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Kõrgkooli eesmärk on olla rahvusvaheliselt tunnustatud ajakohase õpikeskkonnaga tervise ja 
heaolu ning teenindusalast haridust pakkuv rakenduskõrgkool, mõjutada rahvastiku 
tervisekäitumist ja tervisliku elukeskkonna kujundamist ning arendada elukestvat õpet 
edendades pakutavaid kutse- ja erialasid õppe- ja arendustegevuse ning rakendusuuringute 
kaudu. 

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis oli 2017. aastal võimalik õppida seitsmel rakenduskõrghariduse 
õppekaval: õe põhikoolitus, õe erialakoolitus, ämmaemand, füsioterapeut, radioloogiatehnik, 
bioanalüütik ning tervisekaitsespetsialist. Lisaks toimub kutseõpe 5 õppekaval: 
hooldustöötaja, erakorralise meditsiini tehnik, lapsehoidja, massöör ja tegevusjuhendaja. 
 
Üldandmete näitajad 2013 2014 2015 2016 2017 
Eelarve maht 4 843 406 3 399 316 4 146 616 4 093 236 4 393 008 
sh tegevustoetus 2 244 788 2 595 377 2 916 326 3 055 207 3 148 538 
Struktuuris ametikohad: 
− õppeosakond/õppe- ja 

teadusstruktuur 
− arendusosakond 
− haldusosakond/haldus- 

ja tugistruktuur 

 
 

77,5 
7,25 
13,5 

 
 

81 
7,25 
12,5 

 
 

82 
7,5 

14,75 

 
 

81 
7,5 

14,75 

 
 

81,5 
 

25,5 

ETISe publikatsioonid 
1.1.-2.4. 7 10 8 6 12 

Õppekavade arv 10 9 10 10 12 
Vastuvõtt 363 340 404 402 390 
Õppurite arv seisuga 
31.12.2017 1160 1125 1156 1161 1115 

Lõpetajate arv 330 317 331 323 348 
 
 

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu on rakenduskõrgkooli 
nõukogu. Nõukogu liikmed valitakse kõrgkooli siseselt ja sinna kuuluvad 3 rektoraadi liiget, 8 
õppejõudude esindajat ning 4 üliõpilast. Nõukogusse kuuluvad seisuga 31.12.2017 Ulla 
Preeden, Kersti Viitkar, Ermo Kruuse, Anne Vahtramäe, Margit Lenk-Adusoo, Inga 
Ploomipuu, Marika Külm, Zinaida Läänelaid, Anna-Liisa Tamm, Tiina Uusma, Marge Mahla, 
Aivar Tõnismäe, Hedo Mägi, Kristjan Laubholts, Tuuli Muistna. 

Rakenduskõrgkooli seaduses sätestatud tingimustel ja korras on kõrgkoolile valitud nõunike 
kogu, mis on kõrgkooli ja ühiskonda ühendav nõuandev kogu ning mille kõik liikmed on 
majaväliste huvigruppide esindajad. 2017. aastal uuendati laiema koostööpartnerite 
juhtimistasandi kaasamise eesmärgil osaliselt nõunike kogu koosseisu. 

Nõunike kogusse kuuluvad alates 21.12.2017: 

Anneli Kannus – Eesti Õdede Liidu president, nõunike kogu ase-esimees; 
Merike Jürilo – Terviseameti peadirektor; 
Tiia Teppan – Tartu abilinnapea; 
Agris Peedu – SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees; 
Ralf Allikvee – AS Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees; 
Priit Tampere – SA Viljandi Haigla juhatuse esimees. 
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Nõunike kogu liikmetena jätkavad: 

Urmas Siigur – SA Tartu Ülikooli Kliinikum juhatuse esimees ja nõunike kogu esimees; 
Ivi Lillepuu – Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna peaekspert. 

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektorina töötab alates 01.07.2016 Ulla Preeden. 21.03.2017 
kinnitas haridus- ja teadusminister kõrgkooli põhimääruse muudatused, mille kohaselt 
moodustavad kõrgkooli struktuuri õppe- ja teadusstruktuur ning haldus- ja tugistruktuur. 
Nende struktuuride tegutsemise aluseks on 2017. aastal koostatud struktuuride 
põhimäärused. Kõrgkooli rektoraadi moodustavad rektor, õppeprorektor ning haldus- ja 
finantsdirektor, kes juhivad kõrgkooli vastavaid tegevusvaldkondi. Vastutus kõikidel 
juhtimistasanditel on määratletud rektori käskkirjaga. Eraldi on moodustatud rektoraadi 
büroo, kuhu kuuluvad lisaks rektoraadi liikmetele jurist-juhiabi, kvaliteedijuht ja 
kommunikatsioonijuht. Struktuurimuudatusega seoses uuendati 2017. aastal kõrgkooli 
dokumente ja täiendati ametijuhendeid. 
 

 
Õppetöö paremaks korraldamiseks loodi 2017. aastal õppekorralduse osakond. Avati 
osakonna juhataja ametikoht, kelle alluvuses töötasid õppenõustajad ja õppekorralduse 
spetsialistid. Struktuuri muutustega seoses muudeti ka koosseisulisi ametikohti. Õppekavade 
juhtide ametikohad nimetati ümber akadeemilisteks ehk õppejõud-osakonna juhatajateks. 
Muutusid ka mitmed ametinimetused: haridustehnoloog → õppedisainer, turundusspetsialist 
→ teenuste ja koostöö koordinaator, IT valdkonnas toimus diferentseerumine: IT 
koordinaator, IT peaspetsialist, IT spetsialist-kasutajatugi. Koosseisu lisandus ka 
kompetentsikeskuse arendaja tähtajaline ametikoht ja seoses rahvusvahelise magistriõppe 
avamise ettevalmistusega õppeprorektori assistendi ametikoht. 
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Lisaks seadusandlikule raamistikule on kõrgkooli tegutsemise aluseks arengukava 2015–
2020, sinna juurde kuuluvad iga-aastased tegevuskavad ning kvaliteedikäsiraamat. 2017. 
aastal otsustati kõrgkooli iga-aastase tegevuskava eesmärgid ning tegevused kirja panna 
palju konkreetsemalt, et kogu aasta lõikes oleksid jälgitavad planeeritud tegevused ja nende 
täitmine. 

Arengukava siht aastaks 2017 oli INTEGREERIMINE 
2017. aasta pühendub õppekavade, -ainete ja moodulite igakülgsele integreerimisele, 

suurendades sidusust õppeainete ja moodulite vahel, sh hindamisprotsessis. 

Põhiliste saavutustena saab välja tuua: 

• magistriõppe avamise ettevalmistamine 2 õppekaval: radiograafia ühisõppekava 
koostöös Klaipeda Ülikooliga ja terviseteaduse magistriõppekava (eriõde) koostöös 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Eesti Õdede Liidu ja tööandjate esindajatega; 

• radiograafia magistriõppe ühisõppekava esmashindamise edukas läbimine, mille 
käigus andis rahvusvaheline hindamiskomisjon suurepärase hinnangu õppejõudude 
uurimistööalasele kogemusele ning tunnustati õpiväljundite saavutamiseks sobivaid 
õpi- ja hindamismeetodeid; 

• õppekavadeülese koostöö arendamine kompetentsikeskuse loomisel ja 
interprofessionaalse õppe rakendamine 2 õppekaval; 

• koostöö tugevdamine praktikabaaside ja ettevõtetega õppepraktika korraldmisel ning 
arendusprojektides ja rakendusuuringute läbiviimisel; 

• 2 rahvusvahelise konverentsi edukas korraldamine koostöös üliõpilasesinduse ja 
rahvusvahelise võrgustikuga MEDICO (Nursing Collaboration Network for Nursing 
Medication Educators). 

 
 

Alates 2013. aastast toimub riikliku kõrghariduse rahastamine uutel alustel. Selle järgi 
eraldatakse kõrgkoolidele kõrgharidustaseme õppe läbiviimiseks tegevustoetust, mis ei ole 1. 
ja 2. astme õppes enam üldjuhul seotud konkreetsete õppekohtade ja lõpetajate arvuga. 
Õppeasutus otsustab oma profiilist, talle pandud ülesannetest ja olemasolevast 
koolitusvõimsusest lähtudes, millistes valdkondades kui palju õppekohti luuakse. Läbiviidud 
rahastamisreformi keskseks ideeks on kõrgkoolide rahastamise selgesse sõltuvusse 
panemine hariduse kvaliteedist ja tulemuslikkusest, arvestades ühiskonna vajadusi. 
Rahastamisreformil oli 4-aastane üleminekuperiood ja lõplikult mindi uut tüüpi 
rahastamismudelile üle 2017. aastal. 

Kõrgkooli eelarve määramisel jälgib haridus- ja teadusministeerium vähemalt 80 protsendi 
ulatuses eelmisel aastal õppeasutustele eraldatud tegevustoetuse mahu proportsioone, kuni 
17 protsendi ulatuses õppeasutuste õppe läbiviimise ulatust, kvaliteeti ja tulemuslikkust ning 
kuni 3 protsenti kujuneb õppeasutusega sõlmitud tegevustoetuse eraldamise lepingu täitmise 
hindamise alusel. 

Õppeasutuse õppe läbiviimise ulatuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse osas arvestatakse 
järgmisi mõõdikuid: 

• 35% õppekava nominaalkestuse jooksul lõpetanud üliõpilaste osakaal kõigist 
õppeasutusse vastuvõetud üliõpilastest; 

• 20% kõrgemal tasemel edasi õppivate üliõpilaste või tööhõives osalevate lõpetanute 
osakaal õppeasutuse kõigist kõrgharidustaseme õppe lõpetanutest; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/131122016048
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• 10% välisriigis õppinud või praktikal osalenud üliõpilaste osakaal õppeasutuse kõigist 
üliõpilastest; 

• 10% õppeasutuses õppivate välisüliõpilaste osakaal õppeasutuse kõigist üliõpilastest; 

• 10% õppeasutuse haridusalasest tegevusest saadava tulu suhe õppeasutusele 
määratud tegevustoetusest; 

• 15% õppeasutusega halduslepingus või tegevustoetuse eraldamise käskkirjas kokku 
lepitud, riigile olulisse õppevaldkonda, õppekavagruppi või õppekavale vastuvõetud 
üliõpilaste osakaal kõigist õppeasutusse vastuvõetud üliõpilastest. 

Arvestades kõiki rahastamismudeli kriteeriumeid kahanes 2017. aastal kõrgkooli 
tegevustoetuse maht ca 40 000 eurot. Ühelt poolt on rahastamismudel kaldu ülikoolide 
rahastamise suunas, kuid teisalt saab kõrgkool edaspidi keskenduda tõhusamalt haridus- ja 
teadusministeeriumi eelarvekriteeriumite täitmisele. Rahastamismudeli negatiivset mõju 
rakenduskõrgkoolide eelarvetele on lubanud jälgida ka haridus- ja teadusministeerium. 

