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Tegevusarua e
Juhatuse ülevaade olulise atest arengutest
2018. aastal sai HITSA 5-aastaseks. Alustasi e t d uue, aasta algul ki itatud strateegia alusel, uue dasime meeskonda ning seadsime sihiks, et kokkulepitud programmid toetaksid kooliperet IKT eesärgipärasel
ja
lä i eldud
kasuta isel.
HIT“A
strateegia
(https://www.hitsa.ee/sihtasutusest/visioon ka d aks
tteks o olla koguko ale sisuli e ja
tehniline uuendusmeelne partner. 2018 alustas HITSA uute tegevustega, mille keskmes on innoatsioo i toeta i e koolis teh oloogia a il, sa uti jätkati tege ustega, is taga ad igapäe ase
ppet ja tee uste toi i ise.
Hariduse ja oskuste aldko as alustasi e ülikoolide ekspertidega teh oloogiatrendide seiret ja
katsetasi e uusi ppe ahe deid i g eetodeid. Olulise t tule use a saa älja tuua gü aasiu i
i for aatika ai eka a ko tseptsioo i i g uute alikkursuste kirjelduste i g i for aatika digi pikute
valmimist I ja II kooliastmele. ProgeTiigri programm ongi peamine kanal, mille raames HITSA toetab
teh oloogiahu i i alikult arases koolieas, kasutades selleks ii pilas istluste for aati, petajate
pari ate praktikate jaga ist kui ka sead ete soeta ise toeta ist.
. aasta l puks o programmis
osalenud 87% Eesti üldhariduskoolidest i g 0% lasteaedadest.
Jätkus t haridust tajate digipäde uste t st isel. Kokku osales
. aastal HIT“A korraldatud
koolitustel 2 159 inimest, lisaks veel osalused konverentsidel ja veebiseminaridel. Uue lähe e ise a
katsetasime 3-kuulist eesko ap hist Digikiire di progra
i, is o
eldud koolidele, kes on end
ise digiküpsuse udeli alusel hi a ud episoodilisteks tehnoloogia kasutajateks. Sügisel ala ud
progra
osutus edukaks ja selle p hjal jätka e kiire di i aluste pakku ist paljudele koolidele.
IT Akadee ia progra
i hästitoi i ate tule usrahasta ise i g are dusprojektide k r al käi itati
uus IKT teaduse toetusmeede. Viie aasta jooksul toetatakse igal aastal 3 mln euroga tehisintellekti,
andmeteaduste, robotite-i i ese koost , tark ara usaldus äärsuse, tarkade asjade i ter eti i g
riist ara ja süstee ide tur alisuse teadusrüh ade tege ust Talli a Teh ikaülikoolis ja Tartu Ülikoolis.
IKT ppe ter ikliku toeta ise soo ist lähtudes käi itus ka i for aatika petajate toetus eede.
E-tee uste aldko as tagatakse haridusasutustele ppi iseks, peta iseks i g ppet
korralda iseks ajalike tee uste efektii e toi i i e ja are da i e.
. a pakkus i ahe das
HITSA 16 teenust. 2018. a liideti meie astutusalasse uue süstee i a eksa ite i fosüstee EI“. Nii
EISi kui ka e-Koolikoti puhul jaga haridusasutustele tee use kättesaada use astutust HIT“A koos “A
Innovega. e-Koolikoti külastata us kas as
itu korda si a lisa du ud ppe aterjalide t ttu.
“isseastu isei fosüstee i “AI“ kasuta
ppeasustust. “AI“i kaudu saa
uga alt esitada ja
menetleda sisseastumisavaldusi kasutades riiklikes registrites olemasolevaid andmeid.
Oluli e edasi i ek toi us haridustase ete ülese ppei fosüstee i Tah el projektiga, millega liitus
2018. aastal 10 kutse- ja k rgkooli. Are dusfaas ei ol ud ettear atult kerge, sest üle oli aja iia
ppeasutuste a d ed arase ast i fosüstee ist uude. E t koost s suudeti pro lee idest jagu
saada. Uue tee use a pakuti ppeasutustele ee iplat or i tee ust,
. a l puks oli tee use
kasutajaid 84.

Jätkus IKT aastee uste ko solideeri ise projekt, et aidata koolid ühetaolisele IKT tase ele.
.a
loodi IT foorum parimate praktikate jagamiseks ja valmis riigi haridusasutuste seisukorra a alüüs.
Kesk e ide titeedihaldus HarID o j ud ud faasi, kus sellega o
i alik i tegreerida ka ifiautentimise ja autoriseerimise funktsionaalsust.
Taristu teenustes oli suurimaks edasiminekuks Tallinna ja Tartu vahelise 100 Gbit/s magistraalkanali
käi ita i e. Eesti teaduse ja hariduse a d eside optilise agistraal rgu Talli a-Tartu kanalis
liigu ad teadusa d ed üüd G it/s ase el
G it/s kiirusega. Magistraal rku kasuta ad Eesti
teadus-, haridus- ja kultuuriasutused, kelle igapäe at o kiire i ter etiühe duseta
elda atu.
EENeti rku o püsiühe datud
asutust.
Majandus- ja Ko
u ikatsioo i i isteeriu i kaasa il ellu iidud „Üldhariduskoolide digitaristu
kaasajasta ise progra
i esi e e etapp l ppes edukalt. Uue dati
kooli koht rgud, paigaldati
tule üürid, ko
utaatorid i g ifi-tugijaa ad. E a ik koht rgu sead etest paigaldati
.
aastal.
E-teenuste osutamise oluline komponent on kasutajatoe pakkumine. 2018 alustati kolmele uuele
i fosüstee ile toe pakku ist – Tah el, EI“ ja koolide ee iplat or . Kokku p rduti kasutajatoe poole
korral, juhtu id olid seotud k ige rohke riikliku registriga EHI“, pihaldustark araga Moodle
ja koolide infohaldamise süstee iga EKI“.
HITSA strateegiliseks eduteguriks on professio aalsed ja pühe du ud t tajad i g aldko dade
üle e sü ergia. “ellest ka tu a oli
. a oluli e sü d us HIT“A eesko a ppe isiit Ke is etti,
asutusse Hollandis, mille tegevusvaldkond on sarnane HITSA-ga.
31.12.2018 seisuga oli HITSA-s

t

tajat.

Finantsarvud
2018
Tulu majandustegevusest, muutus 2018/2017
- 31 %
Toetuste ja annetuste muutus: 2018/2017
+ 14 %
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja: käi e ara/ lühiajalised
5,4
kohustused kordades

2017
- 19 %
+ 38%
2,5

2019. aastal jätkatakse strateegias toodud ees ärkide poole liiku ist ja sellega seotud tegevuste
elluviimist.

1 # Haridus
1.1 Uute tehnoloogiatrendide seire ja nende arendus- ja rake dusv i aluste
juuruta i e Eesti haridussüstee i ko tekstis
1.1.1 Uute teh oloogiatre dide ja ppemeetodite seire
. aastal alustas HIT“A teh oloogia are gusuu dade seiret, et tuua älja, kuidas teh oloogia
juta ühisko da ja hariduselu tule ikus.
19-liik eli e ekspertrüh kaardistas rah us ahelise koge use ja kuju das arusaa a tähtsa atest
teh oloogia are gusuu dades järg ise - aasta jooksul. Esi eses üle aates o tähelepa u all asjade
interneti, liit- ja irtuaalreaalsuse, suura d ed ja a alüütika, tehisi tellekti i g k iki aldko di
puuduta a tur alisus. Iga teh oloogia puhul tuuakse älja, illega o tegu, kuidas see igapäe aelu
juta praegu ja tule ikus i g issuguseid o seosed hariduseluga.
“eire käigus küsitleti ka koolide haridusteh olooge, i ter jueeriti ette tjaid ja teadlasi. Koostatud
aterjali retse seerisid petajad, koolijuhid, ppeka aare dajad ja poliitikakuju dajad. Üle aade
„Hariduse teh oloogiako pass a alikustati . ee ruaril
http://kompass.hitsa.ee
https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/seire

1.1.2 Uute digiteh oloogiate ja i

ovaatiliste ppe eetodite kasuta i e ppeasutustes

2018. aastal alustas HITSA programmi, et katsetada uusi teh oloogilisi lahe dusi ppet s ja uurida
e de kasuta ise otstar ekust Eesti koolides. Ette tjate a o progra
i part eriteks
iduette tted, tootjad, are dajad, hulgi- ja edasi üüjad ja i tegratsioo ilahe duste pakkujad.
Sobivate toodete valimisel o lisaks HIT“A t tajatele kaasatud haridusasutuste t tajad ja asta a
valdkonna eksperdid. Hinnatakse uute lahe duste äärtust pilase kui looja rolli r huta isel ja
STEAM-oskuste arendamisel. 2018. aastal oli programmi fookuses teaduslaborid, 3D printimise
sead ed, uue p l ko a progra
eerita ad ro ootikasead ed, esitlusteh ika ja teised
ulti eedia ahe did. Katseta iste käigus al isid tu ika ad ja kasuta ist äitlikusta ad ideod,
mida hiljem HITSA kanalite kaudu jagati teiste koolidega. Lahendusi, mis said positiivse tagasiside ja
is toeta ad üüdisaegse pikäsituse juuruta ist, tut ustakse HIT“A utiklassi t tu ades i
lülitatakse ole asole atesse koolitusprogra
idesse.
. aastal pakuti ette tete poolt progra
lahendust, neist positiivse hinnangu sai 9.

i kokku üle

eri e a lahenduse, koolides katsetati 10

https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/haridusuuenduse-piloteerimine

1.1.3 EHE programm
HITSA alustas 2018. aasta sügisel koost s Tartu Ülikooli, Talli a Ülikooli ja Talli a Teh ikaülikooliga
arenguprogrammi EHE (Eesti haridusinnovatsiooni edendajad), et toetada haridusvaldkonna
spetsialistide i di iduaalset are gut. EHE progra
i eti ko kursi alusel astu
osalejat k igist
haridustasemetest, kokku laekus 32 avaldust. Kandideerijatel paluti esitada oma idee
haridusinnovatsiooni edendamiseks. Ideed tuleb arendada ppeaasta ältel nii, et seda saab avalikult
jagada kui head praktikat innovatsiooni elluviimisel.

Lisaks ülikoolidele kaasa HIT“A progra
i teh oloogiaette tjaid, iduette tete esi dajaid i g
aldko aeksperte ii Eestist kui ka älis aalt. https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/ehe

1.2 Teh oloogilise kirjaoskuse ja IKT süve datud oskuste o a da iseks pihuvi ja v i aluste loo i e k igil haridustase etel
1.2.1 P hi- ja keskhariduse tase el ppijatele IKT süvaoskuste piv i aluste taga i e.
ProgeTiigri programm
ProgeTiigri progra
i ees ärk o t sta ppijate ja petajate hu i IKT hariduse astu i g toetada
pilaste kuju e ist teh oloogia tar ijatest selle are dajateks ja loojateks. Progra
i tege used o
suu atud ii ppe- kui ka huvitegevusele ning on seotud kolme teemavaldkonnaga: inseneriteadused,
disain ja tehnoloogia ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Programmi raames koostatakse
ppe aterjale, toetatakse sead ete ostu, korraldatakse pilastele suu atud üritusi i g ustatakse
petajaid. http://
.hitsa.ee/ikt-haridus/progetiiger.
2018. aastal valmisid i for aatika digi pikud I ja II kooliast ele (digiopik.ut.ee . Digi pikud koostati
asta alt p hikooli i for aatika ai eka ale. Õpikud sisalda ad pilastele
eldud aterjale ja
etoodilisi juhe deid petajale ai eka ad, tu ika ad ja äidiseid, kuidas teh oloogilisi i alusi
ppet s kasutada . Õpikud o tasuta kättesaada ad ppe ara portaalis e-Koolikott.
2018 valmisid gü aasiu i i for aatika ai ekava ko tseptsioo ning uute valikkursuste
kirjeldused, mille alusel kuulutati oktoo ris älja ha ge kuue uue gü aasiu i i for aatika
alikkursuse loo iseks. Ha ke itis TLÜ, TTÜ ja TÜ ühispakku i e. Kokkulepped tehti gü aasiu i
ja ühe kutsekooliga, kes kursusi
. aastal piloteeri ad ja sisuloo es osale ad.
ProgeTiigri digitaalse ppe ara kogu ikku
.progetiiger.ee lisati iie uue teh oloogilise ahe di
tut ustused koos tu ika ade ja ppe aterjalidega, sa uti lisati aterjale ju a ole asole ate
vahendite kohta.
2018. aastal toetati ProgeTiigri programmi kaudu ppet ks vajalike sead ete soeta isel 80
lasteaeda ja üldhariduskooli kogusu
as
eurot. HIT“A iis lä i taotlus ooru, kuhu laekus
342 taotlust, millest rahastati 158. Esimest korda taotlusvoorus osalenud haridusasutuste taotlusi
rahastati 85% ulatuses, varem toetust saanud haridusasutusi 70% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 3
eurot ühe taotleja kohta.
Taotlus ooru kaudu ha kisid koolid ro ootika ja progra
eeri ise ppimiseks vajalike seadmeid,
äiteks mikrokontroller-arendusplaadid, robootikakomplektid ja nende riistvaraliste lisad,
elektroonika-, ehhaa ika KITid, D pri terid i D pri ter KITide i g progra
eerita ad droo id.
ProgeTiigri programmi kaudu korraldati üritusi pilastele - „ProgeTiigri tule ikutegija , Code Week´i
pitu ades osales
pilast.
17.09 - 18.11.2018 toimus kogu Eestit haara pilasüritus „ProgeTiigri tule ikutegija . O a koolis i
lasteaias lahe dasid ettea tud ülesa deid
pilast, osales 133 haridusasutust. “eejärel toi usid
piirko dlikud üritused, illest ttis osa
pilast asutusest Peetris P hja-Eesti, V rus L u aEesti, Viljandis Kesk-Eesti, Laiusel Ida-Eesti, Pär us Lää e-Eesti . Kokku osales pilasüritusel
pilast
asutusest.
06.-

