmised: 
 

1) Andmeid edastatakse EHISe kasutajaliide kaudu – kui andmete edastamiseks kasutatakse EHISe kasutajaliidest, siis peab 
olema võimalik andmeid ka kinnitada kasutajaliidese kaudu. Eelistatavalt peaks andmeid saama kinnitada kohe, kui neid 
sisestatakse. Kasutajaliidese kaudu andmeid sisestades peab olema võimalus need enne kinnitamist salvestada, et teha andmetega 
kõik vajalikud toimingud ära (tekiks nö tööversioon ning lõplik versioon) 
 

2) Andmeid edastatakse x-tee kaudu – võimalikud on kaks varianti: 
a) Kinnitamine EHISe kasutajaliidese kaudu – andmete kinnitamiseks peab vastavaid õigusi omav isik EHISes andmeid 

kinnitama. Võimaluse korral tuleks seda vältida ning võimaldada andmete kinnitamist andmeid loovas infosüsteemis.  
b) Kinnitamine andmeid loovas infosüsteemis – edastatakse vaid kinnitatud andmed. EHIS ei hoia nö „mustandit 

andmetest“ 
 

Soovitus: Andmeid peab saama kinnitada samast infosüsteemist, kus neid esitatakse. Kasutaja peab andmeid kinnitades saama 
veenduda nende korrektsuses. Seetõttu soovitame andmete x-tee kaudu edastamisel eelistada versiooni, kus edastatakse juba kinnitatud 
andmed.  
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12.6 Kasutusmugavus 

EHISe kasutusmugavus on täna üheks keskseks probleemiks. Kuna asutused ei saa sealt andmeid sobival kujul, siis nende töötlemiseks 
hoitakse neid mujal – Exceli failis või on asutus loonud ülevaadete saamiseks endale vastavad moodulid. Seejuures kaotab EHIS 
kasutajate jaoks oma olulisust.  
EHISe kasutusmugavuse nõuded tuleb defineerida detailanalüüsi faasis koos ärinõuetega. Antud juhul tuuakse välja kasutajate peamised 
vajadused, mis on tingitud infosüsteemide koosvõimest.  

 Ülevaade sisestatud andmetest  

Andmete automaatkontrollid ei asenda kindlasti andmete kontrollimist inimese poolt. Ükskõik millise eelnevalt toodud andmeedastuse 
meetodiga on tegemist, kasutaja peab saama EHISes ülevaate sellest, millised andmed tema õppeasutuse kohta on esitatud. Koolil on 
vajadus võrrelda kooli õppeinfosüsteemi ja EHISt, et kontrollida andmete õigsust – klasside koosseise ning olulisemaid sisestatud 
andmeid.  
 
Meetodid, millega saab aidata kasutajatel veenduda andmete korrektsuses, on järgmised: 

1) Koondvaated andmetest – kasutajaliides peab kuvama sisestatud andmed ülevaatlikul moel, et andmete korrektsuses on 
võimalik veenduda. Intervjuudest selgus, et vajadus oleks kuvada kasutajale kooli õpilaste nimekiri, milles saab vajadusel minna 
õpilase andmeid muutma.  

2) Kontrollarvude kuvamine – kasutajale tuleb kuvada arvud (nt. õpilasi kokku – 20, erivajadustega õpilasi 8), et oleks võimalik 
võrrelda õppeinfosüsteemi ning EHISesse sisestatud andmete arvu. 

 Mugavad sisestusvormid 

Kuna esialgu vähemalt osasid andmeid ei ole võimalik x-tee kaudu edastada, siis peab ka andmete sisestamise problemaatikale 
tähelepanu pöörama.  
 

1) Valikuvõimaluste grupeerimine – kasutajale peaks olema pikad nimekirjad kuvatud grupeerituna.  
2) Soovitatavad valikud tuua välja – EHIS peaks kasutajat abistama andmete täitmisel, defineerides võimalusel soovituslikud 

valikud, kuid võimaldama sisestada ka andmeid, mis erinevad sellest (nt hariduslikele erivajadustele meetmeid määrates kuvada 
ülevalpool meetmed, mis on mõeldud konkreetsele erivajadusele, kuid allpool on toodud ka kõik ülejäänud meetmed). 