Samuti on riiklikul tasandil olulised OSKA valdkondlikud oskuste ja tööjõuvajaduse 
prognoosid, milles analüüsitakse valdkonna võimalikke tulevikuarenguid ja hinnatakse, 
milline on selles perspektiivis põhikutsealade tööjõuvajadus ning kuidas peab muutuma õppe 
sisu, et tööjõu oskused vastaksid tööturu vajadustele. Tartu Tervishoiu kõrgkool lähtub oma 
tegevustes ennekõike tervishoiu ja sotsiaaltöö valdkonna uuringutest. 

2017. aasta esimeses pooles valminud OSKA tervishoiu valdkonna oskuste ja 
tööjõuvajaduse prognoosis tuuakse välja, et valdkonnas jätkub hõive kasv ning 
tööjõuvajadus põhikutsealadel kasvab lähema 10-15 aasta vaates vähemalt kümnendiku 
võrra. Lisaks juba olemasolevatele erialdele vajab tööturg haridussüsteemilt täiendavate 
teadmiste ja oskustega töötajaid (nt meditsiinialase väljaõppega sekretäre ja assistente). 
Ekspertide hinnangul vajavad kõigi põhikutsealade töötajad lisaks heal tasemel 
erialateadmistele ka häid üldoskusi. Neist olulisimad on suhtlemisoskus (nii patsientide kui 
teiste tervishoiuspetsialistidega), tehnoloogia kasutamisoskus ning juhtimis- ja koostööoskus 
(sh rahvusvahelistes meeskondades). Selliste oskuste omandamise eelduseks on eriala- ja 
üldainete integreeritus õppekavades. Kõrvuti erialaste oskustega tuleb õppe käigus pakkuda 
võimalust saada lisateadmisi tulemusliku meeskonnatöö, suhtlemise ja juhtimise kohta. 
  

http://oska.kutsekoda.ee/infographic/ulevaade-tervishoiu-valdkonnast/
http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2016/04/tervishoiu_uuringu_terviktekst.pdf


   8 
 
 

Kõrgkooli struktuuris oli 31.12.2017 seisuga 
kinnitatud 112,5 ametikohta, mis oli täidetud 
130 töötajaga. Akadeemilise personali 
töölepingud olid sõlmitud 76 õppejõuga, 7 
kutseõppe õpetajaga, 4 osakonna juhatajaga 
ning õppeprorektoriga. 1 õppejõu ametikoha 
kohta õppis kõrgkoolis 15,9 õppurit. 
Mitteakadeemilisest personalist ei olnud ühtegi 
doktorikraadiga töötajat. Kuna 2017. aastal 
toimusid kõrgkoolis koosseisu muudatused 
ning õppekava juhid määrati akadeemilise 
personali koosseisu, liikus 1 doktorikraadiga 
töötaja akadeemilise personali koosseisu.  
 

Personali ülevaade 2013 2014 2015 2016 2017 
Akadeemiline personal 76 80 77 81 88 
keskmine vanus 43,8 43,9 44,7 45 46,4 
doktorikraadiga 6 (8,0%) 8 (10,0%) 7 (9,1%) 9 (11,1%) 12 (13,6%) 
magistrikraadiga 53 (70,0%) 53 (66,3%) 52 (67,5%) 51 (63,0%) 57 (64,8%) 
kõrgharidusega 17 (22,0%) 19 (23,8%) 18 (23,4%) 21 (25,9%) 19 (21,6%) 
Mitteakadeemiline 
personal 40 38 41 41 42 

keskmine vanus 39,7 42,3 44,5 44,4 43,6 
doktorikraadiga   1 (2,5%) 1 (2,5%)  
magistrikraadiga 8 (20,0%) 8 (21,0%) 11 (27,5%) 12 (29,3%) 11 (26,2%) 
Rakenduskõrgharidus või 
bakalaureuse kraadiga 11 (27,5%) 9 (23,7%) 9 (22,5%) 7 (17,0%) 10 (23,8%) 

Kesk-eri- või 
üldkeskharidus 21 (52,5%) 21 (55,3%) 19 (47,5%) 21 (51,2%) 21 (50,0%) 

 
Aasta kolleegid 2017 

 
 
 

 
Tervishoiu kõrgkoolil on traditsiooniks valida 
Aasta kolleegi eraldi nii akadeemilise kui 
mitteakadeemilise personali seas. Kõigil 
töötajatel on võimalus valida oma lemmikud 
koos vastavasisulise kommentaariga juunis 
ning õppeaasta lõpus infopäeval augustis 
avaldatakse need nimed ja tunnustatakse 
väikese meenega. 2017. aasta kolleegideks 
valiti Sirje Tiisler ja Saima Hinno. 
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Personali ühiskoolitused ja infotunnid 
2017. aastal korraldati kogu personalile 10 infotundi (keskmine osalus 50%) ja 4 ülekoolilist 
koolitust: 

• AED (automaatne kehaväline defibrilaator) aparaadi kasutamise koolitus – 34 
töötajat, maht 3 tundi; 

• esmaabi koolitus – 5 töötajat, koolitus oli ennekõike suunatud kõrgkooli hoones 
esmaabi andmise eest vastutavatele isikutele, maht 8 tundi;  

• klienditeeninduse ja efektiivse kliendisuhtluse koolitus – 10 töötajat, maht 16 tundi, 
suunatud IT-spetsialistidele ja õppeosakonna töötajatele; 

• kommunikatsioon praktikakeskkonnas – koolitusel osalesid kõrgkooli ajakirja 
toimetuse ja kolleegiumi liikmed, õppejõud ning tudengid, kokku 21 töötajat, maht 2 
tundi. 

 
Töökeskkond 
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli töökeskkonnanõukogu kogunes 2017. aastal 3 korral (märts, 
november ja detsember), jooksvaid küsimusi arutati vajadusel e-kirja teel. 
Töökeskkonnanõukogu töö aluseks on rektori 22.06.2017 käskkiri Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
Töökeskkonnanõukogu töökord. 

2017. aasta jooksul peetud koosolekute raames käsitleti suuremate teemadena alljärgnevat: 
• mitteakadeemilise personali tööergonoomi külastus; 
• akadeemilise personali rahulolu töökabinettidega (võimalike töökeskkonnaalaste 

kitsaskohtade kaardistamine); 
• koristajate ohutusjuhendi kaasajastamine; 
• 2018. aasta tegevuskava koostamine. 

Täiendav teave: 
Tööõnnetusi ja kutsehaigestumisi 2017. aastal ei registreeritud. Tööga seotud haigestumise 
vältimiseks pakutakse jätkuvalt töötajatele võimalust vaktsineerida gripi vastu ning verega 
kokkupuutuvaid töötajaid nende soovil hepatiidi suhtes. Lisaks kompenseeritakse 
nägemisteravuse langusest tulenevalt prillide soetamist. Töötajatel oli luu- ja lihaskonna 
vaevuste ennetamiseks ja leevendamiseks võimalus saada tasuta massaaži füsioteraapia 
õppekava tudengitelt ja massööri õppekava õpilastelt (õppepraktika käigus). Puhta ja 
tervisliku töökeskkonna hoidmise nimel teostati aasta jooksul mitmeid koristusauditeid, sh 
paigaldati tualettruumidesse hügieenikotid. Tervistedendavaid tegevusi (nt köögiviljapäevi, 
liftivaba päev) viiakse läbi kogu aasta vältel jooksvalt. 
 

Õppejõudude konkurss 
2017. aasta kevadel kuulutati välja konkurss 12,25 õppejõu ametikohale. Konkurss vabadele 
ametikohtadele oli ootuspärane, esitati 35 avaldust (2,9 avaldust 1 ametikoha kohta). Kõige 
suurem oli konkurss õe ja ämmaemanda õppekavadel. Tööleping sõlmiti ka 1 välisõppejõuga 
Iirimaalt 0,5 koormusega radiograafia erialal. 
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Õppejõudude ühiskoolitused 
2017. aastal toimusid kõrgkooli õppejõududele mitmed sisekoolitused: 

• aprillis toimus probleemõppe koolitus, koolitaja Lesley Davison Inglismaalt, 6 tundi, 
osales 42 kõrgkooli õppejõudu; 

• augustis toimus praktikajuhendajate koolitus, koolitajad Anne Vahtramäe ja Marge 
Mahla, 5 tundi, osales 23 õppejõudu; 

• augustis toimus anatoomilise laua kasutamise koolitus Gen Medica eestvedamisel, 8 
tundi, osales 13 töötajat; 

• septembris toimus koolitus „Moodle kasutamise võimalused õppeprotsessis“, koolitaja 
Anne Rosenberg, 1,5 tundi, osales 30 õppejõudu; 

• kord kuus toimusid õppedisaineri juhendamisel digihommikud õppejõududele 
haridustehnoloogiliste pädevuste arendamiseks; 

• novembris toimus simulatsiooniõppe koolitus, koolitaja Patrick Van Gele, 17 tundi, 
osales 28 õppejõudu. 

2017. aastal käis kõrgkoolis Erasmus programmi toel 25 väliskülalist, neist 12 pakkusid eriala 
loenguid kõrgkooli õppejõududele ja üliõpilastele. 
 
Õppejõudude osalemine teadus- ja arendustegevuses  
2017. aastal tehti kokku 40 ettekannet, sh 33 suulist ja 7 kirjalikku. Välismaal tehti kokku 7 
suulist ja 4 kirjalikku ettekannet. 
 

Koostöövõrgustikes ja rahvusvahelises koostöös osalemine 2017. aastal 
Jätkati 12 võrgustikus ja rahvusvahelises koostöötegevustes, näiteks: 

• EFEH (European Federation of Environmental Health) kevadseminar Tartu 
Tervishoiu Kõrgkoolis, 10.-11.03.2017. Osalejaid oli kokku 20 (11 riiki: Šotimaa, 
Iirimaa, Portugal, Taani, Horvaatia, Holland, Sloveenia, Eesti, Norra, Inglismaa, 
Soome). Peamisteks aruteluteemadeks olid keskkonnatervise õppe alase koostöö ja 
rahvusvahelise teadustöö  hoogustamine, muuhulgas kõrgkooli rakendusuuringu 
edasiarendus ja tervisekaitse/keskkonnatervise eriala õpetavate kõrgkoolide 
andmebaaside loomine. Lisaks räägiti keskkonnatervise süsteemist Eestis, BREXIT-i 
võimalikust mõjust UK keskkonnatervisele, Norra lasteaedade ja koolide õhu 
kvaliteedist.  