. .
korraldati Euroopa progra
eeri is ädalal Code Week
pitu a, illes osales
pilast. Õpitoad toi usid Eesti eri paigus. CodeWeek o Euroopa Ko isjo i algatus, kus k iki

teh oloogiaharidusest hu itatud ette tteid, orga isatsioo e ja haridusasutusi kutsutakse rääki a
programmeerimisest ja korralda a sellega seotud üritusi.
ProgeTiigri progra
i raa es toi us
koolitust, kus osales
petajat-juhe dajat. Õpetajate
kaasamiseks jagati teavet ja toetati ProgeTiigri v rgustikku koo du ud petajaid. Progra
i tege usi
kajastati HITSA veebileheküljel, Koolielu portaalis i g HIT“A ja ProgeTiigri Fa e ooki lehtedel.
. aastal kohtusid ProgeTiigri rgustiku liik ed kokku kol el korral, . .
se i aril peeti
u edasiste plaa ide osas, . .
üritusel „ProgeTiigri käpajälg
osalejat
eti kokku
programmi viie aasta tegevused. 24.-25.08.2018 toimunud suvekoolis (50 osalejat) tutvuti uute
etoodikate ja ahe ditega i g alustati o a piirko a pilasürituse ette al ista isega.
V rgustikuliik ed jagasid o a piirko as i fot ProgeTiigri programmi tegevuste kohta ning kaasasid
piirko a teisi ppeasutusi eie tege ustesse.
Aasta jooksul suurenes ProgeTiigri koolide arv 465-ni (2017: 439) ja lasteaedade arv 374-ni (2017: 282).
. aasta l puks o progra
is osale ud % Eesti üldhariduskoolidest ning 60% lasteaedadest.

1.2.2 IT Akadeemia
IT Akadee ia o Eesti riigi, ülikoolide ja IKT sektori ette tete koost progra
IKT k rghariduse
k aliteedi ja ko kure tsi i e t st iseks, aldko a teaduse are da iseks ja ajaliku t j uressursi
tagamiseks. HITSA on programmi koordineerija. IT Akadeemia toel edendatakse IKT teadust, kuut IKT
aldko a ppeka a, toetatakse i for aatika petajate järelkas u, rahastatakse are dusprojekte i g
a takse älja stipe diu e.
1.2.2.1

IKT teaduse toetusmeede

2018. a käi itati ITA uue eet e a IKT teaduse toetus eede. “elle ees ärkideks o Eesti aja duse
ja laie alt kogu ühisko a i o atsioo i i ekuse kas ata i e IKT targe a kasutuse a il, IKT
teadus- ja are dustege use i ekuse kas ata i e prioriteetsetes teadussuundades ning teadus- ja
are dustege use sidu i e ppetege usega k igil k rghariduse ast etel. Teadus eet e eelar e o
3 miljonit eurot, mis vastavalt haridus- ja teadus i istri otsusele jagu e Talli a Teh ikaülikooli ja
Tartu Ülikooli ahel, kellele o
ääratud IKT ppeka agrupi kaas astutus, proportsioo is %: %.
Tegevusi rahastatakse riigieelarvest aastatel 2018. Teadussuu dasid are datakse koost s i g
igal suunal on juhtpartner, kes koordineerib teadussuuna arendamisse kaasatud partnerite koost d.
Prioriteetseteks teadussuundadeks on:







Tehisi tellekt ja asi ppi i e juhtpart er Tartu Ülikool
A d eteadus ja suura d ed juhtpart er Tartu Ülikool
Robotite-i i este koost ja asjade i ter et t stuse protsessides juhtpart er Tartu Ülikool
Tark ara usaldus äärsus juhtpart er Talli a Teh ikaülikool
Tarkade asjade i ter et juhtpart er Talli a Teh ikaülikool
Riist ara ja süstee ide tur alisus i g usaldata us juhtpart er Talli a Teh ikaülikool

Ülikoolidega o kokku lepitud teadussuu dade are da ise tege uska ad, ülikoolid o
teadussuu dade juurde ua d ad kogud, kelle rolliks o olla ühe duslüliks teadussuu
partnerite ja IKT-teaduse hu igruppide ahel i g a da ülikoolidele soo itusi
arendamiseks. Nii TÜ kui ka TTÜ tegelesid
. aastal aktii selt teadlaste är a isega,
kajastatakse järg ises arua deperioodis.
. aasta ahearua de perioodi l puks
t lepi gud s l itud kahe eet e raa es är atud teadlasega.

oodusta ud
a are da ate
teadussuu a
ille tule usi
. .
oli

1.2.2.2

Fookusõppekavade toetamine

IT Akadee ia kaudu toetati IKT fookus ppeka ade are da ist, et aidata kaasa l petajate oskuste
asta usele t j uturu ootustele ja Eesti aja dusare gu taga ise ajadustele, sa uti sellele, et IKT
k rgharidus o rah us aheliselt ko kure tsi i eli e. Toetust saa ad Talli a Teh ikaülikooli ja
Tartu Ülikooli kuus ppeka a1. Fookus ppeka ade tege uste tule uslikkust hi da tule usrahastuse
hi da ise t rüh , ttes aluseks ii registria d ed kui ka tude gite, petajate ja t a djate
tagasiside.
T rüh a hi a gul o
le al ülikoolil täidetud are dus aldko as seatud ees ärgid. Hi da ise
t rüh t stis esile Tartu Ülikooli positii set koge ust
i aldada MOOC-ide l peta utele
eritingimused sisseastumisel – tege us o e d igusta ud, a des juurde motiveeritud tudengeid.
Talli a Teh ikaülikoolis o käi itu ud süstee e tege us pi gud ahetult e e kaits ist
katkesta ud tude gite tagasitoo iseks ja eile l put de juhe dajate leid iseks. Teise aldko a a
t steti positii selt esile Tartu Ülikooli süstee set lähe e ist ppeka ade are dus etoodika
rake da isele ja edasiare da isele. Talli a Teh ikaülikoolis o sa uti süstee selt käi itu ud
ppeka a ukogude t , kus toi u aktii e koost t a djatega. Õppeka aare duse p hir hk o
suurte ü erkorralduste järgselt suu atud üüd pige
ppeai ete sisule ja o a ahelise sidususe
arendamisele.
HIT“A tellitud fookus ppeka ade ilistlaste ja e de t
t a djate rahulolu l petajatega jätku alt äga k rge.
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Tre d äita , et järjest rohke älistude geid jää Eestisse t le.
. aasta su el l peta utest ja
sii algselt t d leid utest, keda oli % l peta utest, o
. aastal jätku alt t l %. “a uti o
kas a ud l petajate kesk i e palk:



alla 6 kuu aja tagasi l peta utel
Üle kuu aja tagasi l peta utel

eurot
eurot

:
:

eurot
eurot

Bakalaureuse ppes i for aatika
ppeka a,
is o
a atud
le as ülikoolis
i g
agistri ppes:
Ar utisüstee id/Co puter
and
Systems
Engineering Talli a
Teh ikaülikooli
i gliskeel e
ppeka a ;
Informaatika/Computer Science Tartu Ülikooli i gliskeel e ppeka a ; Kü erkaitse/C er “e urit Talli a Teh ikaülikooli
ja Tartu Ülikooli i gliskeel e ühis ppeka a astu tuga Talli a Teh ikaülikoolis
i g Tark arateh ika/“oft are
Engineering Talli a Teh ikaülikooli ja Tartu Ülikooli i gliskeel e ühis ppeka a astu tuga Tartu Ülikoolis .
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1.2.2.3

. aastal käi itati i for aatika petajate toetus eede, et leida ja toetada lahe dusi, is
i alda ad efektii selt lahe dada i for aatika petajate ähesuse pro lee i. IT Akadee ia
progra
ist toetatakse i for aatika petajate älja ppe tuge da ist ja uudsete eet ete
kasutusele ttu Tartu Ülikoolis ja Talli a Ülikoolis, kellele o
ääratud kaas astutus
petajakoolituse eest. M le a ülikooli toetuse summa on 150 000 eurot.
IT Akadeemia arendusprojektide taotlusvoor

IT Akadee ia progra
i are dusprojektide taotlus oorude ees ärk o toetada IKT k rghariduse
k aliteedi t st ist, i o atsioo i, ette tete ja k rgkoolide ahelist koost d, sh rahvusvahelist
koost d i g erialaspetsiifiliste IKT oskuste are da ist. Õppeka ade are da iseks
eldud toetust
o
i alik taotleda kahes kategoorias:
k aliteedi t st i e IKT k rghariduse ppeka adel;
erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamine mitte IKT erialadel. Toetuse saa iseks i ad ka dideerida
k ik Eesti k rgkoolid.
. aastal l ppesid tule uslikult IT Akadeemia arendusprojektide 2017. a taotlusvoorust toetatud
projektid. 2018. a taotlusvooru esitati 43 (2017: 32) taotlust k rgkoolist kogusummas 2,24 miljonit
eurot, rahastati 16 projekti (2017: 20) kogusummas 790 480 eurot. ITA arendusprojektide taotlusvooru
kohta leia täpse at i fot aadressilt: https://
.hitsa.ee/ikt-haridus/ita/arendusprojektid
1.2.2.4

Kü erkaitse suvekool (Cy er Se urity Summer School)

Rah us ahelise kü erkaitse su ekooli strateegili e ees ärk o tut ustada aldko a Eesti teadust ja
a da Eestis ppi atele doktora tidele, ppej ududele ja teadlastele
i alus luua side eid
älisülikoolide asta ate teadlaste i g spetsialistidega.
11.-15. juunini 2018 toimunud suvekooli fookus oli merendusel (maritime cyber security) ja selle
korraldasid Talli a Teh ikaülikooli Eesti Mereakadee ia ja Ca ridge’i ülikool koost s part erite
ja toetajatega. IT Akadeemia programmist rahastati su ekooli lä i ii ist
euroga. Üritusel osales
doktora ti ja oort spetsialisti
eri e ast riigist, ppet d iisid lä i riigi lektorid, sa uti
osalesid 15 mentorit ning juhendajat Eestist. http://studyitin.ee/c3s2018
1.2.2.5

Stipendiumikonkursside korraldamine

. aastal a ti a aliku ko kursiga älja kaks stipe diu it. Koost s “k pe Eestiga toetatakse
euro suuruse
agistri ppe stipe diu iga älisülikooli reaal aldko a tude git.
. aasta
stipe diaat o Mari Liis Pedak, kes pi Edi urgh’i Ülikoolis spetsialiseerudes tehisi tellekti ja
asi ppe uuri isele. Koost s Eesti I foteh oloogia ja Teleko
u ikatsioo i Liiduga a ti älja
Ustus Aguri nimeline stipendium summas 2 000 eurot. Stipendium o
eldud Eesti a alik- igusliku
ülikooli doktora di pi gute toeta iseks IKT ppeka al.
. aastal päl is selle Tartu Ülikooli
ar utiteaduste i stituudi doktora t D tro Fish a , kelle doktorit tee a o Data integration and
mining in bioinformatics .

1.3 Haridusasutuste digiv i ekuse kasvata i e
1.3.1 Digikiirendi arenguprogramm
. aastal käi itas HIT“A kooli eesko dade are guprogra
i DigiKiire di, is sisalda koolitus- ja
usta istege usi koolidele, kes o e d Digipeegli digipeegel.ee digiküpsuse udeli alusel hinnanud
episoodiliseks teh oloogia kasutajaks ppet s.

