Sisseastumise
Infosüsteem (SAIS)

SAIS: https://sais.ee/
SAISi saab sisse logida ID-kaardi või mobiil ID-ga.

SAIS-i haldamine ja kasutajatugi
SAIS-i omanik ja haldaja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA)
SAIS-i projektijuht-analüütik: Lia Kravik (Lia.Kravik@hitsa.ee, tel 7 302 121)
SAIS kasutajatuge korraldab EENet
• Suhtlus e-posti teel sais@hitsa.ee
• Ametlik tööaeg: E-R 9:00 – 17:00

SAIS-i konsortsium
SAIS haldamiseks ja arendamiseks on moodustatud konsortsium (igast õppeasutusest 1 ametlik esindaja +
HITSA esindaja)
SAIS konsortsiumilepingus (link: https://www.hitsa.ee/files/SAIS_konsortsiumi_leping_2016.pdf) on sätestatud
konsortsiumi eesmärk:
• SAISi arendusvajaduste kaardistamine, nende prioriteetide seadmine ning analüüsimine, arvestades
lepingupoolte ühishuve;
• sisseastumisega seotud kulude optimeerimine.
Konsortsiumi leping reguleerib:
• Lepingupoolte õigusi ja kohustusi (HITSA, projektijuht, konsortsium, konsortsiumi esimees, liitunud
õppeasutused, töörühm)
• Konsortsiumiga liitumist ja väljaastumist (liitumisavaldus esitada projektijuhile 1. detsembriks või hiljemalt 3
kuud enne vastuvõtuperioodi algust)
• Konsortsiumis on igal liikmel otsuste tegemisel üks hääl, mis on kaalutud vastavalt tema esindatava
haridusasutuse osakaalule. Osakaal arvestatakse järgmiselt:
1/3 hääletusõigusest jagatakse võrdsetes osades kõikide liikmete vahel;
2/3 hääletusõigusest jaotatakse proportsionaalselt haridusasutuste õppurite arvuga.
• Finantseerimist (liikmete aastamaksud)
Konsortsiumi kogunemisi korraldatakse kaks korda aastas

SAIS-i kasutamine
SAIS-i tootestamine ehk live´i minek toimus 01.06.2016.a
SAIS-iga on 16.03.2020.a seisuga liitunud 41 õppeasutust (https://sais.ee/ContentPages):
7 ülikooli
7 rakenduskõrgkooli
23 kutseõppeasutust
4 riigigümnaasiumi
Avalduste arvud (õppeaasta alguse seisuga, kõik staatused):
2019.a – 66 773
2018 a – 62 963
2017.a – 57 929
2016.a – 57 200

Andmevahetus
SAIS kasutab erinevate andmekogude teenuseid ning väljastab ka ise andmeid.

•
•
•
•

SAIS pärib sisseastumisprotsessiks vajalikud andmed:
Rahvastikuregistrist (isiku- ja kontaktandmed);
Eesti Hariduse Infosüsteemist (õppeasutused, õppekavad, isiku hariduskäik ning hinded ja
tulemused);
Eksamite Infosüsteemist (riigieksami tulemused, keeletestide tulemused);
Välismaalaste Infosüsteemist (Dream Apply) imporditakse SAIS-i välisüliõpilaskandidaatide
avaldused.

SAIS väljastab üle X-tee andmed konkursside, avalduste ja vastuvõetute kohta
õppeinfosüsteemidesse (ÕIS-id, Tahvel, Siseveeb).

SAIS kandidaadi vaatest

•
•
•
•
•
•

•
•

SAISis on kaetud kogu sisseastumisprotsess alates konkursi valikust ja avalduse esitamisest kuni
pakutava õppekoha vastuvõtmiseni.
SAIS võimaldab kandidaadi vaatest:
Leida infot SAIS-iga liitunud õppeasutuste poolt pakutavate õppimisvõimaluste kohta;
Esitada elektroonselt sisseastumisavaldus, seda soovi korral muuta ja tühistada;
Kasutada kandideerimiseks riiklikes andmekogudes sisalduvaid andmeid;
Lisada avaldusele faile (nt lapsevanema avaldus, CV, motivatsioonikiri jne)
Registreeruda sisseastumiskatsetele;
Saada SAIS kasutajakontole ja isiklikule e-posti aadressile teavitusi avalduse staatuse ja katse
tulemuse selgumise kohta, lugeda vastuvõtutöötaja poolt avaldusele jäetud kommentaare;
Jälgida reaalajas oma positsiooni pingereas ja vaadata vastuvõetute nimekirju;
Õppekohta vastu võtta või sellest loobuda.

SAIS õppeasutuse vaatest
•
•
•
•
•

•
•
•

SAIS-is on kaetud vastuvõtuprotsess alates konkursside loomisest kuni õppimatulekut kinnitanud
isikute andmete ülekandmiseni õppeinfosüsteemi.
SAIS võimaldab:
Jagada infosüsteemi kasutusõigusi vastavalt õppeasutuse töötaja profiilile;
Seadistada süsteemi konkursid vastavalt oma õppeasutuse vastuvõtueeskirjadele, kirjeldada pakutavat
õppekava ja anda kandideerimiseks vajalikke juhiseid;
Avaldusi lisada, täiendada ja menetleda, saata kandidaadile teateid ja kommentaare;
Seadistada ja hallata sisseastumiskatseid ning sisestada tulemused protokolli, avalikustada tulemus
kandidaadile;
Kiirendada ja lihtsustada vastuvõtuprotsessi tänu andmevahetusele, avalduste automaatkontrollile ning
konkursipunktide automaatsele arvutamisele ning pingeridade loomisele ja uuendamisele reaalajas;
Märkida vastuvõetuid ja importida edasiseks õppekorralduseks vajalikud andmed õppeinfosüsteemi
Teha avalduste ja protokollide väljatrükke, koostada päringuid ja saada väljund Excelisse
Kasutada arhiveeritud konkursse uuteks vastuvõttudeks valmistumisel (konkursside kopeerimine).

SAIS-iga liitumine
SAIS-iga liitumiseks palume õppeasutusel esitada õppeasutuse juhi poolt digitaalselt
allkirjastatud avaldus SAIS-i konsortsiumiga liitumiseks. Avalduse vorm on leitav HITSA
veebis: https://www.hitsa.ee/teenused/sais. Allkirjastatud avalduse palume edastada SAIS-i
projektijuhile Lia Kravik´ule (Lia.Kravik@hitsa.ee).
Samuti tuleb allkirjastada SAIS-i konsortsiumiga liitumuse leping, mille tekstiga saab samuti
tutvuda HITSA kodulehel: https://www.hitsa.ee/files/SAIS_konsortsiumi_leping_2016.pdf

Tänan ja soovin
meeldivat koostööd!