• Õppejõud Ivi Vaher osales märtsikuus rahvusvahelisel nädalal Leedus (Kauno 
Kolegija); samuti osales Ivi Vaher üliõpilaskonverentsi teaduskomitee liikmena 
Hollandis (Eindhoven) Fontys University of Applied Sciences 2.-6.07.2017 ning 
veebruaris IP-projekti „Welltour“ töökoosolekul projekti algatamiseks Taanis (Alborg). 

• Õppejõud Helen Udras osales Lätis Red Cros Medical College of Riga Stradins 
University korraldatud üliõpilaskonverentsil „Patient safety in health care“ 
teaduskomitee liikmena.  

• MTÜ Mondo tegevuse raames osales õppejõud Marit Kiljako Ghanas stažeerimas. 
• Ämmaemanda õppekava õppejõud Marge Mahla osales Põhjamaade 

Ämmaemandate Võrgustiku (Nordplus Nordic Network Nordejordemodern) 
partnerkoolide koordinaatorite veebikoosolekul, mille eesmärgiks oli planeerida 
edasist koostööd õppejõu ja üliõpilasvahetuse osas ning jätkata ühise uurimisprojekti 
arendustegevusi. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VD_xKXTfo3k67Nb_gpOXb8zckLuDwXXWU0B72eeRGO8/edit?usp=sharing
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• Projekt DeDiWe (The Developer of Digital Health and Welfare Services) raames 
osalesid üliõpilased õppekavadeülesel rahvusvahelisel valikaine kursusel "Developer 
of Digital Health and Welfare services", mis toetas rahvusvahelistumise eesmärkide 
saavutamist. 

• BioNord (Nordplus alavõrgustik) aasta koosolek toimus septembris 2017 Tartu 
Tervishoiu Kõrgkoolis. Aastakoosoleku valmistas ette võrgustikus töös osaleja Mare 
Remm. Koosolekul arutati läbi viidud uuringu tulemusi teemal “Bakalaureusetöö 
maht, sisu ja metoodika bioanalüütiku õppekavades Põhjamaade kõrgkoolides”. 
Otsustati, kes ja kus selle ettekande tulemuste esitlusega esineb. 

 
Tuginedes kõrgkooli Siseveebis kogutavatele andmetele osalesid meie õppejõud 2017. 
aastal 43 erinevas töörühmas ja kuuluti 72 ühingu koosseisu. 
 
Õppejõudude tunnustamine 
Igal õppeaastal valivad kõikide õppekavade õppurid Aasta õppejõud. Lisaks jagati tänukirju 
konkreetsete tegevuste eest, milledeks on näiteks: tunnustust pälvinud lõputöö juhendamine, 
edukas osalemine rakendusuuringus, projektide edukas lõpetamine jne. Kokku pälvisid 2017. 
aastal tänukirja 41 õppejõudu. 

Aasta õppejõud 2017 
  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tp_lU5SDl93OSUvWRxQrjmEkHJR1d_fSPDYgm6Ezgs4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EHca1rh2g71Azak27RAMzXGhB-wS9QjcuoQlYdTAwDU/edit?usp=sharing
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Eelarve 

 

2017. aasta eelarve kogumahuks kujunes 
4 393 008 eurot, millest majandustegevusest 
laekuvate vahendite eelarveline maht 
moodustas 328 281 eurot ning 
sihtfinantseeringud 916 189 eurot, sh 
välistoetused 538 107 eurot. 2017. aastal 
eraldas haridus- ja teadusministeerium 
kõrghariduse tulemuskäskkirja tegevus-
toetuse vahendeid summas 2 937 517 eurot, 
millest 100 000 eurot suunati õppe-
otstarbelisteks investeeringuteks. Kutse-
hariduse riikliku koolitustellimusena eraldas 
haridus- ja teadusministeerium kokku 186 480 
eurot. 

Eelarve jaotus aastatel 2013–2017 (eurodes).  

Investeeringuteks kavandati 2017. aastal 354 400 eurot, sh 254 00 eurot 2016. aastast üle 
kantud vahenditest, millele lisandusid ASTRA programmist kavandatud investeerimis-
vahendid summas 255 000 eurot. 
 

 

Tegevustulude osas on märgata 
sihtotstarbeliste eraldiste kahanemist, mis 
tuleneb otseselt sihtotstarbeliste inves-
teeringute (õppehoone ja aparatuur) Euroopa 
Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi 
projektide lõppemisest. Majandustegevustulu 
on püsinud stabiilsena ning tegevustulu on 
aasta-aastalt stabiilselt kasvanud. 
 
 
 
 

Tegevustulude jaotus aastatel 2013–2017.  
 
Investeeringud 
2017. aastal jätkati kõrgkooli hoone ühiselamu osa renoveerimisega. Renoveeriti ühiselamu 
3. korrus ja rekonstrueeriti prügišaht 1.-4. korruse ulatuses abiruumideks. Eluruumidesse 
soetati ka uus sisustus summas 15 050 eurot. Remonttöid teostas vastavalt hankelepingule 
osaühing PHV Ehitus. Investeeringu kogumaksumuseks kujunes 235 492 eurot. 
Õppevahendite soetuste kogumaksumuseks kujunes 2017. aastal ca 460 000 eurot.  
Lisaks realiseerusid 2017. aastal ASTRA programmi raames 2 olulist investeeringut: 
 

• Augustis soetati kõrgtehnoloogiline virtuaal-hariduslik anatoomiline laud koos 
andmebaasiga, kogusmaksumuses 123 480 eurot. Seade võimaldab laialdast 
kasutust kõikidel õppekavadel. Sellega on võimalik kuvada mitmeid uuringutüüpe 
ning vähemalt 2500 eraldiseisvat anatoomilist struktuuri koos selgituste ja 
ladinakeelsete nimetustega. Seadmes on kasutada üle 600 erineva patoloogilise 
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juhtumiga andmebaas. Samuti saab kasutada erinevaid digitaalseid meditsiinilisi 
tööriistu, kuvada suurendatult kehaosi ja organisüsteeme, demonstreerida 
hingamisteede, südame ja neerude embrüonaalset arengut jne. 

 

 
• Detsembris lõppes õenduse ja ämmaemanduse simulatsioonõppe keskuse 

väljaehitamine. Programmi raames soetati simulatsiooni integreeritud taasesituse 
lahendus SimView™, mis salvestab heli- ja videosimulatsiooni ning õppetegevusi. 
Simulatsiooni tegevusi saab salvestada, uurida, taasesitada ning lisada märkusi 
andes õppejõule ja õppijale võimaluse hinnata kõiki simulatsiooni tegevusi. Süsteem 
on paigaldatud ühiselamuhoone õppekorpusesse ning aktiivne kasutus õppetöös 
algab 2018. aastal. Samuti täienes simulatsiooninukkude arsenal, lisandus 
täissuuruses täiskasvanu simulatsioonimulaaž SimMan Essential. Tegemist on 
täisfunktsionaalse simulatsioonimulaažiga, mis võimaldab harjutada kunstlikku 
hingamist, kaudset südamemassaaži, defibrilleerimist, vererõhu mõõtmist, veeni 
punktsiooni ja infusiooni käel ning hinnata erinevaid südamerütme, kopsude ja 
südame kuulatlusleidusid jne. 
 

Simulatsioonõppe investeeringuid kokku 172 650 eurot 
Kui eelnevad nimetatud investeeringud õppevahenditesse said teoks suuresti ASTRA 
programmi kaasabiga, siis lisaks panustas kõrgkool olulisel määral ka eelarvelistest 
vahenditest õppevahendite soetusesse. 

Bioanalüütikute õppeks soetati järgnevad õppevahendid: motoriseeritud rotaatormikrotoom, 
immuunpõhimõttel töötav kliinilise keemia analüsaator, täisautomaatne vereraku loendaja 
(hematoloogiline analüsaator) ning nukleiinhapete analüsaator (Real-time PCR). Tegemist 
on spetsiifiliste seadmetega, mis leiavad aktiivset kasutust nii õppetöös kui ka uuringutes.  

Vahendite soetusmaksumuseks kujunes 99 768 eurot. 
Radioloogia tehnikute õppekavale hangiti immobiliseerimise ja jäljendi võtmise 

õppevahendid maksumusega 19 193 eurot. 
Tervisekaitse ja füsioteraapia õppeks soetati samuti mitmeid uusi õppevahendeid, nende 
seas: täiskomplektne gaasidetektor Dräger X-AM8000, müra doosi mõõtja, elusuuruses 
anatoomiline mudel lihastega, madala intensiivsusega 1-kanaliline laserravi aparaat, 
lülisamba hindamise ja ravi seade (Spinal Mouse), antropomeeter ning lihaste 
elektrostimulatsiooni aparaat. Soetuste kogumaksumuseks kujunes 42 612 eurot. 



   14 
 
 

Soetamata jäi eelarvevahendite nappuse tõttu spektrofotomeeter, mis kavatsetakse soetada 
2018. aastal. 

Eelpool on nimetatud vaid olulisemad investeeringud, millele lisanduvad veel täiendavalt 
väiksemad õppevahendite soetused: jälgimismonitorid, simulatsiooninukud jms. 2017. aasta 
aprillis paigaldati kõrgkooli õppehoonesse AED, mille kasutamiseks korraldati kõrgkooli 
töötajatele ka koolitus. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Meediakajastuste arvud aastatel 2013–2017. 
 
Kõrgkooli meediakajastuste arv langes veidi võrreldes 2016. aastaga: kui 2016. aastal 
kajastati kõrgkooli tegevusi meedias 644 korral, siis 2017. aastal oli meediakajastusi kokku 
426. Meediakajastuste arvu vähenemise põhjuseks võib pidada asjaolu, et kõrgkool 
inaugureeris 2016. aastal ametisse uue rektori, mis pälvis meedias suurel hulgal tähelepanu. 
Niisamuti tähistas kõrgkool 2016. aastal oma 205. sünnipäeva ning juubeliaasta puhul 
toimunud tegevused kogusid märgatavalt meediakajastusi. 
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Jätkuvalt kajastatakse meedias kõige enam 
kõrgkooli erinevaid sündmusi. Lisaks on 
ilmunud 58 artiklit, kus ekspertallikaks on 
kõrgkooli töötaja, vilistlane või tudeng ning 
fookuses sisulised tervishoiu- või haridus-
teemad. 
 

Meediakajastuste jaotus väljaande tüübi järgi 
(n=426). 

 

 
Kõrgkooli suvise vastuvõtu eel toimus raadio MyHits hommikuprogrammis tervisenädal, mille 
käigus rääkisid 5 kõrgkooli õppejõudu raadios terviseteemadel. Kõrgkooli sündmustest leidis 
kõige enam kajastamist uus õppevahend anatoomiline laud, Tallinnas avatud bioanalüütiku 
õpe, vastuvõtt, avatud uste üritused ning peagi alustav radioloogiatehnikute magistriõpe. 