. aasta aist detse ri i piloteeriti progra
i
aako ast, Risti Kool ja Vasale
a P hikool Harju
P hikool Lää e aako ast.

koolis: Alu Kool ja Hagudi P hikool Rapla
aako ast i g Kulla aa Keskkool ja Risti

K ikidele osale atele koolidele toi us ühi e a aüritus, seejärel toi usid koolides aasi
rätsepakoolitused petajatele, pakuti haridusteh oloogilist usta ist i g k ik soo ijad said osaleda
Moodle’i keskko as digi tete kursusel. Koolijuhtidele lisa dus eel koolitus „Õppeprotsessi
juhti i e digiajastul . Lisatege usena pakkus HITSA i alust külastada digis ralikke koole i g
saata o a petajaid t
arjuks HIT“A
rgustiku liik etele, kes digi ahe deid igapäe ases
petajat s edukalt kasuta ad. Koolikülastuse i alust kasutasid k ik koolid.
Osalenute tagasiside Digikiirendi arenguprogrammile oli positiivne. Koolitusi peeti ootustele ja
ajadustele asta aks i g igapäe ases t s rake data aks. K igist koolidest kokku osales programmi
tegevustes 89 inimest.
“ee, illise uutuse t i progra
is osale i e petajate igapäe asesse t sse ja kui palju
digi ahe dite kasuta i e o pärast progra
i l ppu aktii se aks uutu ud, selgu ke adel
,
kui progra
is osale ud petajad täida ad teistkordselt digipraktika küsi ustiku.

1.3.2 HITSA täie dkoolitused petajatele
HIT“A jätkas
. aastal digipäde use are da ist toeta ate täie duskoolituste pakku ist
haridust tajatele alusharidusest ku i k rghariduse i. Pea i e HIT“A täie duskoolituste sihtrüh o
petajad, haridusasutuse juhid, ppejuhid ja haridusteh oloogid.
. aastal korraldas HIT“A
2
koolitust , kus osales
haridust tajat, kellest l petas %
. HIT“A täie duskoolituste
l peta utest oodustasid üle poole
% üldhariduskoolides t ta ad petajad. Koolieelse
lasteasutuste petajate osalus oli %, kutsekooli petajate osalus %, k rgkooli ppej udude osakaal
2%.
Koolitusi rahastati riigieelarvest ja ESF-i progra
are gu toeta i e .

ist „Õpetajate ja koolijuhtide professio aalse

. aastal oli HIT“A koolitusportfellis
eri e at kursust. Koolitustele saa ad registreeruda k ik
petajad üle Eesti, sa uti sai tellida koolitusi koolidesse.
. aastal l ppe ud koolitustest oli %
kombineeritud, 6% auditoorses ja 2 % toi us ee ip hises ppet
or is.
HIT“A täie dkoolitusel osalejad hi da ad e de k aliteeti k rgelt. % tagasiside a d utest leidsid,
et koolituste tee ad astasid e de ootustele ja ajadustele i g % asta utest t id älja, et saa ad
koolitusel oma datud tead isi rake dada o a igapäe ases t s.
K igist l peta utest % protse ti oli petajaid
, % haridusteh oloogid
, % ppejuhid
(47), 2% koolijuhid (21), 1% muid ameteid (14) (s.h. IT-spetsilistid, IT juhid, ringijuhendajad), 2%
tugispetsialistid
. Ar estus o tehtud l petajate poolt alitud esi ese a eti järgi koolitusele
registreerudes.
. aastal alguse saa ud „V rgustik v rgutab se i arid t husta ad haridust tajate koost d.
2018. aastal toimus kaks seminari - . .
Koost s peitu j ud ja . .
„Uus teh oloogia
o ta apära e, uus
tte iis o harulda e . M le ad se i arid ka ti üle ee is. “e i aridel oli
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Käesole statistika ei kajasta DigiKiirendi, ProgeTiigri ja eTwinningu raames korraldatud koolitusi.

kokku koos u ikaalsete ee i aatajatega
veebivaatajat).

osalejat

auditoorset l petajat +

u ikaalset

. aasta sügisel alustas HIT“A DigiTera projektiga, et V rgustik V rguta se i aride ahelisel ajal
toetada ja oti eerida petajat uute digi ahe dite ja ideede katseta isel. “elleks t tati älja
praktiliste, lühikeste, petlike ja kiiresti ppet sse i tegreerita ate pio jektide loo ise ja jaga ise
p hi tted. Digiterasid jagatakse HIT“A Digiterade Fa e ooki grupis. Kokku jagati
digitera. K ige
populaarsem digitera kogus 138 jagamist.
HIT“A koolitajate rgustikku kuulus
. aastal ligi
koolitajat. HITSA koolitajatele toimus 23.11.. .
tal ekool Pal ses. Kahepäe a e koolitus oli suu atud seekord DigiKiire di progra
i
koolitajate ettevalmistamiseks.
HIT“A iis
. aastal lä i täie duskoolituse pakkujate ja koolide täie dkoolituse ajaduse a alüüsi,
is tugi es petajate täie dkoolituste dü aa ikale EHI“-e a d ete p hjal ja HIT“A pakuta ate
koolituste statistikale. Lisaks i ter jueeriti
kooli esi dajaid petajate täie duskoolituse ajaduse
osas sisendi saamiseks.
A alüüsis toodi älja, et petajad o aktii sed koolitustel osalejad. Kuigi aastate l ikes o petajate
poolt lä itud koolituste ar ja kogu aht äikeses la gutre dis, osale petaja kesk iselt kol el
koolitusel aastas ning HITSA-l o oluli e roll petajate täie duskoolituse pakkujana. HITSA turuosa
petajate koolituste pakkuja a oli
. aastal % i g k igist digitaalse sisu ja teh oloogiahariduse
edendamisele suunatud koolitustest 50%.
Ku a järjest suure
aht petajate koolitus ahtudest pla eeritakse tse traalselt, on oluline, et need
astaksid koolide ajadusele. I ter juude käigus koorusid älja koolide esi dajate pea ised s u id,
ida HIT“A järgi ka edaspidi koolituste pla eeri isel. Ne deks olid:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Arvestada rohkem erinevate kooliastmete ja nende vajadustega. Koolitusi tuleks suunata ka
p hikooli kol a da ast e ja gü aasiu i petajatele.
Digipäde use peta isel o oluli e keske duda koolituse sidu isele aldko ap hise ppega,
et pitu pare i i rake duks. Oluli e o ai ete aheli e l i i g.
Ro ootika ja teh oloogiahariduse juuruta isel o oluli e roll projekt ppel ja la oratoorsetel
t del. Õpetaja oota , et teh oloogiahariduses pakuta oleks tuge alt seostatud pilastelt
eeldata ate päde ustega ja petajal oleks ki dlustu e kasutatud eetodite kasuteguris.
Koolitustel t sta esile teh oloogia
istlik kasuta i e i g peatuda i ter etiohutuse ja
digis ltu use tee adel.
Pakkuda koolitust petajate digioskustest lähtu alt. Koolide esindajate vaatest on vajalik
ääratleda petajate oskuste tase i g koolitused pla eerida asta alt e dele tule ustele.
T sta koolitustel esile teh oloogia i alused pilase i di iduaalsuse pare aks arvestamiseks
ppeprotsessis. Teh oloogia i alda tu di ii pla eerida, et oleks kogu aeg lisaülesa deid
kerge tta i juurde a da, ii saaksid pare i i k igi ppijate ajadused kaetud.
HIT“A koolitajate alikul jälgida, et tegu oleks koge ustega praktikuga, kellel o e dal tuua
äiteid rake data ast aldko ast, eelistatult ka toimivate tunnikavadega.

1.3.3 Õpetajate teh oloogiaalased pädevused
. aastal kutsus HIT“A kokku ekspertgrupi, et aadata üle
. aastal loodud petajate
digipäde use udel lähtu I“TE sta dardist International Society for Tehnology in Education) ning

kaaluda Euroopa Ko isjo i pakutud digipäde use raa istiku Digital Competence Framework for
Educators, DigCompEdu p hi tetest lähtu ist.
Ekspertgruppi juhib Kristi Vinter-Nemvalts ni g
. aastal esitas t rüh
Haridus- ja
Teadusministeeriumile ettepaneku
tta Eesti ko teksti so i aks petajate ja ppej udude
digipäde us udeli loo isel aluseks DigCo pEdu udel. Ekspertgrupp t ta
. aastal älja
petajate e eseare gut toeta a digipäde us udeli rake duska a.
Ekspertgrupp tegi ka ettepa ekud Kutsekojale petaja kutsesta dardisse digipäde use s asta iseks.
Lisaks t tati älja alita haridusteh oloogili e lisako pete ts i g esitati ettepa ek täie dada
sellega petaja kutsesta dardit.

1.3.4 e-Twinning
eTwinningu pea i e ees ärk o ede dada haridusuue duslike eetodite kasutust i g ee ip histe
piprojektide kaudu koost d Euroopa koolide ahel. eT i i g kuulu Eras us+ progra
i.
.
aasta l puks oli eT i i gu portaalis registreeru ud
Eesti petajat,
8. aasta jooksul
registreerus
uut osalejat.
. aastal osalesid Eesti petajad
(2017: 349) eTwinningu
koost projektis.
koost projekti päl is eT i i gu k aliteedi ärgi,
is äita
petaja
eisterlikkust projekt ppe, digi ahe dite ja rah us ahelise koost l i i isel. Kaheksa Eesti kooli
päl is eT i i gu kooli ärgi, illega tu ustatakse koole, is o rah us ahelise ee ip hise
koost l i i ud süstee selt ppet sse.
2018. aastal osales eTwinningu koolitustel Eestis 215 inimest. Lisaks osales
petajat ja
haridusasutuse juhti rah us ahelistel eT i i gu koolitustel. HIT“A korraldas septe ris
ühe
rah us ahelise koolituse, is keske dus alusta atele eT i i gu petajatele ja koost are da isele
Iiri ja Eesti petajate ahel. HIT“A oli üks korraldajaid Iiri aal toi u ud eT i i gu se i aril, ille
tee aks oli i ter eti tur alisus ja koost IKT ahe dite a il. “e i aril osales Eesti petajat.

1.3.5 e-Kursuse kvaliteedi ärk
HITSA annab alates 200 . aastast älja e-kursuse k aliteedi ärki. K aliteedi ärgi äljaa d ise
protsess on osa e- ppe k aliteedisüstee ist, et le itada head praktikat. K aliteedi ärk o ki itus
selle kohta, et e-kursus o äga heal tase el i g tu usta e-kursuse autorit, kes on saavutanud eppe rake da isel ppeprotsessis suurepäraseid tule usi.
. aasta taotlus ooru kutsuti osale a ülikoolide ppej ude i g üld- ja kutsehariduskoolide
petajaid. E-kursuse k aliteedi ärki saa taotleda täielikult i osaliselt ee ip histele kursustele sh
täie dus ppekursustele ja MOOC-dele , is ei ole are k aliteedi ärki saa ud
i illel o
k aliteedi ärgi saa isest
du ud rohke kui kol aastat.
2018. aastal esitati 45 (2017: 46) taotlust kutse- ja k rgkoolidest. K aliteedi ärgi ääriliseks hi ati
kursust. K aliteedi ärke jagus üheksasse kooli. Talli a Teh ikak rgkooli ja Tartu Ülikooli tu ustati
le at k aliteedi ärgiga.
„Aasta e-kursus
tiitlile ka dideeris kursust. Valituks osutus Eesti Maaülikooli kursus „Pii a ja
pii atoodete k aliteet i g ohutus autor Eesti Maaülikooli ppej ud Kadri Mere äe .
https://www.hitsa.ee/konkursid/e-kursuse-kvaliteedimark2018