3) Keerulisemate väljade juures kuvada selgitused – kasutajal peab olema võimalik valikust aru saada valikut tehes. Nt 
erivajaduste sisestamisel tuleks erivajaduse tähendus tuua samas kohas, kus neid valitakse.  

4) Targad valikmenüüd – vastavalt trükitud tekstile kitsenevad valikuvõimalused. Lisaks peavad olema mugavad mitme valikuga 
valikmenüüd.  

5) Väljade vahel peab olema võimalik liikuda ainult klaviatuuriga    
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12.7 Klassifikaatorite haldus 

Õppeasutustele peavad olema kättesaadavad EHISe klassifikaatorid, klassifikaatorite muutumisest tuleb õppeasutusi ning neile 
infosüsteemi teenust pakkuvaid asutusi teavitada. On mõistlik, et klassifikaatorid defineeritakse EHISe poolt, andmeid loovad süsteemid 
peavad neid kasutama ning looma oma süsteemi sees vastavused.  
 
Klassifikaatorite haldamiseks ja avalikustamiseks on järgmised võimalused:  

1) Klassifikaatorid on esitatud failiformaadis nii, et neid on võimalik vajadusel andmeid loovasse süsteemi käsitsi sisestada või 
üles laadida. Vastav infokandja peab olema kasutajatele kättesaadavas kohas, muudatustest tuleb kasutajaid teavitada.  

2) EHISel on klassifikaatorite uuendamise teenus, õppeasutused saavad klassifikaatoreid uuendada automaatselt.  
 
Soovitus: vähemalt esialgu avaldada klassifikaatorid asutustele kättesaadavas kohas. Automaatsele klassifikaatorite uuendamisele 
mõelda juhul, kui need muutuvad nii sageli, et õppeasutustel on nende haldamine ülemäära koormav.  
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13 Nõuded andmeid loovatele infosüsteemidele 

13.1 Asutuses kasutusel olevate infosüsteemide arhitektuur 

Osaliselt hallatakse sama andmeobjekti kohta käivaid andmeid hallatakse täna mitmetes süsteemides (nt õpetaja andmed ning tema poolt 
antavad ained). Õppeasutuste ja haridustasemete lõikes on siin väga suured erinevused: 

1) Osad õppeasutused on teinud liidestused asutuses kasutatavate süsteemide vahel ning EHISega on liidestus vaid ühel 
infosüsteemil.  

2) Enamikel õppeasutustel liidestused teiste asutusesiseste infosüsteemidega puuduvad.  
3) Osad kohalikud omavalitsused on kasutusele võtnud kesksed infosüsteemid. Tallinn haldab õppijate nimekirju osaliselt üle eesti.ee 

ning spetsiaalselt enda vajadustele loodud infosüsteemis, Tartu ning ka mõned teised omavalitsused kasutavad Arno-t.  
EHISega andmete vahetamisel ei tohiks rolli omada, kuidas õppeasutuste pidajad on andmete paiknemise osas korraldusi teinud.  
 
Võimalikud variandid:  

1) Andmeid edastatakse ühest infosüsteemist- EHISele edastab x-tee kaudu oma andmed vaid üks asutuses kasutusel olev 
infosüsteem. Siin on kaks erinevat võimalust:  
a) Asutuses haldab kõiki EHISele edastatavaid andmeid üks infosüsteem - õppeasutuse või kohaliku omavalitsuse poolt 

kasutatav infosüsteem haldab ise kõiki EHISele edastatavaid andmeid (st on andmeallikas) 
b) Asutuse infosüsteem koondab erinevatest süsteemidest EHISesse edastatavad andmed – EHISele andmeid edastav 

infosüsteem on liidestatud asutuse teiste infosüsteemidega. Andmete sidumise ja sünkroonsuse probleemid jäävad 
õppeasutuses kasutusel oleva infosüsteemi pädevusse.  