Kevadel filmiti 3 uut videoklippi („Tervisekaitse spetsialist“, „Bioanalüütik“ ja „Bioanalüütik“) 
mis tutvustavad tervisekaitse spetsialisti ja bioanalüütiku erialasid ning Tallinnas alanud 
bioanalüütiku õpet. Bioanalüütiku ning tervisekaitse spetsialisti erialasid tutvustavaid 
videoklippe kuvati perioodil 12.06-18.06.2017 reklaamina kinodes. 
Novembris võttis kõrgkool kasutusele uuenenud kodulehekülje, mille eesmärgiks on 
informatsiooni leidmise lihtsustamine läbi kolmetasandilise menüü. Uus julge kujundusega 
koduleht on kaasaegsem ning esilehel on näha kõrgkooli tutvustav video, mis püüab 
külastajate tähelepanu. Koduleht asub jätkuvalt aadressil www.nooruse.ee. 
Aasta jooksul ilmus 4 veebiajakirja numbrit, mis hakkas esimest aastat ilmuma ka 
paberkandjal (tiraaž 100 iga ajakirja kohta). 

Mais alustas kõrgkool tegevust Instagramis kasutajanime „tervishoiukorgkool“ all. 
Instagramis toimus tudengitele fotokonkurss, mille eesmärgiks oli jälgijaskonna kasvatamine 
uuel platvormil. 2017. aasta lõpuks oli kõrgkooli Instagrami kontol 384 jälgijat. 
Meediakajastuste jaotumine kajastuse sisu järgi (n=426). 

Kajastuse sisu Kajastuste arv 
Mainitud seoses kõrgkooliga 104 
Kõrgkooli sündmuste kajastused 171 
Isikute mainimine (tudengid, vilistlased, endised töötajad vms) 93 
Ekspertalli2 kõrgkooli töötaja või tudeng 58 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=oT3QBCPp5zI
https://www.youtube.com/watch?v=703BzCAGAuQ
https://www.youtube.com/watch?v=AOnnOxhcn-c&t=13s
http://www.nooruse.ee/
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Seisuga 31.12.2017 oli kõrgkoolis 1115 õppurit, kellest 966 õppis rakenduskõrghariduse ja 
149 kutseõppe õppekavadel. Võrreldes 2016. aastaga on nimekirjas 46 õppurit vähem, sest 
alates 2016/2017. õppeaastast võetakse õppijaid õe õppekavale vastu 2 korral aastas ning 
2017/2018. õppeaasta talvel alustajad 2017. aasta statistikas ei kajastu. Õppurite üldarvu 
vähenemine on seotud ka sellega, et alates 2016. aastast ei avatud enam õdede lühendatud 
õppeajaga (nn tasemeõppe) gruppi. 

2017. aastal lõpetas kõrgkooli 260 rakenduskõrgharidus õppe ja 88 kutseharidusõppe 
lõpetajat. 
Õppurite arvud võrdluses aastatel 2016 ja 2017. 

Õppekava Õppurite arv 
31.12.2016 

Õppurite arv 
31.12.2017 

Õe põhiõpe 554 513 
Õdede erialakoolituse õppekava 71 67 
Ämmaemand 111 116 
Füsioterapeut 99 90 
Tervisekaitse spetsialist 39 34 
Bioanalüütik 72 77 
Radioloogiatehnik 70 69 
Lapsehoidja 47 44 
Erakorralise meditsiini tehnik 24 25 
Massöör 13 11 
Hooldustöötaja 39 48 
Tegevusjuhendaja 21 20 

2017. aastal eksmatrikuleeriti kõrgkoolist 140 õppurit (12,6%), mis on kümne võrra vähem 
kui 2016. aastal. Rakenduskõrgharidusõppes katkestas õpingud 112 üliõpilast ja kutseõppes 
28 õpilast. Õppevõlgnevuste tõttu eksmatrikuleeriti 67 õppurit, 48 õppurit katkestas õpingud 
omal soovil. 4 õppurit ei alustanudki õpinguid 1. kursusel ning 21 lahkus eriala sobimatusega 
seoses. 
 

2017/2018. õppeaasta sügisel avati koostöös Tallinna haiglatega bioanalüütiku õpe Tallinnas 
ja hooldustöötaja õpe Jõgeval. Esmakordselt võeti 2017. aasta veebruaris vastu õe põhiõppe 
õppekavale 26 üliõpilast, kus õppetöö korraldati tsükliõppe vormis. Koostöös tööandjatega 
avati programmi „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse 
koolituspraktika" ja "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine" ehk PRÕM 
raames 2 töökohapõhist (lapsehoidja ja tegevusjuhendaja) õpperühma. 

2017/2018. õppeaastal jätkati 2016. aastal välja töötatud vastuvõtutingimustega, kuid 
vastuvõtutesti rakendati esmakordselt ka füsioterapeudi õppekaval. Vastuvõtutest sooritati 
kõrgkooli Moodle keskkonnas ja testi tulemusena oli võimalik saada maksimaalselt 17 punkti. 
Kandideerijate keskmine testi tulemus oli 10,8 ja see on võrreldes eelneva õppeaastaga 
keskmiselt 1,5 punkti madalam. 

Vastuvõtukonkurss (5,15) kõrghariduse 1. astmel oli mõnevõrra kõrgem kui 2016. aastal 
(4,84). Võrreldes 2016. aastaga oli 1,5 avalduse võrra õppekohale suurem konkurss õe 
õppekaval, füsioterapeudi õppekava konkurss seevastu vähenes 4,9 avalduse võrra 
õppekohale. Analoogselt varasemate aastatega on sisseastujate hulgas kõige 
populaarsemad füsioterapeudi, ämmaemanda ja radioloogiatehniku õppekavad. 
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Vastuvõtukonkurss rakenduskõrgharidusõppesse 2017. aastal. 

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekava 
kohta 

Õe põhiõpe (talvine vastuvõtt) 26 101 3,88 
Õe põhiõpe 104 443 4,25 
Õdede erialakoolitus, kliiniline õendus 15 19 1,27 
Õdede erialakoolitus, terviseõendus 15 12 0,80 
Õdede erialakoolitus, vaimse tervise õendus 15 24 1,60 
Õdede erialakoolitus, intensiivõendus 15 54 3,60 
Ämmaemand 30 215 7,17 
Füsioterapeut 30 436 14,53 
Tervisekaitse spetsialist 14 68 4,86 
Bioanalüütik 26 133 5,12 
Radioloogiatehnik 20 168 8,40 
kõrghariduse 1. aste kokku 310 1673 5,15 
 
Vastuvõtukonkurss kutseõppesse 2017. aastal. 

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekava 
kohta 

Lapsehoidja (töökohapõhine) 24 48 2,00 
Lapsehoidja 20 53 2,65 
Erakorralise meditsiini tehnik 24 95 3,96 
Massöör -   
Tegevusjuhendaja (töökohapõhine) 24 19 0,79 
Hooldustöötaja (talvine vastuvõtt) 20 20 1,00 
Hooldustöötaja 18 33 1,83 
Kokku 130 268 2,16 
 

 

Kõrgkooli lõpetajate tööle siirdumise osakaal 
on endiselt kõrge – keskmiselt 85% 
lõpetajatest (2016. aastal 88%). 
Tervisekaitse spetsialistide tööleasumise 
osakaal on varasemaga võrreldes oluliselt 
langenud, kuid arvestades lõpetajate väikest 
arvu (6 lõpetajat) ei ole see näitaja teiste 
õppekavadega võrreldav. 

Lõpetajate tööle siirdumine 2013–2017. aastal (%). 
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Kõrgkool on endiselt atraktiivne koostööpartner väliskõrgkoolide üliõpilaste hulgas. 2017. 
aastal sooritas õppepraktika siin 65 üliõpilast rakenduskõrghariduse tasemel, mis on 10 võrra 
rohkem kui 2016. aastal. Välisüliõpilased tulid Belgiast, Hispaaniast, Soomest, Itaaliast, 
Leedust, Saksamaalt, Poolast, Taanist, Kreekast, Bulgaariast, Lätist, Portugalist ja Austriast. 
 

 

 
Kõrgkoolil on toimiv süsteem 
välisüliõpilaste toetamiseks ja 
nõustamiseks. Sissetulevaid välis-
tudengeid toetavad rahvusvaheliste 
suhete spetsialist, osakondade juhid 
ning üliõpilasesindus. Peale saabumist 
on kõigil välistudengitel nö sisseelamis-
nädal, kus rahvusvaheliste suhete 
spetsialist tutvustab neile kõrgkooli, nad 
kohtuvad kõrgkoolipoolsete praktika 
juhendajatega, vajadusel näitavad oma 
praktilisi oskusi kõrgkooli simulatsiooni-
keskuses ning valmistuvad praktikaks. 
 

Üliõpilasmobiilsus 2013–2017.  

Kõrgkooli üliõpilastest viibis välispraktikal 28 kõrghariduse õppekava üliõpilast. 
Populaarsemad sihtriigid olid Horvaatia, Hispaania, Läti, Soome, Itaalia, Sloveenia, Malta, 
Leedu, Šveits ja Rootsi. 
Kutseõppe õppekavadelt osales õpirändes kokku 14 õpilast: 

• NEMO projekti raames Tamperes 3 lapsehoidja õppekava õpilast; 
• Erasmus+ raames Jenas 4 hooldustöötaja õppekava õpilast; 
• Erasmus+ raames Espoos 4 hooldustöötaja õppekava õpilast; 
• Erasmus+ raames Tamperes 3 lapsehoidja õppekava õpilast. 

Erasmus koostöölepinguid oli kokku 78 ja 2017. aastal lisandus 6 uut partnerkooli. 
Väljaminevate Erasmuse üliõpilaste välispraktikat/õpinguid tunnustatakse samaväärselt 
Eestis tehtud praktikaga/õpingutega ning seda arvestatakse õppekavas kohustuslike ainete 
(kui tegu on kohustusliku praktika/õppeainega) osana hinnetelehel. Praktikaid ja õppeained 
väliskõrgkoolis saab valida ka valik- või vabaainetena. 