1.3.6 Rahvusvaheli e koost
HITSA esindab Eestis European Schoolneti (EUN) ja part erriikide poolt älja are datud tule iku
klassiruumi kontseptsiooni Future Classroom Lab. 2018. aastal koondus HITSA juurde haridusasutuste
rgustik, kes soo i ad luua a atud klassiruu e kui üüdisaegset pikäsitust toeta at
ruumilahendust. Koostati kaks koolituskava, esimene tutvustab tuleviku klassiruumi kontseptsiooni ja
a atud pperuu i loo ise pea iseid sa
e. Tei e o
etoodili e koolitus petajatele, et
tut ustada al i ud a atud pperuu ide i g uute teh oloogiliste i aluste kasuta ist ppet s.
TeachUP rdlusuuri gu ees ärk o leida astuseid MOOC-ide (suurte avatud e-kursuste) rolli
tule ikust Eesti petajakoolituses ja täie dus ppes i g tuutorluse rollist MOOC-ide efektiivsuse
t st isel. Kü
et riiki h l a projekt kesta
. aasta i ja on maailma suurim e-kursuste
rdlusuuri g. Kaasatud o lisaks Eestile Portugal, Hispaa ia, Kreeka, Türgi, U gari, Austria, “lo akkia,
Leedu ja Belgia. Projekti ali i alusel sattu ud koolide petajatel Eestist
petajat o
i alik
osaleda e-kursustel, is puuduta ad üüdisaegset pikäsitust. Osale ist a alüüsitakse ja
detakse
ko fide tsiaalselt i g a d ete p hjal tehakse soo itused MOOC-ide lä i ii ise pari aks praktika
rakendamiseks. V rdlusuuri gu raa es lä i iida ad eli e-kursust l ppe ad mais 2019, tulemused
a alikustatakse sa a aasta l pus.
MENTEP projekt keske dus Euroopa petajate IKT-alaste päde uste pare da isele, luues ja
alideerides ee ip hise e esehi da is ahe di päde uste
t iseks i g are gu kaardista iseks.
Projekti tulemusel t tati älja ja testiti petajatele suu atud ee it riista, is i alda petajal
o a digipäde ust hi ata i g leida astus küsi usele, kas teh oloogia a il t hustatud ppi ise
e esehi da ise t riist para da petajate digioskusi peta ises.
Eesti puhul o ali jää ud äikseks ja seet ttu o kahtlusi selle esi duslikkuse kohta. “a as o
e esea alüüsi esita ud Eesti koolide petajad alitud siiski esi dusliku a uselise ja soolise lä il ikega
juhu ali i alusel. Eesti petajad hi da ad e d digipäde use osas MENTEPi projektis osalenud riikide
petajatega rreldes k ige k rge alt. Õpetajate digipäde uste eestikeel e e esehi da ise t riist
TET-SAT o a alikult kasutata k igi soo ijate poolt.
CO-LAB (Collaborative Education Lab projekt keske dus eri e ate pilugude äljat ta ise ja
rake da ise a il pilaste o a aheliste koost oskuste pare da isele. Projekti raa es koguti kokku
ja a aldati soo itused, et aidata laie dada koost l p hi e at pet ja ppimist kui olulist 21. sajandi
pedagoogilist lähe e ist.

1.3.7 Targalt Internetis
. aastal oli projekti Targalt I ter etis r hk oli isikua d ete kaitse üld ääruse GDPR
rake da isel haridusasutustes. Koost s koolide ja ekspertide esi dajatega koostas HIT“A
juhe d aterjali, ida tut ustati se i aridel, ko ere tsidel ja t tu ades. Korraldati ka kaks HIT“A
veebiseminari - https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/gdpr-isikuandmete-kaitse-uldmaarus
Jätkati ta apärast tege ust pilaste ja petajate tea ita isel, äiteks korraldas HIT“A . ee ruaril
HIT“A tur alise i ter eti päe al ee ise i ari „I ter etitur alisuse päe , a dis älja i fokirju
i g osales ko ere tsi „Digilaps, kus t ttad sa? lä i ii isel.
Projekti a etlik kodulehekülg o
.targalti ter etis.ee. Projekti rahasta
Ko isjo i Euroopa Ühe da ise Rahastu.

% ulatuses Euroopa

2 # I fosüstee id
2.1 Sisseastu ise i fosüstee id
“isseastu ise I fosüstee is SAIS, https://www.sais.ee/ saa esitada süstee i kasuta atesse
haridusasutustesse sisseastu isa aldusi i g eid seejärel e etleda. Kasutades riiklikes registrites
ju a ole asole aid a d eid, i alda “AI“ sisseastu ise protsessi iia lä i lihtsalt ja kiirelt.
.a
su isteks astu ttudeks oli “AI“-iga liitunud 34 kooli (2017: 33) haridusasutust ja menetleti 2018
aastal ligi
a aldust
:
.
. aasta l pus liitus “AI“-iga eel kol riigigü aasiu i
Lää e aa Ühisgü aasiu , N o Reaalgü aasiu ja Kohtla-Jär e Gü aasiu . “üstee i
pare datakse igal aastal i g iiakse lä i it eid koolitusi uutele liitujatele ja ka uue e ud i aluste
osas ju a kasutata atele haridusasutustele.
. a teostati are dust id protokollide, avalduste,
katsete, ko kursside, päri gute ja pi geridade oodulites. Talli a Teh ikaülikooli telli usel ja
rahastusel teostati are dust id, is i alda ad lä i iia aastari gset astu ttu.
Jätkati rah us aheliste tude gite ka dideeri is- ja astu tusüstee i VVI“, Drea Appl kasuta ise
ja arendamise koordineerimist. 2018. aastal uusi kasutajaid juurde ei tulnud ja konsortsiumi liikmete
ar jäi e diseks
haridusasutust
:
. Eesti ppeasutustesse esitati kokku
a aldust
(2017:
. Drea Groupiga s l iti uus ha kelepi g tähtajaga . .
.

2.2 Õppet

d v i aldavad i fosüstee id

HIT“A ppei fosüstee ÕIS, http://ois.ee o ppei for atsioo i ja -tegevuse haldamiseks loodud
i fosüstee , ille kaudu hallatakse eljateistkü es eri e as ppeasutustes ligi
aktii se
pilase ja üli pilase.
. aasta jooksul lahe dati
are dustee at, ko sultatsioo iküsi ust ja
eajuhtu it. Are dust d h l asid VÕTA ooduli täie da ist, sealhulgas lisati i alus tuua üle
älis pi gute tule usi. Tule e alt isikua d ete kaitse äärusest täie dati käskkirjade ku a ist
tude gitele, ille tule use a äe ad tude gid käskkirjal i fot aid e da kohta. Lisaks täie dati
funktsionaalsust protokollide ja tunniplaani osas. “a uti täie dati liidestust “AI“i i g ÕI“i ahel.
Õppei fosüstee i Tah el täie ahulisel kasutusele t isel o ka as ÕI“ aktii seks kasuta iseks
sulgeda alates
sügisest.
Haridustase ete üle e ppei fosüstee Tahvel (https://tahvel.edu.ee/ ) on suunatud kutse- ja
rake dusk rgkoolidele, et uuta ppet ad i istreeri i e efektii se aks, suhtle i e poolte ahel
digitaalse aks ja operatii se aks, loo aks eeldused tule ikus ühtse ppei fosüstee i kasutusele
t iseks üle haridustase ete.
l ppes projekti „Haridustase ete ülese ppei fosüstee i
ÕI“ are dust d I etapp , is rahastati E“F ahe ditest
euro ulatuses.
. aastal l ppes
i fosüstee i esi ese etapi are dused august
- august 2018), millega realiseeriti
ppei fosüstee i jaoks ajalikud p hifu ktsio aalsused, juurutati kasutajatugi ja koostati
kasutusjuhe did ja liidesed a d ete auto aatseks aheta iseks ja käsit
ähe da iseks it ete
äliste i fosüstee idega “AP/RTIP, EHI“, “AI“, HITSA Moodle, EKIS, Maa-amet). Lisaks toimusid
regulaarsed kohtu ised kutse ja k rgkoolidega süstee i pare da iseks. Tah el rake dati
.
aastal kutse ppeasutuses ja k rgkoolis, sh toi us ppeasutuste a d ete üle ii i e arase ast
ppei fosüstee ist uude. 2018 augustis alustati sama projekti teise etapi 2018-2020 (summas 479
are dust dega ja teostati tu iplaa i, päe ikute ja puudu istega seotud are dused lisaks
täie dati süstee i jooks alt asta alt kasutajatelt saadud tagasisidele.

Lisaks tase e ppe toeta isele IT tee ustega, paku e täie duskoolituste i fosüstee i Juha
(http://koolitus.hitsa.ee , is o suu atud ppej ududele, üldhariduskooli, alushariduse ja kutsekooli
petajatele, haridusteh oloogidele, ppejuhtidele, haridusasutuse juhtidele i g haridusa et ikele
pisü d uste i fo koo da iseks ja ahe da iseks. Projekti rahastatakse E“F3 vahenditest. 2018.
aastal are dati kasutusti gi ustega
ustu i e GDPR , o a alitsuste i ekirja uuendamine,
a etite klassifikaatori kasutusele tt ii kasutaja profiilil kui ppeka as sihtgrupi osuta iseks,
ko pete tsi udelite lisa ise
i alus koos täie duskoolituse ppeka aga seosta isega i g
ku a i e kasutajale koos päde us-skaaladega, tagasisideküsi ustiku seosta i e ooduli
i
ko taktpäe aga a alüüs , t tu ades osale ise ärki ise kohustuslikuks uut ise
i alus,
ppeka a kirjelduse lukusta i e realiseeri i e ppeka a kirjelduse uut is iguse ära t ise
kaudu (halduri funktsionaalsus), a etite klassifikaatori kasutusele tt ii kasutaja profiilil kui
ppeka as sihtgrupi osuta iseks. Täie duskoolituste i fosüstee i külastati
. aastal ligi
korda, kas
rreldes eel ise aastaga ligi %
:
. Vee ilehte aadati üle
000 korra,
kasv 30% (2017: 217 000). Veebirakenduse statistikamootori andmetele toetudes oli 2018. aastal
külastajaid üle
: ligi
.

2.3 Digi ppe are gut toetavad i fosüstee id ja tarkvarad
Jätkati
l pus Haridus- ja Teadusministeeriumilt üle etud e-koolikoti (https://ekoolikott.ee)
arendamisega, hoolduse ja kasutajatoe pakkumisega ning juurutati agiilne arendusmetoodika. 2018.
aastal kasvas e-Koolikoti külastata us it ekordselt, külastuskordi oli ligi 89 000 (2017: 17 000,
uutus üle
% , külastajaid üle
:
, aktii sei ad kuud ppeaasta alguses,
oktoo er ja o e er üle
kasutajaga
le as kuus. Ühe külastuse kestus o t us ud :
i utilt :
i utile t us % . E-Koolikotis o kokku
ppe ara, illest aasta jooksul lisati
ühikut aterjali ja kogu ikku . E i kasutati „Lapse keelelist are gut toeta ad ä gulised
aterjalid
aterjali
korral ja „Digi ppe ara u ate aatika aterjalid kogu ikku
korral).
Hallatakse kahte ppe ara repositooriu it: e-ÕAK repositooriu (http://e-ope.ee/repositoorium) ja
Koolielu Waramu (http://koolielu.ee/waramu). Neist esimene sisalda p hiliselt k rg- ja
kutseharidusele
eldud i g tei e üldhariduse aterjale. Ni etatud repositooriu ite kasuta ise
ar o jätku as la gusstre dis, sest ppe aterjalid o iidud e-koolikotti.
. aastal o plaa is älja
arendada e-koolikoti repositooriu i fu ktsio aalsus,
ille järel Koolielu Wara u ja e- pe
repositooriumid suletakse. Kasutusel on ka haridusportaal Koolielu, millele tehti 2018. aastal ligi 500
külastust, u es % ähe kui sellele eel e ud aastal
:
. Kasutajate arv on
püsi ud sta iilse a, ähe edes aid %,
:
:
. Vee irake dusest suuri a
aadata use osakaaluga o repositooriu
% , järg e ad t kuulutused
% , a aleht % ,
uudised % , t
ahe did % .
Arendatakse ja hallatakse pikeskko da Moodle http:// oodle.hitsa.ee .
. aasta alguses
akti eeriti uus kuju dus, teostati liidesed MÕI“, KRATT ja HarIDiga, loodi ja a aldati HIT“A Moodle
kasutustingimused, toimus Moodle uuendamine 3.5.2+ versioonile ning alustati Tallinna
Tehnikaülikkooli TalTe h kasutajate ja kursuste koli ist HIT“A Moodlest TalTe hi Moodlesse. HIT“A

Tege ust „Õpetajate ja koolijuhtide professio aalse are gu toeta i e iiakse ellu
eet e „Õpetajate,
koolijuhtide ja oorsoot tajate professio aalse are gu toeta i e tege uste täit iseks.

3

Moodles o üle
tu asta ud i g üle

:
:

registreeru ud kasutaja, kellest
aktii se kursuse.

% o e d isikukoodiga

Toetati HIT“A sh. IT akadee ia poolt korraldata ate ko kursside lä i ii iseks ja halda iseks loodud
taotluste e etle ise i fosüstee i Ko kursi ee https://ko kursi ee .hitsa.ee/ .
. aastal oli
HIT“A Ko kursi ee is ligi
külastust
:
i g jätkus tee use pakku i e Eesti
Noorsoot keskusele.