 
2) Andmeid edastatakse mitmest infosüsteemist - See tähendab et üks asutus annab võib EHISele x-tee kaudu andmeid 

mitmest infosüsteemist. Kuna oluline on tagada andmete sünkroonsus andmeobjekti piires, siis on oluline ka otsustada, mitu 
infosüsteemi võivad ühte andmeobjekti kirjeldada.  
a) Ühe andmeobjekti kohta esitatakse andmeid ühest infosüsteemist – EHIS saab ühe õppeasutuse kohta andmeid 

erinevatest infosüsteemidest, kuid ühe andmeobjekti kohta annab infot üks infosüsteem (nt. kõik õpilase andmed edastatakse 
õppeinfosüsteemist). Andmete omavahelise sidumise ja sünkroonsuse osas erilist keerukust ei ole.   

b) Ühe andmeobjekti kohta esitatakse andmeid mitmest infosüsteemist – EHIS saab ühe õppeasutuse ning ühe 
andmeobjekti kohta andmeid mitmest erinevast infosüsteemist, kes oma andmed x-teele on avanud. See tähendab, et võib 
tekkida vajadus andmete sünkroonsuse probleemide lahendamise järele. 

 
Soovitus: Eelistama peaks olukorda, kus EHISesse edastatavad andmed pärineksid andmeallikast. Mõnedel õppeasutusel on 
võimekus saata praktiliselt kõiki andmeid ühest infosüsteemist, kuid kindlasti mitte kõikidel. Erinevate haridustasemete lõikes on siin 
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asutuste vahel väga suured erinevused. Ilmselt ei suudeta ka luua nö multifunktsionaalseid infosüsteeme, et „üks asutus – üks 
infosüsteem“ piirang oleks jätkusuutlik. Samuti ei ole arhitektuuriliselt mõistlik lahendus see, et andmed jõuavad EHISesse läbi mitmete 
erinevate infosüsteemide, eriti kui vahendavad infosüsteemid EHISe andmeid ise ei töötle (andmete kao ja kvaliteedi küsimus).  
 
Seetõttu peaks ühel asutusel olema võimalik EHISele andmeid edastada mitmest infosüsteemist (kuid mitte kohustuslik 
).  Mitme infosüsteemi puhul tuleks eelistada tuleks varianti b, kus ühe andmeobjekti kohta saadetakse andmeid mitmest 
infosüsteemist. Andmete edastamine üle x-tee.  

13.2 X-teega liitumine 

Infosüsteem peab olema võimeline saatma andmeid üle x-tee. Olemas peavad olema vajalikud serverid, täidetud turvanõuded, 
dokumentatsioonile esitatud nõuded jne.  

13.3 Nõuded liidestuse moodulile  

Liidestuse moodul peaks olema muudest süsteemi moodulitest eraldatud, et muudatusi oleks võimalikult lihtne ellu viia. Oluline on, et 
moodul jääks tööle ka pärast süsteemi uuendamist, kasutada tuleb standardseid protokolle.  

13.4 Teenuse jaoks vajalike andmete olemasolu 

Kõik asutuses kasutuses olevad EHISele andmeid loovad infosüsteemid, mis on liidestatud x-teega, peavad olema suutelised andma 
piisavaid andmeid, et EHISe teenusel oleks võimalik x-tee kaudu andmeid saada ning määrata, millise andmeobjekti juurde edastatavad 
andmed kuuluvad. Nt isikukoodi olemasolu, õppimise või õpetamise identifikaator. 

13.5 Klassifikaatorite haldamine  

Andmeid loovas infosüsteemis peab olema võimalik tagada, et kasutatakse EHISele vastavaid klassifikaatoreid. Juhul, kui infosüsteem 
kasutab ise mingeid muid või täiendavaid klassifikaatorid, peavad olema loodud vastavad vahetabelid või muud meetmed vastavuste 
tagamiseks.  
 