Üliõpilastele tutvustatakse regulaarselt Erasmuse välispraktika/õpingute võimalusi 
infotundides, Siseveebis jne. Õpirändealast nõustamist ja informeerimist teostavad 
kõrgkoolis 3 lepingulist töötajat. Rahvusvaheliste suhete spetsialistid aitavad Erasmusest 
huvitatud üliõpilastel leida sobiva partnerkooli, suhtlevad sealse koordinaatoriga vajalikes 
küsimustes ning loovad sellega võimaluse üliõpilasel hõlpsalt minna välispraktikale või 
õppima. Välispraktika/õpingute ajal abistab meie kõrgkooli poolne koordinaator üliõpilast 
küsimuste ja probleemide osas, mis mobiilsuse käigus ette võivad tulla. 
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2017. aastal oli rakendusuuringutesse kaasatud 72 kõrgkooli üliõpilast ning 
arendusprojektidesse 267 õppurit. Õppetöös välisriikides ja rahvusvahelistel 
üliõpilaskonverentsidel osales arvukalt üliõpilasi ja vilistlasi (lisaks osalemisele ka tunnustuse 
pälvinud õppurid, on välja toodud järgmises punktis): 

• radioloogiatehniku õppekava üliõpilased Anna-Karin Freiberg ja Erki Arusoo osalesid 
ECR 2017 kongressil (European Congress of Radiology Annual Meeting) ja kuulasid 
loenguid mahus 27 tundi ning osalesid EFRS/EW (European Federation of 
Radiographer Societies) korraldatud radiograafia üliõpilaste seminaril (Austria); 

• radioloogiatehniku õppekava üliõpilane Dmitri Koštšejev läbis väga edukalt 
rahvusvahelise kursuse “Forensic Radiolography” 15 EAP ulatuses Haute École de 
Santé Vaud (Šveits); 

• koostöös P.P. Stradins Medical College of the University of Latvia viidi edukalt läbi 
rahvusvaheline õppekavadeülene valikaine „Podiaatria“ 1 EAP, osales 98 õppurit ja 3 
õppejõudu mõlemast kõrgkoolist (Läti); 

• füsioterapeudi õppekava vilistlane Karina Talk osales suulise ettekandega oma 
lõputööst üritusel „Great Poland Day of Physiotherapy“, 3rd Scientific and Training 
Conference (Poola); 

• füsioteraapia 3. kursuse üliõpilased Laura Grigorjan ja Sandra Zimmermann osalesid 
konkursil „European PETRHA Cup“ (Prantsusmaa); 

• õe õppekava üliõpilased Kadri Niin ja Triinu Trossmann esinesid suulise ettekandega 
„The Attitudes and Experiences Concerning Normal Childbirth Among Estonian Labor 
Ward Midwives“ rahvusvahelisel üliõpilaskonverentsil (Riia); 

• kõrgkooli korraldatud rahvusvahelisel üliõpilaskonverentsil „Health in Our Hands“ 
(Eesti) osales arvukalt kõrgkooli üliõpilasi. 

 

2017. aastal pälvisid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurid mitmeid olulisi riiklike ja 
rahvusvahelisi tunnustusi. Kõrgkooli sünnipäeval anti õppuritele 27 tänukirja kõrgkooli 
esindamise eest erinevatel sündmustel ja 40 tunnuskirja suurepäraste lõputööde eest. 
Haridus- ja teadusministeeriumi üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil pälvisid tunnustuse: 

• bioanalüütiku õppekava üliõpilane Kristiina Sõsa 3. preemia konkursitöö „Borrelia 
burgdorferi sensu lato genotüübiline jaotumus ja kandlus puukide seas Tartu- ja 
Võrumaal” eest (juhendajad Eerik Jõgi ja Mare Remm); 

• ämmaemanda õppekava üliõpilased Kadri Niin ja Triinu Trossmann 2. preemia 
terviseuuringute valdkonna konkursitöö „Eesti haiglate sünnitusosakondade 
ämmaemandate hoiakud ja kogemused seoses normaalse sünnitusega” eest 
(juhendaja Siiri Põllumaa); 

• õe õppekava üliõpilane Jekaterina Lammartson tänukirja konkursitöö „Astma 
diagnoosiga laps ning alternatiivsed ja täiendavad ravimeetodid” eest (juhendaja 
Terje Arula). 

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu tunnustab kord aastas parimaid lõputöid. 2017. 
aastal pälvis auhinna Karmen Kõlamets lõputöö „Plaaniline vaktsineerimine Eestis“ eest 
(juhendaja Ülle Parm). 
Konverentsil „RSU International Student Conference. Health and Social Sciences“, mis 
toimus Lätis, saavutasid Ingel Ilves ja Deisi Pütsepp posterettekannete kategoorias 2. koha 
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(juhendajad Ülle Parm ja Ljudmila Linnik). Samal konverentsil saavutasid Kätlin Kindsiko ja 
Grete Must suuliste ettekannete kategoorias 3. koha (juhendajad Ülle Parm ja Maie Treial). 

Üliõpilaste olümpiaadil „Health care student Olympiad“ Lätis (Riga Stradinš University Red 
Cross Medical College) saavutasid õe õppekava 2. kursuse üliõpilased Dagmar Mähar, Liina 
Oherjus, Martti Ojamaa, Birgit Okas 3. koha. 
2017. aasta üliõpilaste rahvusvahelisel konverentsil „Health in Our Hands“ 23.11.2017 oli 
väga edukas meie kõrgkooliga seotud õppuritele ja vilistlastele. Tunnustuse pälvisid: 

• Marleen Lõhmus – parim ettekanne bioanalüütika valdkonnas (juhendajad Anneli 
Raave-Sepp ja Maie Treial); 

• Karmen Kõlamets – posterettekannete 3. koht (juhendaja Ülle Parm); 
• Piret Mihkelson – suuliste ettekannete 1. koht (juhendajad Ülle Parm ja Aivar Orav): 
• Sandra Muraševa – suuliste ettekannete 3. koht (juhendajad Anna-Liisa Tamm ja Ülle 

Parm); 
• Reelika Vetemäe – WHO eriauhind (juhendaja Ülle Parm). 

2017. aastal alustas Tööandjate Keskliit parimate praktikantide konkurssi „Practik Cum 
Laude“. Selle konkursi Aasta praktikandi tiitli nominendid olid Kristina Seepter, kes käis 
praktikal Tartu Ülikooli Kliinikumis ja õppis Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õendust ning Ilona 
Mikenina, kes käis praktikal Lõuna-Eesti Haiglas ja õppis samuti Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 
õendust. 

KOK Fookuses projektis osalejatena said füsioterapeudi 3. kursuse üliõpilased Laura 
Grigorjan ja Villem Nilbe koos ülejäänud meeskonnaga auhinnaks 10 000 eurot lahenduse 
“Hinga ja liigu” eest, töötamaks välja uudset digilahendust KOK ravikvaliteedi 
parendamiseks. 
Hooldustöötajate kutsevõistlusel Noor Meister (4.05-5.05.2017) saavutas Annika Sing 3. 
koha. 
 

 
Aivar Tõnismäe, õde 3. kursus; 
Anastassija Truss, õde 1. kursus; 
Birgit Allilender, tervisekaitse spetsialist 1. kursus; 
Britta Jürgenson, ämmaemand 1. kursus; 
Egert Vinogradov, bioanalüütik 3. kursus; 
Eliise-Rosalinda Ude, bioanalüütik 2. kursus; 
Elika Šaškina, õde 1. kursus; 
Ervin Valdt, tervisekaitse spetsialist 2. kursus; 
Hedo Mägi, bioanalüütik 3. kursus; 
Jane Arujõe, õde 1. kursus; 
Kaie-Riin Jürgenson, lapsehoidja; 
Kelly Potsepp, õde 2. kursus; 
Kristjan Laubholts, õde 2. kursus; 
Riin Pajumets, õde 2. kursus; 
Roman Paluste, õde 3. kursus; 
Sandra Vind, õde 2. kursus; 
Siiri Linde, õde 2. kursus; 
Stella Tiit, ämmaemand 1. kursus; 
Stella Toomsoo, bionalüütik 2. kursus; 
Triin Lutsar, füsioterapeut 1. kursus; 
Tuuli Muistna, tervisekaitse spetsialist 3. kursus. 

https://www.nooruse.ee/et/korgkoolist/meedia/kalender/rahvusvaheline-uliopilaskonverents-tervis-meie-kates
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Üliõpilasesinduse üritused ja sündmused  

 
Läbi aasta osalesid üliõpilasesinduse liikmed erinevatel messidel, nagu Teeviit ja Õpi Tartus 
haridusmess ning abistasid muude ürituste korraldamisega. Lisaks sai endine esimees Egert 
Vinogradov sotsiaalministeeriumi kutse osaleda Eesti eesistumise raames toimunud „Health 
in the Digital Society. Digital Society for health“ konverentsil. Räägiti koostööst Eesti 
Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga, kellega aasta lõpus ka kohtuti. 
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Üliõpilasesindus oli kaasatud stipendiumite ja toetuste komisjonide töösse ning osaleti 
kõrgkooli nõukogu ja õppekavade nõukogude töös. 
 

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurid olid 2017. aastal edukad erinevatel kohalikel ja riiklikel 
võistlustel ja sündmustel. Näiteks Üliõpilaste II Talimängudel osales 45 õppurit, 
üldarvestuses saavutati 3. koht, juba traditsioonilistel Üliõpilaste XVII suvemängudel osales 
66 õppurit ja aktiivseima kõrgkooli kategoorias saadi 1. koht (16 kõrgkooli seas) ning 
üldarvestuses jäädi 4. kohale. Lisaks osalesid nii individuaalselt kui meeskondlikult kõrgkooli 
õppurid erinevatel spordivõistlustel ja –üritustel, muuhulgas Eesti murdmaajooksu 
meistrivõistlustel (Allar Lamp, 1. koht), Eesti võrkpalli Naiste Meistriliigas (Renate Pikk, 2. 
koht), XXXII SELL mängudel Riias (Allar Lamp, 2. koht), ujumisvõistlusel Tartu Tähed 
(Johhanna Räppo, 2. koht), maailmameistrivõistlustel kestvusratsutamises Brüsselis (Keiu 
Oras, 4. koht), Eesti meistrivõistlustel lamades surumises (Kristjan Läll 6. koht), Credit 24 
Rahvaliiga II tugevusgrupis (segavõistkond ja naised), Eesti üliõpilaste meistrivõistlustel 
males, Tartu Sinilillejooksul, Tartu Linnamaratonil, Tartu Sügisjooksul, Tudengimaratonil, We 
Run Tallinn jooksul, YliPall võistlustel. 2017. aastal pakkus kõrgkool võimalust korvpalli, 
algajate võrkpalli, oskajatele võrkpalli, jõusaali ja teiste klubide treeninguteks. Kokku kasutas 
seda võimalus enam kui 100 õppurit, kellest paljud käivad mitmes treeningus. 
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2017. aastal olid õppe- ja arendustegevuse peamised prioriteedid tulenevalt kõrgkooli 
arengukavast magistriõppe avamise ettevalmistamine, õppekavadeüleste tegevuste ja 
interprofessionaalse õppe arendamine ning koostöövõimaluste laiendamine. 
 