2.4 Koolit

korralda ist v i aldavad i fosüstee id

Eesti koolide halda ise i fosüstee (EKIS, https://ekis.ee/
i alda haridusasutustel täita
ajalikke
udeid sisaldades dokumendihalduse (sh avalik dokumendiregister), finantsarvestuse,
perso alihalduse, arahalduse, raa atukogu, kooli t , i tra eti ja ko
u ikatsioo i ooduleid. EKI“
kasutab dokumendivahetuse protokolli DHX, mille puhul liiguvad dokumendid asutuste vahel otse
saatjalt saajale. EKI“es o kokku
o jekti,
asutust/üksust ja
aktii set kasutajat,
e dest
. aastal loodi
täiesti uut o jekti,
uut kasutajat ja uut üksust.
. aastal
iidi lä i are dus- ja hooldusteenuse riigihange, tagati jooksev kasutajatugi, avaldati kasutus- ja
pri aatsusti gi used, teostati kahe e üü ühilda i e/a d etüüpide igreeri i e i g koolid
alustasid EKIS-Tahvel liidestuse kasutamist.
2018. aasta esimeses kvartalis hakkas HITSA haridusasutustele pakkuma veebiplatvormi teenust. See
on Drupal CMS baasil loodud veebiplatvorm, mida haridusasutused saavad kasutada oma kodulehtede
loo iseks. Projekti käigus al i ud äidised üldharidus ja kutsekoolidele asu ad aadressidel:
https://kooliveeb.hitsa.ee/ ja https://kutsekooliveeb.hitsa.ee/ . 2018. aastal realiseeriti olulisematest
are dust dest: Google A al ti s jälgi is i ekus, failide sorteeri i e kaustade kaupa ning
ilistlaste
i ekirja lisa ise
i alus ja loodi
ppe ideod,
is o
kättesaada ad
https://projektid.hitsa.ee/display/KVA/Koolide+veebiplatvorm. Aasta l puks kasutas teenust 84
haridusasutust.
Kraadit de autorsuse tu asta ise tark ara KRATT, https://kratt.edu.ee
i alda
rrelda
haridusasutuste l put id o a ahel arhii ides ole ate ja eestikeelses i ter etis leidu ate t dega.
201 . aastal realiseeriti KRATTi ja Moodle’i liidestus, is i alda Moodle’isse üleslaetud t id, teste
ja uid ülesa deid auto aatselt ko trollida. “elle lahe duse kasuta iseks ei pea koolil ole a KRATTi
litsentsi. KRATTi kasutavate koolide arv 2018. aastal ei kas a ud, süstee i kasuta
haridusasutust,
e t
eist aktii selt
:
. KRATTi kasuta isaktii sust o ki dlasti
juta ud Urku di
kasutusele t i e:
. aastal ko trolliti KRATTis
t d, is tähe da , et progra
i laeti
rreldes
. aastaga kattu use ko trolliks % ähe t id.
HIT“A jätkas plagiaaditu astustark ara Urkund (http://www.urkund.com/en/) vahendamist. 2018.
aastal pikendati konsortsiumilepingut kuni 31.05.2019. Teenuse kasutamist jätkasid k ik
. aastal
alusta ud haridusasutused ja liitus üks, seega o
ppeasutusi ko sortsiu is kokku
.
Kattuvuskontrolliks laeti 2018. aastal Urkundisse 32 000 dokumenti (2017: 13 900).

2.5 Muud toetavad teenused ja i fosüstee id
HarID (https://harid.ee/et/users/sign_in o a atud lähtekoodiga riigipil e ajutatud haridusasutuste
vajadustele kohandatud identiteedihalduse lahendus, mille arendamine algas 2017. Igale HarIDiga
liitu ud kasutajale o istatakse üks u ikaal e haridus aastikul kehti ide titeet ehk kasutajako to.

HarID koosneb autentimisportaalist ja kasutajate halduskeskkonnast HarIDSync. See on liidestatud Ekooli ja HIT“A Moodelga.
. aasta l puks kasuta HarIDit täies ahus üks haridusasutus i g
testi ad ja o pla eeri ud liituda peale halduskeskko a ü erare dusi
. Aute ti ud kasutajaid
u 800.
Alates .

.

l petati ee ip hise ar utialge ra süstee i Wiris pakku i e.

Keskselt pakutakse haridusasutustele kasuta iseks pitark ara Mathcad (http://e-uni.ee/mathcad ).
Mathcad on teadus- ja i se erteh ilise ar uta ise pakett, is i alda sisestada ate aatilisi
a aldisi ligilähedaselt loo ulikul kujul agu trükitud tekstides.
Jätkus jookse tugi ja sal estussead ete litse tside haldus loe gusal estussüstee i Echo360
kasuta iseks. E ho
ser erkeskko a sal estused toodi üle uude pil eser erisse. Kokku toodi üle
ca 8 100 salvestust. 1. septembril uuendati konsortsiu ilepi gu perioodi i g süstee i kasuta ist
jätkas kaheksa ppeasutust
:
.
. aastal tehti E ho
keskko as
uut sal estust
:
, is tähe da , et eel ise perioodiga rreldes sal estati süstee is % rohke
loenguid olenemata ppeasutuste ar u ähe e isest.
Jätkus,
. aastal alguse saa ud IKT baasteenuste konsolideerimise projekt, ille ees ärk o
aidata koolid ühetaolisele IKT tase ele.
. aastal oodustati liik eli e t rüh , iidi lä i HTM
haldusala asutustele ühine viiruse-ja paha arat rje ha ge i g loodi IT fooru pari ate praktikate
jaga iseks ja ko
u ikatsioo i t husta iseks. Lisaks teostati riigi haridusasutuste seisukorra
a alüüs küsitlus, külastused i g seg e teeriti asutused ajadusp hiselt
kooli äga heas seisus,
kooli seis kesk i e, aga teadlikult tegutse ad ii i u
uete täit ise suu as,
aja ad
eri e aid
toetusa i usid .
Projekti
ruu
asu :
https://projektid.hitsa.ee/display/IKTteenused/HTM+haldusala+IKT+baasteenuste+konsolideerimine

2.6 e-teenuste rahulolu uuring
l pus toi us tei e HIT“A tee uste kasutajate rahulolu uuri g, kuhu oli h l atud oluliselt rohke
teenuseid kui kaks aastat varem. Sarnaselt 2016 uuringule toimus hindamine 5-pallilisel skaalal
järg istes aldko dades: fu ktsio aalsus i fosüstee
toeta
i d t protsessi täit isel ,
kasutusjuhe di kättesaada us, t ki dlus katkestuste hulk , t kiirus, kasutus uga us (sh
kujundus), kasutajatugi (vastamise kiirus, vastuste arusaadavus, suhtlemisoskus), arendustegevus
selge t - ja rollijaotus, projektijuhti i e, tule uste ootuspärasus .
Mit e tee use puhul oli tege ist es akordse
t ise ja aastase e fikseeri isega (nt SAIS, EKoolikott, EI“ , itu süstee i o liiku ud ahetult HIT“A astutusaleasse t E-Koolikott, EKI“, EI“ i
esialgselt HITSA-le loodud süstee i o kasutusele t ud
i tei e asutus t Juha , Ko kursi ee .
Samuti iseloomustab mitutki HITSA teenust aktiivne arendus- ja juurutusperiood (nt, Tahvel), mis
juta ki dlasti kasutajate rahulolu. Täis astuseid kogu es
. Üldi e rahulolui deks oli , ,
k rgei alt hi ati “isseastu ise i fosüstee i ,
ja adalai alt Eesti Koolide i fosüstee i (3,35),
t detailse alt ta elist . Lä i alt e i olid kasutajad rahul tee uste t kiiruse ja ähi
kasutusmugavusega, viimasega rahulolematus ilmnes ka vabateksti kommentaaridena esitatud
ootustest. Järg i e sar a e uuri g o plaa is lä i iia
.

2016 vastuste arv
2018 vastuste arv

2016 RAHULOLUINDEKS TEENUSED
2018 RAHULOLUINDEKS TEENUSED

ÜLDINE
1910
2308

VVIS

SAIS

149

843

3,92
3,74

KNKRSS MOODLE
45
1508
68
1355

ÕIS
1565
1383

MATHCAD JUHAN WARAMU ECHO360
77
148
37
125
10
85
10
30

4,23
3,96

3,90
3,94

4,01
3,82

4,08
3,72

4,14
3,71

3,88
3,69

3,66
3,69

2018 RAHULOLUINDEKS TEENUSED 3,69

4,45

4,06

3,96

3,94

3,82

3,72

3,71

3,69

3,69

3,75
3,67
3,78
3,82
3,59
3,71

4,49
4,36
4,48
4,52
4,43
4,44

4,13
3,98
4,07
4,18
3,98
4,04

4,00
3,81
4,08
4,21
3,84
3,83

4,11
3,85
3,94
4,10
3,77
3,88

3,90
3,69
3,90
3,99
3,65
3,79

3,67
3,67
3,78
3,67
3,89
3,67

3,72
3,66
3,67
3,86
3,68
3,66

3,67
3,71
3,80
3,80
3,47
3,71

3,86
3,58
3,78
3,61
3,54
3,78

EKIS

WIRIS
19

Funktsionaalsus
Kasutusjuhe di kättesaadavusega
T ki dlusega (katkestuste hulk)
T kiirusega
Kasutusmugavusega (sh kujundus)
Kasutajatoega

Tabel 2 (osa 1): HITSA teenuste kasutajate rahulolu-uuri gu kokku te
2016 vastuste arv
2018 vastuste arv

2016 RAHULOLUINDEKS TEENUSED
2018 RAHULOLUINDEKS TEENUSED

ÜLDINE
1910
2308

EIS
318

E-KOTT VEEBILEHT E-ÕPE
108
137
129
73

3,92
3,74

KRATT
83
58

3,88
3,57

3,48
3,53

URKUND TAHVEL
71

74

255

4,05

2018 RAHULOLUINDEKS TEENUSED 3,69

3,63

3,61

3,61

3,57

3,53

3,50

3,42

3,35

3,75
3,67
3,78
3,82
3,59
3,71

3,59
3,58
3,70
3,76
3,33
3,81

3,52
3,60
3,76
3,77
3,44
3,58

3,49
3,44
3,77
3,86
3,46
3,62

3,69
3,54
3,61
3,67
3,43
3,49

3,71
3,53
3,51
3,40
3,57
3,48

3,66
3,40
3,59
3,62
3,39
3,33

3,28
3,44
3,54
3,56
3,23
3,48

3,37
3,45
3,37
3,44
3,00
3,45

Funktsionaalsus
Kasutusjuhe di kättesaadavusega
T ki dlusega (katkestuste hulk)
T kiirusega
Kasutusmugavusega (sh kujundus)
Kasutajatoega

Tabel 2 (osa 2): HITSA teenuste kasutajate rahulolu-uuri gu kokku te
Tabeli selgitus. Kollasel taustal tee used ei ole i deksi ar estuses, sest HIT“A kas ahe da täistee ust
VVI“, Urku d
i küsitluse ajal ei ol ud tee use pakku i e eel HIT“A astutusalas, e t oli ajalik
algtase e fikseeri i e t EI“ . Rohelisega tähistatud u er arkeeri k rgei a ja pu a e
adalai a rahuloluga aldko a tee use l ikes. V rdle alt o toodud astajate ar asta alt
ja
, illest ähtu ka h l atud tee uste ar
le a aastal.

3 # Taristu
3.1 Akadee ilise a d esidev rgu toi i ise taga i e, ühe dus I ternetiga
Eeskätt teadusasutuste ajadustest lähtudes loodud agistraal rk toi is t rgeteta. Välisühe duste
aht oli kokku G it/s
G it/s GÉANT Talli asse, G it/s GÉANT aruka al Tartusse, G it/s
Tallinn-Helsi gi . Toi isid ühe dused NORDU eti, Fu eti ja Ru etiga, jätkus GÉANTi PoPi haldus
Talli as. . .
t steti Talli as Musta äe ja “ le sidekeskuste ahelise agistraali kiirus
Gbit/s-lt 30 Gbit/s-le. . .
käi itus Talli -Tartu vahel 100 Gbit/s magistraalkanal. 01.12.2018
t steti Eesti akadee ilise rgu älise tra siitka ali laius G it/s-lt 4 Gbit/s-le. Transiitkanal on
ühe dus Euroopa akadee ilise agistraal rgu GÉANT ja ko
erts rkude st. itte-akadeemiliste
rkude ahel.
Kee ilise ja Bioloogilise Füüsika I stituudi ühe duskiirus akadee ilisse a d eside rku t steti
Gbit/s-lt 20 Gbit/s-le.
G it/s püsiühe dused said aasta jooksul Talli a Ülikool, Eesti Muusika- ja
Teatriakadee ia, TLÜ Akadee ili e Raa atukogu, G. Otsa i Talli a Muusikakool, Eesti
Ette tluskooli Mai or Tartu ja Talli a ppekeskused.
Toi us koost
Riigi I fosüstee i A eti riigi rgu osako a ja MTÜga Eesti A aliku “ektori
Andmeside uute haridus-, teadus- ja kultuuriasutuste liit iseks akadee ilisse rku. HIT“A EENet
ta liikluse astu Talli as “ le ja Tartus Lai
rgus l edes.