Olemas peab olema vähemalt üks alljärgnevatest võimalustest:  

1) EHISe klassifikaatorite haldamine faili laadimisega 
2) Käsitsi klassifikaatorite haldamine käsitsi (lisamine, muutmine, eemaldamine) 
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13.6 Muud võimalikud nõuded ja vajadused  

Allpool on toodud muud võimalikud nõuded, mida EHISele andmeid loovad asutused peaksid kaaluma.  

 Andmeedastuse haldamine  

Intervjuudest on tulnud välja, et põhiline takistus, miks andmeid ei edastata üle x-tee, on see, et nende edastamist ei ole andmeid loovas 
süsteemis võimalik hallata. Välja on tulnud kaks peamist vajadust 
 

1) Andmete edastamist peab olema võimalik juhtida, vajadusel sulgeda - Andmeid loov süsteem on operatiivsüsteem, kus 
töötajad teevad igapäevaselt tööd. Seal puudub võimalus öelda, et andmed on EHISele edastamiseks valmis. 

2) Võimalik peab olema edastada vaid selektsiooni andmetest – Vajadus on edastada EHISele vaid kindel selektsioon 
andmetest, kuid kõik andmed ei ole edastamiseks valmis.   

 
Paljud asutused on läinud seda teed, et andmete edastamine üle x-tee käib nupuvajutuse kaudu. Tegemist ei ole aga täisautomaatse 
lahendusega, mis tagaks EHISe andmete õigsuse igal ajahetkel. Kuid vajadus selleks võib asutustes tekkida.  

 Vastussõnumi ning seda täpsustava info kuvamine   

Õppeasutused, kes on x-teele üle läinud on välja toonud, et üks olulisim vajadus on EHISele edastatud andmete kohta tagasiside 
saamine. Andmeid loov süsteem peab suutma kuvada EHISe vastussõnumeid ning kuvama ootustele mitte vastava info kohta võimalusel 
ka täiendavaid andmeid (nt. lisaks isikukoodile ka õppija nimi, kursus, õppekava jne). Milliseid andmeid täpselt on vaja, peab selguma 
kasutusmugavuse analüüsist.  
Samuti peaks olema andmeid loovas süsteemis võimalik viga lihtsasti parandama minna (lingid õppija detailvaatesse vms).  

 Andmetes muudatuste tuvastamine 

Andmeid loov infosüsteem peab tuvastama muudatused, mida EHISesse saata. Täpsemalt on muudatuste tuvastamist käsitletud peatükis 
„Nõuded liidestusele“ 
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14  Nõuded liidestusele  

14.1 Nõuded liidesele  

1) Liidestamisel peab kasutama x-teed 
Tegemist on riigi infosüsteemiga, millega suhtlemiseks peab kasutama turvalist kanalit.  
 

2) Andmeedastust algatab andmeid loov infosüsteem 
Andmeid loovad infosüsteemid on pidevas kasutuses, andmeid muudetakse igapäevaselt. See tähendab, et andmeid peab saama 
edastada õppeasutusele sobival ajal, et tagada EHISe andmete õigsus ning vältida ebavajalikke kandeid ja parandusi.  
 

3) Edastatakse muudatusi 
Eelistatavalt edastatakse liidese kaudu vaid muutuseid. Andmebaasid on mahukad ning nende igakordne uuesti saatmine ei ole 
otstarbekas. Võimalused selleks on järgmised: 

a) Muudatusi haldab andmeid loov infosüsteem – on kõige vähem koormav, kuid ei pruugi tagada EHISe ja andmeid 
loova infosüsteemi sünkroonsust.  

b) Andmete võrdlemine EHISe andmetega:  
a) Igakordne vastavuskontroll - Andmeid loov infosüsteem pärib EHISe andmekoosseisu, teeb andmete 

vastavuskontrolli ning edastab EHISele vajalikud muudatused. See tähendab aga, et suured andmemassiivid liiguvad igal 
juhul ning see on koormav.  

b) Vastavuskontroll muudatuste olemasolul - Andmekoosseisu arvusid ning viimast muutmise kuupäeva võrreldakse 
ning erisuste olemasolul edastab EHIS oma andmekoosseisu andmeid loovale infosüsteemile, mis kontrollib vastavusi 
ning edastab EHISele vajalikud muudatused.  