Vastavalt 2017. aasta kevadel kehtima hakanud kõrgkooli põhimäärusele kuulub õppe- ja 
teadusstruktuuris õppeprorektori vastutusalasse 4 õppeosakonda, mille eesmärk on 
korraldada ja arendada valdkondlikku tasemeõpet. Kõrgkooli õppeosakonnad on: 

 

 
• õenduse ja ämmaemanduse 

osakond, mida juhib dotsent-
osakonna juhataja Saima Hinno; 

• radiograafia ja bioanalüütika 
osakond, mida juhib lektor-
osakonna juhataja Zinaida 
Läänelaid; 

• füsioteraapia ja tervisekaitse 
osakond, mida juhib lektor-
osakonnajuhataja Anna-Liisa Tamm; 

• kutseõppe osakond, mida juhib 
osakonna juhataja Tiina Uusma. 

Õppe- ja teadusstruktuuri kõrgeim otsustuskogu on pedagoogiline nõukogu (PN), mille 
eesmärk on tagada õppetöö kvaliteet ja õppekeskkonna vastavus õppekavade eesmärkide 
täitmisele, arendada õppekavasid ja korraldada õppetööd erinevate õppekavade alusel. 
Nõukogu koosseisu kuuluvad õppeprorektor, õppeosakondade juhid ja alates 2017. aastast 
õppekorralduse osakonna juht. 
 
Seoses kõrgkooli struktuurimuudatustega ja magistriõppe ettevalmistamisega analüüsiti ja 
täiendati pedagoogilises nõukogus kõiki õppekorralduslikke dokumente. Olulisemad 
muudatused viidi sisse kõrgkooli õppekorralduseeskirja, kus kirjeldati täpsemalt õppurite ja 
õppejõudude ning osakonnajuhtide vastutused ja lisati 2 tasulise eksami sooritamise 
võimalus, et vähendada õppijate väljalangevust akadeemilise edasijõudmatuse tõttu. 
Tasulise eksami korralduse ja efektiivsuse esmane analüüs on planeeritud 2017/2018. 
õppeaasta lõppu. Lisaks koostati füsioteraapia ja tervisekaitse õppekavadel 2017. aastal 
ühine lõputöö koostamise juhend. 
 
Õppekavade hindamiseks, arendamiseks ja kvaliteedi kindlustamiseks on rektori käskkirjaga 
kinnitatud õppekavade nõukogud. 2017. aastal uuendati kõikide õppekavade nõukogude 
koosseisu ja seoses magistriõppe arendamisega loodi täiendavalt 2 õppekava nõukogu. 
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Radiograafia magistriõppe ühisõppekava nõukogu (16.11.2017): 
Zinaida Läänelaid – Tartu Tervishoiu Kõrgkool, nõukogu esimees; 
Kalle Kepler – Tartu Tervishoiu Kõrgkool; 
Kevin Aas – Eesti Radioloogiatehnikute Ühing; 
Indrė Brasaitė – Klaipeda Ülikool; 
Arvydas Martinkėnas – Klaipeda Ülikool; 
Aurika Vanckavičienė – Leedu Radioloogiatehnikute ühing; 
Irma Vilutytė – Klaipeda Ülikool, üliõpilaste esindaja. 

Terviseteaduse magistriõppe õppekava nõukogu (01.09.2017): 
Saima Hinno – õppekava väljatöötamise töörühma juht, Tartu Tervishoiu Kõrgkool; 
Kristi Puusepp – õppekava nõukogu juht, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool; 
Angela Eensalu-Lind – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool; 
Lily Parm – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool; 
Merle Kuus – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool; 
Liina Hürden – Põhja-Eesti Regionaalhaigla/Tallinna Tervishoiu Kõrgkool; 
Kristi Rannus – Põhja-Eesti Regionaalhaigla/Tallinna Tervishoiu Kõrgkool; 
Eve-Merike Sooväli – Tartu Tervishoiu Kõrgkool; 
Reet Urban – Tartu Tervishoiu Kõrgkool; 
Pille Tammpere – Tartu Tervishoiu Kõrgkool; 
Margit Lenk-Adusoo – Tartu Tervishoiu Kõrgkool; 
Sirje Sammul – Tartu Tervishoiu Kõrgkool; 
Ere Uibu – Tartu Ülikool; 
Katre Zirel – Põhja-Eesti Regionaalhaigla; 
Helen Valk –  Põhja-Eesti Regionaalhaigla; 
Reet Tohvre – Tartu Ülikooli Kliinikum; 
Gerli Liivet – Eesti Õdede Liit; 
Kersti Viitkar – Tartu Tervishoiu Kõrgkool; 
Ulvi Kõrgemaa – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. 
 

27.04.2017 külastas kõrgkooli radiograafia magistriõppe ühisõppekava esmashindamise 
komisjon, kes andis õppekavale positiivse hinnangu ning tunnustas õppekava ülesehitust, 
mis tuleneb  magistrikraadiga spetsialistide vajadusest ja õppekava vastavust riiklikele ning 
rahvusvahelistele magistriõppe nõuetele. Samuti tõsteti esile õppetöösse kaasatud 
õppejõudude muljetavavaldavaid uurimistööalalseid kogemusi ning õpiväljundite 
saavutamiseks sobivaid õpi- ja hindamismeetodeid. Esmashindamise eduka läbimise 
tulemusena tegi haridus- ja teadusminister 20.07.2017 ettepaneku anda kõrgkoolile õppe 
läbiviimise õigus. Vabariigi Valitsuse 21.09.2017 otsusega omistati kõrgkoolile magistriõppe 
läbiviimise õigus kuni 31.12.2020. 

2017. aastal tehti koostöös Klaipeda Ülikooliga ettevalmistusi õppe avamiseks ja üliõpilaste 
vastuvõtuks ning koostati rahvusvahelistele õppijatele suunatud õpiteatmik. 
Koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Ülikooli, Eesti Õdede Liidu, vilistlaste ning 
tööandjate esindajatega koostati terviseteaduse magistriõppekava (eriõendus), mis esitati 
haridus- ja teadusministeeriumile 01.12.2017. Õppekava on õdede erialakoolituse õppekava 
edasiarendus, mis on heaks kiidetud nii tööandjate esindajate kui sotsiaalministeeriumi poolt. 

Interprofessionaalse õppe arendamiseks viidi radioloogiatehniku ja õe õppekavadel 
kohustuslike ainete „Lapseea patoloogia radiodignostikas“ ja „Haige lapse õendus“ raames 
edukalt läbi ühised seminarid teemal „Õe ja radioloogiatehniku roll lapse ja lapsevanema 
ettevalmistuses radioloogilisteks uuringuteks“. 
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Kõikide õppekavade õppetöö raames pakutakse teenust kogukonnale, füsioterapeudi 
õppekaval lisandus 2017. aastal uue teenusena sünnitusjärgse diastaasiprobleemiga naiste 
tervisevõimlemine. 

Õppekavadeüleses koostöös toimusid aprillis "Terviseteadlikkuse õpipäevad 
gümnasistidele", kus 2017. aasta teemaks oli "Maksa tervis". Projekti raames viidi 6 päeval 
läbi kokku 24 õpituba, mida külastasid 18 koolist kokku 216 osalejat.  Kaasjuhendjaid – 
üliõpilasi oli erinevates õpitubades 64. Projekti meeskonda kuulusid Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli kõigi kõrghariduse õppekavade 18 õppejõu kõrval 5 partnerite esindajat. Projekti 
juhtis õppejõud Marika Külm, projekti õnnestumisele aitasid kaasa paljud kõrgkooli töötajad.  
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilased viisid õppejõudude juhendamisel läbi 4 töötuba: 

• molekulaardiagnostiline ja füsioterapeutiline kehalise võimekuse hindamine (õppejõud 
Eerik Jõgi, Triin Aasmäe ja Aili Lopmann); 

• maksa tervis (õppejõud Piret Simm-Pärle, Signe Asi, Marge Mahla, Jana Meier, Triin 
Veber, Kristi Vahur, Helen Udras, Janelle Märs, Kevin Aas ja partnerina SA TÜK 
elundite transplantatsiooni osakonnast Hele Nurme); 

• maksa tervise uurimine (õppejõud Kerli Koobak, Anneli Raave-Sepp, Mare Remm, 
Aivar Orav, Kaido Liiv, partneritena SA TÜK Ühendlaborist Pille Mee, Riin Tamm, 
Andres Arak, Tuuli Laeneste); 

• õppekavade ülene õpituba tervishoiu kutsealasid tutvustavad ja õppetegevust 
toetavad videod (õppejõud Marika Külm). 

Koostöös Tallinna haiglatega valmistati ette bioanalüütiku õppekava õppegrupi avamine 
Tallinnas. 28.08.2017 sõlmiti õppe läbiviimiseks koostööleping, mille kohaselt avatakse nii 
2017/2018. kui 2018/2019. õppeaastal bioanalüütiku õppekava õppegrupp Tallinnas. 

Kutseõppes taotleti ja saadi esmakutse andja õigus hooldustöötaja, erakorralise meditsiini 
tehniku, lapsehoidja ja tegevusjuhendaja õppekavadel. Lapsehoidja, hooldustöötaja ja 
tegevusjuhendaja õppekavadel viidi läbi esmakutse eksamid. Lapsehoidja õppekava viidi 
vastavusse uuenenud kutsestandardiga ning 2017. aasta sügisest alustati õpet uuendatud 
õppekava alusel. 

Koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga alustati koostööd diabeediga patsiendi toimetuleku 
toetamist arendava uurimisprojektiga eesmärgiga koondada materjalid patsiendi 
infovajaduse hindamiseks ja kaardistamiseks. 

Füsioteraapia ja tervisekaitse osakond tegeles nn Töökeskkonnalabori (siseruumi õhu 
kvaliteet) kavandamisega. Kohtuti esmalt Tartu Ülikooli Katsekoja juhiga, et paremini mõista 
nn laborile esitatud nõudmisi; telliti ja tutvuti vajalike ISO-dega; kaardistati olemasolev ja 
vajaminev aparatuur teenuste pakkumiseks. Kirjeldati teenused: sisekliima ja süsinikdioksiidi 
määramine, töökeskkonna müra ja töökohavalgustuse mõõtmine. Teenuse pakkumise 
aluseks on nn pädevate mõõtjate olemasolu ning selleks korraldati õppejõududele vastavad 
koolitused: 

• 15.06 esimene koolituspäev (baaskoolitus – dokumentatsioon jne) – Aktsiaselts 
Metrosert; 

• 30.08 (pädeva mõõtja koolitus) – Tartu Ülikooli Katselabor. 
Alustati erinevate baasainete koosõpetamist füsioterapeudi ja tervisekaitse spetsialisti 
õppekavadel (nt patoloogia, sisehaigused, biokeemia, eetika ja filosoofia). 