Koost s Eesti Teatri- ja Muusikaakadee iaga toi usid i o aatilist LoLa teh oloogiat ja üleka deks
kiiret akadee ilist rku aja ad sü kroo ko tserdid ja eistriklassid.
Esi es DDo“ rü akuid haridusasutustele; DDo“ oli t
EENeti rgu peri eetrilt t kestatud.

ajal reegli a aksi aalselt tu

i jooksul HIT“A

Jätkus riikliku tähtsusega teaduse i frastruktuuri teekaardi projekti Eesti teaduse ja hariduse
a d eside optilise agistraal rgu kaasajasta i e elluviimine.
. .
seisuga oli püsiühe duse kohta tee uslepi gud/lepi gulisad or istatud
asutusele, kes kokku kasuta ad
;
ühe dust.

:

3.2 IKT taristu ja kasutajatugi
IKT taristu teenuseportfell seisuga 31.12.2018:
•
•
•
•
•

623 (2017: 960) asutusel 625 (2017: 962) kehtivat teenuslepingut.
:
asutusel i alik kasutada
:
listi.
785 (2017: 775) asutusel kasutusel 930 (2017: 960) akadeemilist domeeni (edu.ee, lib.ee, org.ee,
vil.ee all).
257 (2017: 392) asutusel kasutusel 592 (2017: 697) ee. domeeni.
61 asutusel (2017: 78) DigiCert INC kaudu 1295 (2017: 982)sertifikaati.

Ehitati uus veebiserver idaneja.eenet.ee, mis majutab seni erinevates veebikeskkondades asunud
a e aid HIT“A aterjale. “a uti ehitati l plikult älja ja käi itati koolide ee iplat or i ja
Haridusportaali serverid, juurutati tarkvara konteinerlahendused. Koliti HITSA EENeti pilve Eksamite
I fosüstee iga seotud it ed keskko ad i g ehitati ü er Eksa ite I fosüstee i koor usjaotur.
Korraldati ü er i eser erid ja do ee ihaldus. Lahutati autoriteetsete ja rekursii sete
i eser erite fu ktsioo id, käi itati kaasaeg e i ede halda ise keskko d. Are dati edasi TAATi
(Eesti teaduse/hariduse AAI f deratsioo i fu ktsioo e, ärske dati tark ara ja ee i. HIT“A tee uste
juurest ee aldati l plikult X-tee ersioo
. Käi itati kaasaeg e krüpteeritud aru duslahe dus
tee ustele. Viidi lä i ha ked, tä u illele saa edaspidi tee ustel kasutada kiiret salvestipinda.
Ajavahemikul 01.01.- . .
oli p rdu iste keskko as
p rdu isi k ige rohke järg iselt: EHI“
juhtu it, MOODLE
juhtumit, EENET 1 498 juhtumit, Juhan 1 178 juhtumit.

juhtu it. Ar uliselt oli
juhtu it, EKI“

Kuude l ikes oli
. a k ige rohke p rdu isi septe rikuus
. Tee uste l ikes ajasid tuge
k ige rohke i fosüstee i EHI“ ja pikeskko a MOODLE kasutajad. A alüüs h l as tee useid EHI“,
EIS, Juhan, EKIS, KRATT, KVP, MOODLE, SAIS, Tahvel, domee , ha ike, list, , ÕI“.
Ajavahemikul 24.04.- . .
toi us keskko as Li e“ur e i fosüstee i EHI“ kasutajatoe
küsitlus ees ärgiga pakkuda kasutajatele k aliteetset kasutajatuge. Välja saadeti
kutset, illele
saadi
l petatud astust. Vastuste keskmine hinne oli 8,5 (hindamisskaala 0- 10, kus 0 - üldse ei ole
rahul ... 10 –ülirahul .
Ajavahemikul 24.04.- . .
toi us keskko as Li e“ur e i fosüstee i “AI“ kasutajatoe
küsitlus, ees ärgiga saada tagasisidet se isele kasutajaoele. Välja saadeti 45 kutset, millele saadi 16
l petatud astust. Vastuste kesk i e hi e oli ,
hi da isskaala - 10, kus 0 - üldse ei ole rahul ...
10 –ülirahul .
HIT“A alustas kol e uue i fosüstee i kasutajatoe osuta ist: ppei fosüstee Tah el alates
01.01.2018, koolide ee iplat or alates . .
, eksa ite i fosüstee EI“ alates . .
.

Hariduse irtuaalkeskko
01.07.2018.

a HAVIKE ja ser eris

.ee et.ee

Joo is Kasutajatoe p

rdu iste ar uli e jaotu i e

ee i ajutuse pakku i e l ppes

3.3 Rahvusvaheline ja riigisise e koost
HIT“A EENet o rah us ahelise akadee ilisi rke koo da a orga isatsioo i GÉANT Asso iatio ja
Euroopa Griidi I frastruk¬tuuri EGI liige. Osale e-IRG (e-Infrastructure Reflection Group) ja
EAPConnect (East Partnership Connect) projektides ja t s. Osale i e riigisisestes koost or ides
ja orga isatsioo ides RIA Baastaristu all ukogu, Eesti teadustaristuste teekaart, ETAI“- Eesti
Teadusarvutuste Infrastruktuur, CERT Eesti jt).
HIT“A EENet korralda ja osale GÉANTi koguko a koost plat or ide t s, kuuludes ka
erihuvigruppide juhtivkomiteedesse (SIG-Mar o
s, eduroa . “a uti o EENet RIPE Réseau IP
Europée s liige, kasutades
. .*.* IP-numbrite plokki.
. aastal pa ustas HIT“A EENet
tegevustesse:
•

•
•

rguosako

aga

.

.

l ppe ud projekti GN4-2

rake dustee uste pakku ise are da i e, juhtides Euroopa teadus rkudele suu atud
pil etoet rüh a i g esi dades GÉANTi koguko da it etel rah us ahelistel üritustel
etteka etega sh Euroopa suuri
rguko ere ts TNC
i odereerides üritusi;
rgutaristu ja -teenuste rakendamine;
teenuste ja tegevuste tagamine.

Lisaks korraldas ja osales HIT“A EENet GÉANTi koguko a koost plat or ide t
muuhulgas ka erihuvigruppide juhtivkomiteedesse (SIG-Marcomms, eduroam).
“a uti
rusta HIT“A EENet Euroopa suuri at
Talli as, Kultuurikatlas. Eeldata osalejate ar o

rguko ere tsi TNC , is toi u
. Ette al istust d algasid

s, kuuludes
-20.06.2019
aasta su el.

Jätkusid loodushariduslikud otseüleka ded, kus HIT“A EENet ühe a paljudest part eritest osale o a
videoserveriga.

3.4 Üldhariduskoolide digitaristu kaasajasta i e
"Üldhariduskoolide digitaristu kaasajasta i e" progra
i esi e e etapp l ppes
. .
.
Progra
is oli pla eeritud ku i
üldhariduskooli koht rkude kaasajastamine, mille raames
kaasajastatakse koht rgu kaa eldus koos Wi-Fi tugijaa ade, ko
utaatorite ja tule üüridega, is
i alda koolis kasutusele
tta ku i G ps sisse tule a i ter etiühe duse. Esi eses etapis
kaasajastati
kooli koht rgud, paigaldati
tule üüri,
ko
utaatorit i g
Wi-Fi
tugijaa a. Otseselt oli progra
iga seotud ligi
ja
jutas u es
i i est.
jaa uaris alustati ette al istusi kaa elduse III raa lepi gu ha ke lä i ii iseks i g . .
avaldati eelteate i ega Koolide digitaristu kaasajasta i e: koht rgu kaa eldus III etapp esialg e
eeldata aksu us ku i
eurot i g raa lepi guga h l ata ate koolide ar ku i
kooli.
. .
a aldati l plik ha ge i ega Koolide digitaristu kaasajasta i e: koht rgu kaa eldus III
etapp iite u er
i g tähtaegselt
. .
esitasid e da pakku use ette tet, kes
k ik k alifitseerusid ja kellega s l iti raa lepi gud . .
. Vii a e raa lepi gu telli us esitati
novembri alguses ja ii ased raa lepi gu telli ustega seotud t d l petati
. detse ri l pus.
Kokku esitati progra
i käigus telli ust ja paigaldati
eetrit at kaa lit.
E a ik koht rgu sead etest paigaldati
. aastal. “ead ete paigalda iseks esitati 2018. aastal
kokku 22 tellimust, mis sisaldas seadmete paigaldamist 132 koolis. Kokku esitas 18 kuu jooksul 27
telli ust, is h l asid kohtu rgu aktii sead ete paigalda ist kokku
koolis ja a
hoo es.
Viimased tellimused esitati 2018. aasta detse ris ja t d l petati
. aasta detse ri l puks.
“ead ete paigalda ise l peta isega l ppesid ka progra
i p hitege used koolis ja alga
gara tiiperiood. Iga kooli esi dajale i aldati osaleda ähe alt ühel koolitusel, is käsitles uu
hulgas uute koht rgu aktii sead ete halda ist ja seadista ist.
HIT“A are data kesk e ide titeedilahe dus HarID j udis
. aastal faasi, kus sellega oli i alik
integreerida ka Wi-Fi autentimise ja autoriseerimise funktsionaalsust. Arvestades seda, et juba
kohtv rgu sead ete ha ki ise faasis loodi eeldused HarID-iga i tegratsioo iks teh ilised uded
sead etele , olid k ik eeldused koolidesse paigaldatud uute Wi-Fi rkude ligipääse isel kasutajate
aute ti iseks ja autoriseeri iseks lä i HarID-i ole as. Täie da a lisa d äärtuse a i alda Wi-Fi
rkude ligipääs lä i HarID ka eduroa 4 funktsionaalsuse rakendamist. Igal HarID liidestuse saanud
kooli pilasel ja petajal o
i alus kasutada teiste liidestuse saa ud koolide Wi-Fi rke sa adel
tingimustele, mis enda koolis. Teenus on kasutatav ka rahvusvaheliselt, kokku enam kui saja erineva
riigi haridusasutustes üle ter e aail a. Progra
i I etapi raa es kaasajastatud koht rkudes
toimub Wi-Fi kasuta i e lä i kasutaja aute ti ise ja autoriseeri ise, ille tule usena on tagatud ka
koht rgu tur alisus. Ku a k ik koolid ei ole eel HarID-ile üle läi ud i g koha e i e uute
lahe dustega ta aega, siis o ähe alt
. aasta I pool it ete koolide jaoks üle i ekuperiood.
Koolitustegevused on seotud programmi raames paigaldatud koht rgu lahe duste iseseis aks
halda iseks ajalike oskuste o a da isega. Kokku iidi
. aastal lä i kol koolitust Pär us
. , Tartus
.
ja Talli as
. . Tege ist oli ter e päe älda ud koolitusega, kus käsitleti
programmi ter iku a, koht rkude tur alisust ja uute sead ete halda isega seotud küsi usi. Kokku
iidi progra
iperioodil lä i tea itus- i koolitustege ust.