Vältida tuleb andmeid loova süsteemi andmete üle kirjutamist EHISe andmetega.  
 
Soovitus: eelistada esimest või viimast pakutud versiooni. Esimese puhul muutub olukord keeruliseks siis, kui õppeasutus saab 
muudatusi teha ka kasutajaliidesel.  
 

4) Võib osutuda vajalikuks andmete edastamise järjekorra loomine 
Juhul, kui EHISele edastab andmeid ühe asutuse ning ühe andmeobjekti kohta mitu infosüsteemi, võib vajalikuks osutuda 
andmeedastuste järjekordade loomine. Näiteks, õpetajate üldandmed ning koormus jms päritakse kohaliku omavalitsuse kesksest 
infosüsteemist, kuid õppetööd puudutavad andmed tulevad õppeinfosüsteemist.  
 

5) Liidestus peab võimaldama täielikku andmehaldust 
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Üle liidese peab olema võimalik teha kõiki EHISe andmete haldamisega seotud toiminguid – kannate lisamine, muutmine, eemaldamine  
 

6) Andmevahetus on kahepoolne 
Liidestatud infosüsteem (sh EHIS) peab andma edastatud andmete kohta tagasisidet – millised andmed võeti vastu, milliste osas on 
probleem ning eelistatavalt ka välja tooma, kus probleem asub. Kasutaja peab kinnitama soovi esitada ootustele mitte vastavaid andmeid. 
Nende kinnitamist või tagasilükkamist peab olema võimalik juhtida andmeid loovast infosüsteemist.  
 

7) Võime vahetada palju andmeid lühikese ajaperioodi jooksul 
Andmete edastamisel on nö kriitilised perioodid, millal täna EHIS hangub.  

 
8) Andmeid edastatakse muudatuste korral vähemalt kord ööpäevas 

 
9) Muud elementaarsed liidestuse nõuded 

Näiteks: määratud peavad olema kohustuslikud väljad ning HTM poolt hallatavad klassifikaatorid, mis peavad olema asutustele 
kättesaadavad 

14.2 Nõuded arhitektuurile  

Lisaks eelmises peatükis toodud (haridus)asutuses kasutusel olevate infosüsteemide arhitektuurile esitatavatele nõuetele võib tuua välja 
järgmist:  

1) Üle asutuste sama lähenemine 
EHISe andmevahetuse mudel ei tohiks haridustasemete ega asutuste lõikes erineda. Andmed peaksid pärinema infosüsteemist, mis on 
nende esmaseks allikaks ning mida konkreetsete andmete töötlemiseks kasutatakse.  
 

2) Keskse infosüsteemiga kohalik omavalitsus 
Juhul, kui kohalik omavalitsus võtab kasutusele keskse infosüsteemi, siis tekib andevahetusele kolm võimalikku versiooni: 

a) EHIS saab andmed kooli õppeinfosüsteemist. KOV keskne infosüsteem teenindab vajadusel õppeinfosüsteemi õpilaste 
nimekirjade jms andmetega, mida õppeinfosüsteem vajab.  

b) Keskne infosüsteem on andmeallikaks kõikidele EHISe andmetele. Kõik EHISele vajalikud andmed tekivad keskses 
infosüsteemis, vajadusel saab õppeinfosüsteem enda jaoks vajalikud andmed.  

c) Osad andmed päritakse omavalitsuse kesksest infosüsteemist (nt. õpilaste nimekirjad), osad õppeasutuse 
infosüsteemist. Kui kohalik omavalitsus vajab andmeid, mida EHIS kasutab, siis peaksid andmed pärinema kas EHISest või 
õppeasutuses kasutuses olevatest infosüsteemidest.  
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