Füsioteraapia ja tervisekaitse osakonna juhataja osales füsioterapeudi kutsestandardi 
uuendamise töörühmas. Uus kutsestandard (tase 6 ja 7) kinnitati 21.11.2017. 

Kõrgkooli nõukogu kinnitas 2017. aastal 1 uue õppekava ja 1 õppekava muudatused: 
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• uue õppekavana kinnitati magistriõppekava terviseteadustes. Õppekava on 
arendatud õdede erialakoolituse õppekavast, selle maht on 90 EAP ja õpe kestab 1,5 
aastat. Õppekava esitati haridus- ja teadusministeeriumile õppe läbiviimise õiguse 
taotlemiseks ja õppekava registreerimiseks 01.12.2017 (KN otsus 29.11.2017); 

• lapsehoidja õppekava muudatused lähtuvad uuest kutsestandardist. Põhiline 
muudatus puudutab erivajadusega lapsega seotud teemasid, mis on edaspidi 
kohustuslikud kompetentsid, kuid varem kuulusid valitavate kompetentside alla (KN 
otsus 29.03.2017). 

Pedagoogiline nõukogu kiitis 2017. aastal heaks 4 õppekava muudatused: 
• füsioterapeudi õppekaval muutus a- ja antiseptika õppeaine toimumise aeg ning 

tervisekaitse spetsialisti õppekaval korrigeeriti anatoomia-füsioloogia õppeainete 
mahtusid (PN otsus 31.05.2017); 

• õe ja ämmaemanda õppekavadel tehti üliõpilaste tagasisidele tuginedes õppeainest 
Anatoomia ja füsioloogia 2 eraldi õppeainet: Anatoomia ja füsioloogia I (4 EAP) ning 
Anatoomia ja füsioloogia II (2 EAP). Seni oli Anatoomia ja füsioloogia õppeaine maht 
6 EAP ning see paiknes esimese õppeaasta esimesel semestril. Vastavalt 
planeeritud muudatusele toimub Anatoomia ja füsioloogia I (4 EAP) esimese 
õppeaasta esimesel semestril ning Anatoomia ja füsioloogia II (2 EAP) esimese 
õppeaasta teisel semestril. (PN otsus 28.06.2017). 

 

2017. õppeaasta lõpul viidi läbi e-õppe rakendamise kogemuse analüüs, millest tulenevalt 
tehti ettepanekud muuta osaliselt õppeainete (nt Geriaatrilise haige õendus) 2017/2018. 
õppeaasta ainekava seminaride mahtu. 
 

Vaktsineerimise teemal koostas õppejõud Ülle Parm 13 videoloengut ja 7 õppefilmi. 
Klassikalise massaaži võtete õppefilmi autoriteks olid Aleksandra Vähi ja Marit Salus. Maie 
Timm ja Anne Murov täiendasid ergonoomika õppefilmide sarja uue filmiga „Patsiendi 
siirdamine selili asendist külili“. 
 

Bioanalüütika õppejõud Mare Remmil valmis koostöös Hannes Tamme ja Olga Pilitsinaga 
elektroonne teavik “Emakakaela patoloogiliste muutuste diagnostika”, mida saab kasutada 
õppevahendina õppeaines patoloogia labori tehnoloogia. 
 

Ämmaemanda õppejõud Marge Mahla ja Jana Meier osalesid projektis eBreast, mille käigus 
loodi rinnavähi ennetustegevusi käsitlev rahvusvaheline veebi õppematerjal. Projekti juhib 
õppejõud Tiina Kukkes. 
 

Digipädevuste arendamise seisukohalt andis õppejõududele väärtusliku kogemuse 
juhendajana osalemine rahvusvahelisel valikaine kursusel "Developer of Digital Health and 
Welfare services". Käesoleval aastal testiti veebiplatvormi Slack ning õppetöös kasutati 
veebiseminare e slackinare, mille ettevalmistamine arendas märkimisväärselt õppejõudude 
digipädevusi ja avardas teadmisi tervishoiutehnoloogiate osas. 
 

Aastal 2016 alustati tähtajatute praktikalepingute (õppepraktika korraldamise leping) 
sõlmimist, mil sõlmiti 180 tähtajatut lepingut. 2017. aastal lisandus 126 tähtajatut lepingut. 

2017. aastal analüüsiti õppepraktika korraldust ning koostööd praktikabaasidega ja tehti 
ettevalmistusi praktika korralduse muutmiseks 2018. aasta alguses. Õppeprorektor külastas 
kõiki suuremaid tervishoiuasutusi ja õendusjuhtidega räägiti läbi koostöö suurendamise 
võimalused. 2017. aasta sügisest alustati õe õppekava praktika koolipoolse juhendamise 
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süsteemi täiendmist, et paremini toetada õppepraktika juhendamist ja juhendajate 
ettevalmistust. 
 

2017. aastal kaitsesid 211 üliõpilast kokku 159 lõputööd (2016. aastal vastavalt 222 ja 162). 
52 lõputööd koostati kaheliikmelistes meeskondades (2016. aastal 30). 

2017. aastal kaitstud lõputööd, üliõpilaste arv ja kõrgkoolivälised juhendajad. 

Õppekava 2017. aastal kaitstud 
lõputööd 

Lõputööd kaitsnud 
üliõpilaste arv 

Kõrgkooliväliste 
kaasjuhendajate 

Õe põhiõpe 88 126 3 
Ämmaemand 17 20 1 
Füsioterapeut 26 29 11 
Tervisekaitse spetsialist 6 6 1 
Bioanalüütik 13 14 2 
Radioloogiatehnik 9 16 5 

 

Välistudengitele suunatud kursused: 
• „Epidemiology and treatment of cancer in Estonia“, 1 EAP (Siret Kivistik) ja 

„Parasitological situation in Estonia“, 1 EAP (Mare Remm); 

• e-kursus „Panoramic imaging quality assurance“, 3 EAP (Kevin Aas). 
2017. aastal kõrgkooli tudengitele toimunud rahvusvahelised loengud: 

• „Radiobiology“, 2 EAP (välisõppejõud Ainars Baijnskis, PhD); 
• valikaine  „Siseõhukvaliteet koolides“, 0,25 EAP (välisõppejõud Dario Brdaric, PhD); 
•  „Food safety in retail, catering and at home", 0,25 EAP 

(välisõppejõud Andrej Ovca, PhD); 
• "Disinfection processes in microbiology", 0,25 EAP (välisõppejõud Marina Šantić, 

PhD); 
• valikaine „Bone setting“, 1,5 EAP (välisõppejõud Georg Schleifer); 
• valikaine „Cardiopulmonary exercise testing“ 0,5 EAP (välisõppejõud Steven 

Onkelinx, PhD ja Rene van Saan, MSPT (Master Sportphysiotherapeut)); 
• koostöös P. P. Stradins Medical College of the University of Latvia viidi mõlema 

kõrgkooli üliõpilastele edukalt läbi rahvusvaheline õppekavadeülene valikaine 
„Podiaatria“ 1 EAP (vene keeles). 

 

Psühholoogiline nõustamine 
Psühholoogilist nõustamist pakuti 94 tunni ulatuses kokku 21 tudengile. Nõustamise  teemad 
olid: toimetulek liigse ärevusega seoses distressiga, pere- ja tööelu ning õppimise 
ühendamine, erialavalik, kriis, suhtesõltuvus, õpimotivatsiooni taastamine. Psühholoogilise 
nõustamise raames viidi paaril korral läbi ka karjäärinõustamist, kus aidati õppuril selgust 
saada oma erialavalikus ja analüüsida muid edasiõppimise võimalusi. 
 
Raamatukogu 
Raamatukogu pakub kõrgkooli üliõpilastele ja õppejõududele tervishoiualast õppe- ja 
teaduskirjandust. Laenutada saavad ka Tartu Ülikooli üliõpilased ja õppejõud. Lisaks on 
raamatukogu avatud kohapeal lugemiseks kõigile soovijatele. 
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Raamatukoguga seotud üldine statistika aastatel 2013-2017.  

Aasta 
Raamatukogu 
aasta eelarve 

eurodes 
Lugejate arv Eksemplaride 

juurdekasv 
Laenutuste 
arv aastas 

Teavikute arv 
aasta lõpuks 

2013 16 000,00 1135 601 19 824 13 571 
2014 21 096,42 1 118 348 19 520 14 181 
2015 20 000,00 1 328 377 16 501 14 558 
2016 25 000,00 1 421 303 15 782 14 959 
2017 27 000,00 1 417 476 14 766 15 039 

Raamatukogu pakub lisaks teavikutele ja perioodikale ka juurdepääsu andmebaasidele 
EBSCO ja PubMed. Andmebaas EBSCO CINAHL on kasutusel alates 2012. aastast. 

  Ülevaade andmebaasi CINAHL kasutamisest aastate lõikes. 

Aasta Sessioonid Otsingud Täistekst Abstrakt 
2013 9 349 46 658 13 682 9 689 
2014 10 529 53 214 16 022 13 033 
2015 10 908 54 134 16 958 16 366 
2016 9 850 43 376 12 408 13 319 
2017 14 299 34 920 10 244 10 721 

Raamatute laenutuste languse taga võib olla see, et internetis on järjest enam saadaval vaba 
juurdepääsuga materjale, mida koolitööks kasutada. Raamatute laenutuste statistikas ei 
kajastu raamatute kohalkasutus, mis on siiski jätkuvalt aktiivne. 

Andmebaasi CINAHL statistikale lisandub ka prooviperioodeks kasutada olnud 
andmebaaside statistika. Andmebaasi CINAHL külastuste arv on suurenenud, kuid 
vähenenud on otsingute arv ning alla laetud täistekstide arv. Seda võib seletada 
oskuslikumate otsingute sooritamistega, mille puhul jõutakse kiiresti soovitud tulemuseni. 
2017. aasta kevadel eemaldati andmebaasist meile oluline õendusalane ajakiri "Journal of 
Advanced Nursing", mis võis samuti mõjutada täistekstide allalaadimiste hulka. Lisaks 
CINAHL'ile kasutatakse järjest enam vaba juurdepääsuga andmebaase (PubMed, Google 
Scholar jne.), mis samuti mõjutavad CINAHL'i kasutusstatistikat. 
 