4

What is eduroam? - https://www.eduroam.org/what-is-eduroam/

4 HITSA organisatsioon
Personal
HIT“A tege usees ärkide saa uta i e o
i alik üks es tä u k alifitseeritud ja motiveeritud
t tajasko ale. HIT“A strateegiliseks eduteguriks o professio aalsed ja pühe du ud t tajaid i g
aldko dade üle e sü ergia. Pa usta e, et tagada t tajatele kaasaeg e t keskko d i g
i aldada suju at t - ja isikliku elu ühita ist.
HITSA-s t tas . .
seisuga
t tajat, sh lapsehooldus- i rasedus-sü
ii i at t tajat. Viis t tajat t tas osakoor usega i g ühel t tajal oli tähtajali e t
HIT“A t

tajate ar allüksuste l ikes sulgudes lapsehooldus-

i rasedus-sü

Allüksus

31.12.2018
seisuga t tajaid
EENet
24
Innovatsioonikeskus
16 (2)
I fosüstee ide Are duskeskus
15 (2)
HITSA administratsioon
11 (1)*
Kokku
66 (5)
Ta el T tajate ar
/ *sh 2 juhatuse liiget

ituspuhkusel
suhe.

ituspuhkusel ii ijad :

31.12.2017
seisuga t tajaid
23
12 (1)
12 (2)
12 (2)
59 (5)

Hanked
. aastal iis HIT“A lä i
riigiha get. K ige ahuka
eist oli progra
i „Üldhariduskoolide
digitaristu kaasajasta i e raa es korraldatud riigiha ge kogu aksu usega
eurot kuni 75
Eesti üldhariduskooli koht rgu kaa elduse lahe duste ha ki iseks ja paigalda iseks. Tei e
suure ahuli e riigiha ge korraldati haridustase ete ülese ppei fosüstee i ÕI“ teise etapi
are dust de telli iseks. “ l itud ha kelepi gu aksu us o
00 eurot ning hankeleping
kehtib kuni 31.12.2020.
Aasta esi eses k artalis iidi lä i riigiha ge digitaalse ppe ara i fosüstee i e-Koolikott
tark araare dust de teosta iseks. Riigiha ke tule use a s l iti ha kelepi g tähtajaga ku i
08.03.2020 ning kogumaksumusega 220 000 eurot.
Koost s Haridus- ja Teadus i isteeriu iga korraldati ühisha ge Eesti koolide halda ise
i fosüstee i EKI“ are dus- ja hooldusteenuse tellimiseks. Hankelepingu maksumus on 200 000 eurot
ning see kehtib kuni 29.04.2020.
Haridus-ja Teadusministeeriumi valitsemisala valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste kohustusliku
keskse ha kija a iiruset rje tark ara riigiha gete osas korraldati kaks riigiha get iiruset rje tark ara
re ti iseks. Riigiha gete tule usel s l iti raa lepi gud kehtivusega 36 kuud.
Korraldati riigiha ge haridustase ete ülese aute ti islahe duse HarID . are dus- ja hooldust de
tellii iseks kuu jooksul, riigiha ke tule usel s l iti ha kelepi g aksu usega
eurot.
Optilise
agistraal rgu sead ete ost iseks korraldati riigiha ge
aksu usega
eurot, sal estusklastrile soetati ser ereid kokku

i g s l iti ha kelepi g
euro äärtuses.

Viidi lä i riigiha ked kol e s iduauto liisi iseks tähtajaga kuud ja aksu usega
eurot i g
Kraadit de Autorsuse Tuvastamise Tarkvara arendus-ja hooldust de i g kasutajatoe tee use
tellimiseks 24 kuu jooksul, maksumusega kuni 50 000 eurot.
Aasta teises pooles korraldati riigiha ge kuue i for aatika alikkursuse loo iseks gü aasiu i ja
kutsekeskhariduse haridusast ele. Riigiha ke tule use a s l iti ha kelepi g aksu usega
eurot i g alikkursuste al i ise tähtaeg o
. .
.
. aasta l pus iidi lä i riigiha ge reisikorraldustee uste telli iseks ku i
euro ulatuses
i g kuulutati älja riigiha ge täie duskoolituste e-lahenduse JUHAN edasiarenduste tellimiseks kuni
238 000 euro ulatuses.
K ik ülal iidatud su

ad o esitatud il a käi e aksuta.

Turundus- ja kommunikatsioonitegevus
HITSA veebilehed
Tule e alt osako dade t eripärast, sihtgruppide paljususest ja info mahukusest kasutab HITSA mitut
ee ilehte. HIT“A ee ilehele o koo datud i fo k ikide HIT“A tege uste ja sü d uste kohta.
.
aasta külastatu ad lehed olid:
HIT“A a aleht
külastust
T tajate ko taktid
Moodle (5 055)
GDPR - Isikua d ete kaitse üld äärus
Koolitused (4 823)
Haridusasutuste veebilehtede platvorm (4 651)
ProgeTiigri seadmete taotlusvoor (4 574)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vaatamiste arv

Külastajaid

Sessioone

258 879

58 971

120 303

www.eenet.ee
(sh looduskaamerad)

2 275 294

213 644

1 267 899

www.koolielu.ee
www.studyitin.ee

1 679 498
29 016

261 156
12 356

499 536
16 914

Veebileht
www.hitsa.ee

Tabel 4 Veebilehtede kasutamine
Allikas: Google Analytics
HIT“A ee ilehel oli aasta jooksul
u ikaalset kasutajat. E i
Ameerika Ühe driigid % , Pra tsus aa % , “oo e % .
HITSA ingliskeelses veebis olid populaarseimad lehed:
1.
2.
3.

A out us
külastust
IT Education (3 897)
Avaleht (2 886)

külastajaid tule Eestist

%,

EENeti ee ilehe külastata us o äga suur, ku a seal asu ad ka populaarsed ja rah us ahelist huvi
tekita ad looduskaa erad. E i külastajaid oli järg istest riikidest: “oo e
% külastustest , Eesti
% ja Poola
% külastustest , järg esid “aksa aa, Ve e aa, Tšehhi, Rootsi, Pra tsus aa, Leedu
ja Holland.
IKT k rghariduse tut usta iseks loodud “tud iti .ee ee ilehel oli aasta jooksul
külastajat.
Riikide järgi jagu es külastata us järg iselt: Eesti % külastustest , I dia % , A eerika Ühe driigid
% , Türgi, Nigeeria, Pra tsus aa, Ühe dku i griik. Külastatui ad lehed olid:
1.
2.
3.

C er “e urit “u
er “ hool
C er “e urit “u
er “ hool
Study IT in Estonia (2896)

külastust

Haridusportaal Koolielu
HIT“A hallata haridusportaal Koolielu kajasta olulisi tege usi ja sü d usi k ikidelt haridusast etelt,
olles suu atud ii haridust tajatele, pilastele kui ka lapse a e atele.
Koolielu portaal ar udes
. aastal: •
718 (2017: 11 347) on aktiivsed kasutajad.
E i külastatud lehed
kuulutused
,t

:

registreeru ud kasutajat, nendest 11

. aastal: ppe ara
, a aleht
,t
ahe did
, ai e petajale
, uudised

kuulutused
.

,

HITSA sotsiaalmeediakanalid
HITSA-l o Fa e ookis eli lehte: lisaks HIT“A üldlehele aasta l puks
jälgijat o HIT“A
administreeritavad ka ProgeTiigri (1 255), IT Akadeemia (3 018) ja StudyITin.ee (789) Avati HITSA
Instagrami konto
l puks
jälgijat) ja aktiveeriti HITSA Twitteri LinkedIn’i ko to.

HITSA infokiri koolidele
HIT“A saada
ppeaasta jooksul älja igakuise i fokirja,
illes a takse i fot lähitule iku
täie duskoolituste kohta i g jagatakse HIT“A olulise aid teateid. I fokirjaga saa liituda nii
kodulehel kui ka Fa e ooki lehel. Aasta l puks oli i fokirja saajaid
.

Välisdelegatsioo ide astu tt
. aastal eti HIT“A-s
Holla dist
delegatsioo
le ast delegatsioo i
hu i ProgeTiigri progra

astu
älisdelegatsioo i
riigist i regioo ist. E i külastajaid oli
i , järg esid L u a-Korea (6), Jaapan (5), Prantsusmaa ja Saksamaa
jt. Välisdelegatsioo idele a ti üle aade HIT“A tege ustest, e i pakkusid
i g petajakoolitus.

HITSA meediakajastused 2018. aastal
2018. aastal kajastati HIT“A tege usi
korral. K ige rohke
korral , järg esid Äripäe a IT Uudised
, ajaleht Peali
Vikerraadio
, Pär u Posti ees, GoodNe s jt.

kajastas HIT“A tege usi Õpetajate Leht
, raadio Kuku
, Gee ius.ee
,

HITSA-t on aasta jooksul mainitud 243 artiklis/uudises/teates. HITSA oli esindatud online-meedias 162
korda, piirko dlikes ajalehtedes , raadios
i g üleriigilistes ajalehtedes korda. Tele isioo is oli
HITSA 7 korral.
Enim kajastusi said ProgeTiigri programm (43 kajastust) ja koolide digitaristu kaasajastamine (40).

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Lisa nr

10 326 618

5 313 115

2

2 699 716

1 893 311

3

13 026 334

7 206 426

Materiaalsed põhivarad

4 526 377

1 843 042

5

Immateriaalsed põhivarad

1 277 018

1 026 740

6

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku põhivarad

5 803 395

2 869 782

18 829 729

10 076 208

2 124 541

1 620 643

69 500

0

230 159

1 164 792

2 424 200

2 785 435

2 424 200

2 785 435

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses

3 304 262

3 304 262

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

3 986 511

1 138 703

Aruandeaasta tulem

9 114 756

2 847 808

16 405 529

7 290 773

18 829 729

10 076 208

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed
Eraldised
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustised
Kokku kohustised

7

9

Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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2018. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Lisa nr

19 273 564

16 878 734

10

164 616

508 644

11

19 438 180

17 387 378

Jagatud annetused ja toetused

-4 558 608

-7 731 154

12

Mitmesugused tegevuskulud

-2 625 720

-3 477 457

13

Tööjõukulud

-2 095 455

-2 754 227

14

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

-1 051 693

-576 997

-10 331 476

-14 539 835

9 106 704

2 847 543

8 052

265

9 114 756

2 847 808

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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2018. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

9 106 704

2 847 543

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

1 051 693

576 997

Kokku korrigeerimised

1 051 693

576 997

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-806 406

-799 809

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

-361 235

-7 316 937

7 991

-88 789

8 998 747

-4 780 995

-3 985 306

-1 285 074

62

264

-3 985 244

-1 284 810

Kokku rahavood

5 013 503

-6 065 805

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

5 313 115

11 378 920

Raha ja raha ekvivalentide muutus

5 013 503

-6 065 805

10 326 618

5 313 115

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel
Laekunud intressid
Kokku rahavood investeerimistegevusest

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

27

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

2018. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2016

Akumuleeritud tulem

3 304 262

Aruandeaasta tulem
31.12.2017

3 304 262

Aruandeaasta tulem
31.12.2018

3 304 262

1 138 703

4 442 965

2 847 808

2 847 808

3 986 511

7 290 773

9 114 756

9 114 756

13 101 267

16 405 529
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2018. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse
standardiga (EFS), RpS § 3 punkt 7, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti
finantsaruandluse standardid on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt
väljaantavad juhendid ja Avaliku sektori finantsarvestuse ja– aruandluse juhend.
Hariduse Infotehnoloogia SA kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi1.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes põhimõttest, et sihtasutus on jätkuvalt tegutsev.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, tähtajalisi hoiuseid
tähtajaga kuni 3 kuud.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse grupi tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).
Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Nõuete allahindlused kajastatakse tulude ja kulude aruandes
kirjel Mitmesugused tegevuskulud. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu
vähendamisena.
Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühiajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu
lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda tegevuses kasutatavaid varasid kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5
000 eurot. Varad, mille kasulik eluiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 eurot, kantakse kasutuselevõtmise hetkel
kulusse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt ning inventeeritakse aruandeaasta lõpul.
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest
(sh kulutused, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta). Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Põhivara võib arvele võtta kogumina ainult juhul, kui kogum moodustab ühesuguse kasutuseaga terviku ja kogumi soetusmaksumus algab
vähemalt põhivara kapitaliseerimise alampiirist (ilma käibemaksuta). Kui ühe ja sama vara olulistel komponentidel on erinevad kasutusead,
võetakse komponendid raamatupidamises arvele eraldi varadena (komponentide summaarne soetusmaksumus algab vähemalt põhivara
kapitaliseerimise alampiirist ilma käibemaksuta).
Parendusega seotud kulutused lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad materiaalse
põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele ning kulutuse maksumus on vähemalt põhivara kapitaliseerimise alampiirina (ilma
käibemaksuta) sätestatud summa. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse kasumiaruandes perioodi kuluna.
Kui parendusega kaasnes vara olulise osa väljavahetamine, kantakse väljavahetatud osa hinnanguline esialgne soetusmaksumus ja sellele
vastav kogunenud kulum põhivara arvelt maha.
Põhivara amortisatsioonimeetodid, -normid ja lõppväärtused vaadatakse üle vähemalt iga majandusaasta lõpul ja kui uued hinnangud
erinevad eelnevatest, kajastatakse muutused raamatupidamislike hinnangute muutustena, s.t edasiulatuvalt.
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Põhivara eemaldatakse bilansist müümise hetkel, või kui varade edasine kasutamine või müük ei tekita tõenäoliselt majanduslikku kasu, või
kui vara enam ei eksisteeri (on hävitatud või hävinud, kadunud vms) või põhivara mahakandmise otsuse alusel enne selle utiliseerimist või
hävitamist. Vara mahakandmisel kantakse põhivara jääkmaksumus kuluks amortisatsioonina.
Sihtfinantseerimisega soetatud põhivara kajastatakse analoogselt muu põhivaraga.

Immateriaalne põhivara
Immateriaalse põhivarana kajastatakse vara, mis on ettevõtte poolt kontrollitav ja on tõenäoline, et ettevõte või tema sihtgrupp saab
vara kasutamisest tulevikus kasu, tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 5000 eurot.
Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud
kulutustest (sh kulutused, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse). Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis
tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

5000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)
Põhivara grupi nimi

Kasulik eluiga

Rajatised

10-20 aastat

Masinad ja seadmed

3-5 aastat

Muu põhivara

5-10 aastat

Tarkvara

3-5 aastat

Rendid
Kasutusrent
Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule bilansis kajastatavale varale.
Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.
Finantskohustised
Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele
nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud
soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades
sisemise intressimäära meetodit.

Annetused ja toetused
Toetustena käsitletakse saadud vahendeid (saadud toetused), mille eest ei anta otseselt vastu kaupu ega teenuseid, ning antud vahendeid
(antud toetused), mille eest ei saada otseselt vastu kaupu ega teenuseid.
Toetused jaotatakse järgmisteks liikideks:
1) sotsiaaltoetused – toetused füüsilistele isikutele, v.a toetused ettevõtluseks;
2) sihtfinantseerimine – teatud projektipõhisel sihtotstarbel saadud ja antud toetused, mille puhul määratakse selle eesmärk koos mõõdikutega
eesmärgi täitmise jälgimiseks, ajakava ja rahaline eelarve ning toetuse andja;
nõuab saajalt detailset aruandlust raha kasutamise kohta ning raha ülejääk tuleb maksta andjale tagasi;
3) tegevustoetused – antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides
määratud eesmärkidest.
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Sihtfinantseerimine jaotatakse tegevuskulude ja põhivara sihtfinantseerimiseks. Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise
või põhivara soetamise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk. Kui
eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel.
Sihtfinantseerimine jaotatakse tegevuskulude ja põhivara sihtfinantseerimiseks. Põhivara sihtfinantseerimise põhitingimuseks on, et selle
saaja peab ostma, ehitama või muul viisil soetama teatud põhivara.
Sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks kajastatakse tuluna toetuse saamise tekkepõhisel momendil, st põhivara soetamise perioodis.
Sihtfinantseerimise arvel soetatud põhivara soetusmaksumus kajastatakse vastavalt põhivaraobjekti kuuluvusele kas materiaalse või
immateriaalse põhivarana.
Tegevustoetuse korral võib toetuse saaja seda kasutada suuremal määral oma äranägemisel, sh kas tegevuskulude või
investeeringute soetamiseks. Toetusega võib kaasneda aruandlus tehtud kulutuste kohta, kuid see võib ka puududa. Eelarveaasta lõpuks
järelejäänud raha võib nõuda tagasi, kuid sageli jäetakse see saajale järgmise perioodi kulutuste katteks. Tegevustoetusi kajastatakse
kassapõhiselt.
Vahendatud sihtfinantseerimine kajastatakse tekkepõhiselt vastavate kulude tegemise või vara soetamise perioodil tuludes ja kuludes.
Mitterahalist sihtfinantseerimist kajastatakse saadud kaupade ja teenuste õiglases väärtuses. Kui sihtfinantseerimisena saadud kaupade
ja teenuste õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, selle kohta raamatupidamiskandeid ei tehta.

Tulud
Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid
ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt
mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud
lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.
Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud
Kulud kajastatakse nende tekkimise perioodis.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse sihtasutuse tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning nende pereliikmeid (kelleks loetakse vähemalt
abikaasa, elukaaslane ja laps), samuti sihtasutusi, mittetulundusühinguid ja äriühinguid, kelle üle eelpoolnimetatud isikutel üksi või
koos pereliikmetega on valitsev või oluline mõju. Raamatupidamise aastaaruandes avaldatakse informatsioon eelpool nimetatud seotud
osapooltega tehtud tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või raamatupidamiskohustuslase sisedokumentide üldistele nõuetele või
turutingimustele.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Arvelduskontod

10 326 618

5 313 115

Kokku raha

10 326 618

5 313 115
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Muud makstud
ettemaksed
Sihtfinantseerimise nõuded
Antud sihtfinantseerimise
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul

6 813

6 813

6 813

6 813

36 008

36 008

156 142

156 142

149 581

149 581

6 561

6 561

2 136 053

2 136 053

364 700

364 700

2 699 716

2 699 716

31.12.2017

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Muud makstud
ettemaksed
Sihtfinantseerimise nõuded
Antud sihtfinantseerimise
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa
nr

12 kuu jooksul

4

Lisa
nr

15 125

15 125

15 125

15 125

4 007

4 007

168 042

168 042

161 610

161 610

6 432

6 432

1 276 375

1 276 375

429 762

429 762

1 893 311

1 893 311

4
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2018
Ettemaks

31.12.2017

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Käibemaks

0

9 423

3 279

0

Üksikisiku tulumaks

0

47 297

0

52 747

Erisoodustuse tulumaks

0

1 246

0

1 797

Sotsiaalmaks

0

83 352

0

94 828

Kohustuslik kogumispension

0

4 522

0

5 397

Töötuskindlustusmaksed

0

5 693

0

6 470

Ettemaksukonto jääk

36 008

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

36 008

728
151 533

4 007

161 239
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Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Ehitised
Arvutid ja

Masinad ja
seadmed

arvutisüsteemid

Muud
materiaalsed
põhivarad

31.12.2016
Soetusmaksumus

1 944 994

1 227 261

1 227 261

101 583

3 273 838

-791 045

-990 537

-990 537

-54 502

-1 836 084

1 153 949

236 724

236 724

47 081

1 437 754

Ostud ja parendused

467 995

296 619

296 619

75 403

840 017

Uute ehitiste ost, uusehitus,
parendused

467 995

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Muud ostud ja parendused

467 995
296 619

296 619

75 403

372 022

-144 347

-144 347

-27 701

-405 724

-29 005

-29 005

2 412 988

1 160 926

1 160 926

162 207

3 736 121

-1 024 720

-800 935

-800 935

-67 424

-1 893 079

Jääkmaksumus

1 388 268

359 991

359 991

94 783

1 843 042

Ostud ja parendused

3 123 427

295 405

295 405

0

3 418 832

Uute ehitiste ost, uusehitus,
parendused

3 123 427

Amortisatsioonikulu

-233 676

Allahindlused väärtuse languse
tõttu

-29 005

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

Muud ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

3 123 427
295 405

295 405

0

295 405

-542 274

-160 782

-160 782

-32 441

-735 497

5 536 417

1 456 331

1 456 331

162 207

7 154 955

-1 566 996

-961 717

-961 717

-99 865

-2 628 578

3 969 421

494 614

494 614

62 342

4 526 377

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Aruandeperioodil on maha kantud põhivara soetusmaksumusega 0 (2017: 94 970) eurot, jääkväärtusega 0 (2017: 5 824) eurot.
Ehitiste tulbas on raporteeritud üle-eestilised kaabelvõrgud, sh. koolide sisevõrgud.
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Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Muud
immateriaalsed
põhivarad

31.12.2016
Soetusmaksumus

630 284

630 284

-225 551

-225 551

Jääkmaksumus

404 733

404 733

Ostud ja parendused

793 279

793 279

-171 272

-171 272

1 402 929

1 402 929

-376 189

-376 189

1 026 740

1 026 740

566 473

566 473

-316 195

-316 195

1 969 402

1 969 402

-692 384

-692 384

1 277 018

1 277 018

Akumuleeritud kulum

Amortisatsioonikulu

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Aruandeperioodil on maha kantud immateriaalne põhivara soetusmaksumusega 0 (2017:20 634)eurot, jääkväärtusega 0 (2017:0)eurot.
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Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

770 385

770 385

76 677

76 677

Maksuvõlad

151 533

151 533

Muud võlad

333

333

333

333

16 265

16 265

16 265

16 265

Sihtfinantseerimise võlad

1 109 348

1 109 348

Kokku võlad ja ettemaksed

2 124 541

2 124 541

Võlad töövõtjatele

Muud viitvõlad
Saadud ettemaksed
Tulevaste perioodide tulud

31.12.2017

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

Lisa nr

557 970

557 970

70 063

70 063

Maksuvõlad

161 239

161 239

Muud võlad

4 345

4 345

Muud viitvõlad

4 345

4 345

Saadud ettemaksed

24 825

24 825

Tulevaste perioodide tulud

24 825

24 825

Sihtfinantseerimise kohustused

802 201

802 201

1 620 643

1 620 643

Võlad töövõtjatele

Kokku võlad ja ettemaksed

4

4

Lisa 8 Eraldised
(eurodes)

31.12.2017

Võimalik tagasinõue ESF
projektist
Kokku eraldised

Moodustamine/
korrigeerimine
0

31.12.2018

69 500

69 500

69 500

69 500

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses
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31.12.2016

Saadud

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Haridus- ja teadusministeerium

7 900 805

4 055 975

-10 855 303

1 101 477

Euroopa Liidu otserahastus

77 370

36 079

-62 526

50 923

Rakendusüksused

26 957

132 509

-154 349

5 117

Muu

37 475

8 164

-38 364

7 275

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

8 042 607

4 232 727

-11 110 542

1 164 792

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

8 042 607

4 232 727

-11 110 542

1 164 792

31.12.2017

Saadud

Tulu

31.12.2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Haridus- ja teadusministeerium

1 101 477

0

-936 136

165 341

50 923

220 556

-206 661

64 818

Rakendusüksused

5 117

0

-5 117

0

Muu

7 275

0

-7 275

0

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

1 164 792

220 556

-1 155 189

230 159

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

1 164 792

220 556

-1 155 189

230 159

Euroopa Liidu otserahastus

See lisa kajastab ainult ette makstud sihtfinantseerimisi ja nende realiseerumist tuludes. Sihtfinantseerimised, mis on lisaks tuludes
kajastatud, aga pole laekunud, kajastuvad nõuetes. Juhtkonna hinnangul on sihtfinantseerimisega seotud tingimused täidetud. 31.12.2018
saldod realiseeruvad 2019-2020.

Lisa 10 Annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

1 773 527

11 831 350

Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks

3 654 867

1 430 250

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

13 845 170

3 617 134

Kokku annetused ja toetused

19 273 564

16 878 734

14 210 077

14 498 248

4 564 563

1 861 858

sh Euroopa Liidu otserahastus

177 133

193 314

sh muu

321 791

325 294

sh eraldis riigieelarvest
sh rakendusüksustelt
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Lisa 11 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

2018

2017

0

308 056

4 161

48 601

Side- ja majutusteenused

83 970

96 058

Tarkvarateenuste müük

63 192

33 215

Renditeenused

2 179

1 688

Kasutatud varade müük

8 572

10 498

Muu tulu

2 542

10 528

164 616

508 644

Õppeteenustasud
Täienduskoolitused

Kokku tulu ettevõtlusest

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

2018

2017

8 000

292 220

Õppetoetused

0

14 685

Liikmemaksud

64 743

72 138

Vahendatud sihtfinantseeringud

4 485 865

7 352 111

Kokku jagatud annetused ja toetused

4 558 608

7 731 154

Stipendiumid

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

Üür ja rent
Energia

2018

2017

123 633

296 194

39 063

39 310

Elektrienergia

29 903

32 639

Soojusenergia

9 160

6 671

Mitmesugused bürookulud

188 290

147 177

Lähetuskulud

101 144

77 043

Koolituskulud

14 148

19 837

1 001 579

1 208 080

69 500

0

35

36 760

12 066

16 576

IKT riist- ja tarkvara ostu- ja hooldusteenused

213 778

438 816

Telekommunikatsiooni teenuste kulud

495 456

476 941

Sisseostetud koolitusteenused

101 544

271 092

Sihtgrupile tehtavate ürituste kulud

212 953

331 189

52 531

118 442

2 625 720

3 477 457

Riiklikud ja kohalikud maksud
Kulud eraldiste moodustamiseks
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest
Sõidukite halduskulud

Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud
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Lisa 14 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2018

2017

1 565 594

2 058 284

529 861

695 943

2 095 455

2 754 227

460 849

0

62

84

Lisa 15 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
2018

Ostud

Tegev- ja kõrgema
juhtkonna ning olulise
osalusega eraisikust
omanike lähedased
pereliikmed ning nende
valitseva või olulise mõju
all olevad ettevõtjad

2017
Tütarettevõtjad
Tegev- ja kõrgema
juhtkonna ning olulise
osalusega eraisikust
omanike lähedased
pereliikmed ning nende
valitseva või olulise mõju
all olevad ettevõtjad

Müügid

4 459

Ostud

0

Müügid
177 000

0

10 461

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2018

2017

72 393

72 430

Juhatuse liikme lepingutest tuleneb Nõukogu poolt lepingute ennetähtaegse mõjuva põhjuseta lõpetamisel tingimuslik kohustus kuni 3 kuupalga
ulatuses, kokku maksimaalselt summas 26 tuh eurot.
Hariduse Infotehnoloogia SA tütarettevõte EITSA Kinnisvara OÜ anti 01.08.2017 üle Tallinna Tehnikaülikoolile.
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