2017. aasta sügisel viidi läbi õppurite iga-aastane rahulolu uurimus, milles osales 225 
õppurit. 
Õppurid hindavad kõrgelt kõrgkooli õppekeskkonda ja raamatukogu teenindust. Kõige 
madalam on rahulolu õppekoormuse jagunemisega, valikainete sobivuse ja info liikumisega 
õppetöö ning üliõpilaste ettepanekute menetlemise osas. Samuti teeb õppuritele jätkuvalt 
muret erialase võõrkeeleoskuse saamine. 
Rahulolu küsitluse tulemustele tuginedes planeeritud tegevused: 

• valikainete valiku laiendamiseks tehti koostööd praktikabaasidega ja pakuti 
praktikutele rohkem võimalusi valikainete läbiviimiseks; 

• analüüsiti senist tunniplaani koostamise ja õppenõustamise protessi ning planeeriti 
töökorralduslikud muudatused 2018. aasta algusest, et parandada õppekorraldusliku 
info liikumist; 

• jätkatakse keeleõppe projektiga ja keelekümbluskohvikute korraldamisega. 
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Õppurite rahulolu õppetöö korralduse ja õpikeskkonnaga 2013–2017. 

Rahulolu: 2013 2014 2015 2016 2017 
Info kättesaadavus õppekava õppeainete kohta 3,3 4,1 3,9 4,0 3,8 
Valikainete valiku sobivus 3,2 3,1 3,2 3,4 3,3 
Õppekoormuse jaotus nädalapäevade vahel 2,9 2,8 2,9 3,1 2,9 
Info kättesaadavus muudatuste kohta õppetöös 3,3 3,5 3,4 3,8 3,5 
Õpitulemuste teadasaamise korraldus 3,8 3,9 3,9 4,0 3,9 
Õppekorralduse alane teenindus 3,7 3,8 3,8 3,9 3,7 
Õppenõustamine 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 
Loengumaterjalide kättesaadavus 4,0 4,1 4,1 4,1 4,0 
Kooli üldkasutavate ruumide olukord 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Auditooriumite olukord 4,4 4,5 4,5 4,6 4,5 
Labori/praktiliste ruumide sisustuse kaasaegsus 4,4 4,5 4,4 4,6 4,5 
Raamatukogus olemasolevad teavikud 4,3 4,2 4,2 4,4 4,4 
Raamatukogu teenindus 4,8 4,8 4,7 4,8 4,8 
Paljundusvõimalused 3,4 3,5 2,7 3,8 4,0 
Arvutiklassid 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 
Toitlustusteenus 3,0 2,9 3,2 3,0 3,5 
Üliõpilasesinduse tegevuse tulemuslikkus 3,2 3,7 3,6 3,9 3,9 
Üliõpilaste ettepanekute menetlemine kooli poolt 3,4 3,4 3,4 3,5 3,3 
Üldine õhkkond koolis 4,0 4,1 4,1 4,3 4,1 
Rahvusvahelise koostöö tulemuslikkus 3,9 4,1 3,9 4,1 3,9 
Võimalus teha kooli ruumides iseseisvat tööd 4,1 4,0 4,0 4,3 4,1 
Erialaste teoreetiliste teadmiste saamine 4,1 4,2 4,2 4,3 4,1 
Praktiliste oskuste saamine 4,1 4,1 4,2 4,3 4,1 
Oskus rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas 3,1 4,0 4,0 4,2 4,0 
Erialase võõrkeeleoskuse saamine 3,0 3,1 3,3 3,3 3,3 
Iseseisva tööoskuse saamine 3,7 3,1 4,1 4,2 4,1 
Info ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite 
saamine 3,8 4,0 3,9 4,1 4,0 

ÕIS 4,3 4,0 4,3 4,3 4,2 
Siseveeb 4,0 4,4 3,9 3,8 3,7 
Ainekavad 3,7 4,2 3,9 4,0 3,7 
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Kõrgkooli õppejõudude avaldatud publikatsioonide arv on jäänud samale tasemele kui 
eelnevatel aastatel. Lisaks ajakirjade teadusartiklitele ja raamatutele/monograafiatele 
avaldati 5 rakendusuuringute tulemusi kajastavat artiklit kõrgkooli uurimistööde kogumikus. 
Uurimistööde kogumikku koondati ka 2017. aastal kõrgkoolis korraldatud 2 rahvusvahelise 
konverentsi teesid. 

 

ETIS publikatsioonide (1.1.-2.4.) arv 2017. aastal rakenduskõrgkoolide võrdluses. 
 

Rakendusuuringutega seonduvate küsimuste, ideede ja uuringuprojekidega tegeleb 
kõrgkoolis Rakendusuuringute Nõukogu (RUN), kuhu kuuluvad rektor Ulla Preeden ja 
esindajad kõikidelt õppekavadelt: Reet Urban (esimees), Eve-Merike Sooväli, Marge Mahla, 
Mare Remm, Reet Linkberg, Tiina Kukkes ja Ülle Parm. 2017. aastal lõppes kokku 3 
rakendusuuringut, jätkus 9 ja alustati 5 uue rakendusuuringuga. 
 

2017. aastal osales kõrgkool 16 projektitaotluse esitamisel, millest 10 sai positiivse 
rahastamisotsuse. Kümnel korral oli kõrgkool projektikirjutamisel juhtivas rollis, neist 5 sai 
positiivse rahastamisotsuse. 6 korral oli kõrgkool projektikirjutamisel partneri rollis, neist 5 sai 
positiivse rahastamisotsuse. Erasmus+ programmi poolt toetatud projektide kõrval alustati 
uute projektidega Sihtasutuse Innove, Nordplus, Eesti Vabariigi Välisministeerumi ja Tallinna 
Teaduspark Tehnopol SA toetuste toel. Projektide kaasabil on edendatud rahvusvahelist 
koostööd ja töötatud välja uusi õppematerjale. 

2017. aastal alustatud projektidest juhib kõrgkool 5 uut projekti (sh 2 rahvusvahelist projekti) 
ja 5 projektis (sh 5 rahvusvahelises projektis) ollakse partnerid. Kümnest alustatud projektist 
5 on seotud tervishoiutehnoloogiaga. 
  

https://issuu.com/jaanikaniinepuu/docs/kogumik_202017
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Täienduskoolitused toimuvad Avatud 
Kõrgkooli raames. Kursuste käive oli 
2017. aastal 35 297 eurot. Riikliku 
koolitustellimusena laekus 21 702 eurot. 
Osalustasuga ja osalustasuta koolitusi 
toimus kokku 82, sh 2 rahvusvahelist 
konverentsi ning kokku koolitati 1494 
inimest.  
 

 
 Avatud Kõrgkooli osalustasuga ja osalustasuta 

koolitused (osalejate arv). 
 

Riikliku koolitustellimusega kursuste vastu oli huvi endiselt suur. Projekt 
„Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ rahastas kokku 18 
koolitust, sh esmakordsed koolitused nagu: toimetulek vägivaldse kliendi/patsiendiga, 
suhtlemine psüühilise erivajadusega inimesega, suhtlemise põhikursus hooldustöötajatele ja 
hooldustoimingute täienduskoolitus. Paljud osalejad pidasid koolitusi vajalikeks oma 
teadmiste täiendamiseks, et pakkuda töökohal veel paremaid oskuseid. Koolitusel osalejad 
tõid välja koolitajate professionaalsuse, meeldisid elulised näited ja oldi väga rahul praktiliste 
tegevustega ning õppekeskkonnaga. Riikliku koolitustellimuse koolituste keskmine hinnang 
oli 88,58. 

Lähtuvalt tegevuskavast ja sõlmitud kvaliteedilepingutest jätkus praktikajuhendajate 
koolitamine. Toimus 7 tasuta praktikajuhendajate baaskoolitust, kus kokku koolitati 111 
inimest 13 praktikabaasist. 

Avatud Kõrgkooli koostöö jätkus 2017. aastal ka töötukassaga, mille kaudu sai koolitatud 5  
inimest, kellest 2 inimest läbisid spordimassaaži koolituse, 2 inimest hooldustegevust toetava 
massaaži koolituse ning 1 inimene hooldustöötaja täienduskoolituse. 

Koolitusi tellisid lisaks mitmed erinevad asutused nagu Sihtasutus Lõhavere Ravi- ja 
Hooldekeskus, OÜ Tartu Veekeskus, Eesti Õdede Liit, Aktsiaselts Järvamaa Haigla, OÜ 
Autokool Kiirendus, Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu, Setomaa Valdade Liit (uue nimega 
Setomaa Liit) ja Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Tellitud koolitused: suhtlemine 
dementsussündroomiga inimestega, enesekehtestamise koolitus, multikultuurne teadlikkus, 
triggerpunktiravi koolitus, esmaabi väljaõppe koolitus, esmaabi täienduskoolitus, bioohutus- 
ja töökeskkond. 45-st tasulisest koolitusest oli 11 asutuste poolt tellitud koolitusi. 

Aastal 2017 toimus esmakordselt kuivnõelravi koolitus, mille tagasiside oli väga hea. 
Täpsema pealkirjaga „Conservative and Invasive (Dry needling) Physical Therapy of 
Myofascial Pain Syndrome“, koolitajateks José Miota Ibarra, PhD ja Orlando Mayoral del 
Moral, PhD. Koolitusest võttis osa 22 inimest. 
 
2017. aastal jätkati järgmiste koolitustega: klassikalise massaaži algkursus, esmaabi 
koolitused, spordimassaaži koolitus, laste turvavarustuse kasutamine, praktikajuhendajate 
baaskoolitused jpt. 
 
Kuigi esmaabi koolitused aastal 2017 nii populaarsed ei olnud läbis esmaabi väljaõppe 
koolituse 156 ning esmaabi täienduskoolituse 50 inimest. Jätkus koostöö Tartu Kristjan Jaak 
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Petersoni Gümnaasiumiga, Elva Gümnaasiumiga, Võru Gümnaasiumiga, Jõgeva 
Gümnaasiumiga ning Tartu Jaan Poska Gümnaasium. 2017. aastal väljastati gümnasistidele 
esmaabi koolituse raames kokku 136 tunnistust. 
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli täienduskoolituste tagasiside koolitustele on valdavalt hea või 
väga hea. 
 

2017. aastal jätkus koostöö juba varasemate heade partneritega ning loodi ka uusi sidemeid. 
Endiselt on tähtsal kohal kogukonna teenimine ja üha enam lõimitakse õppetööd teenuste 
pakkumisega erinevatele sihtgruppidele. Teenuste läbiviimisel on tähtis roll nii õppejõududel, 
üliõpilastel/õpilastel kui teistel kõrgkooli personali liikmetel. Tegevuste planeerimise aluseks 
võeti kõrgkooli arengu- ja tegevuskava, arvestati sihtgruppide huvide ja õppekavade 
õpiväljunditega, et kõik osapooled saaksid koostööst maksimaalset kasu. Heaks näiteks on 
koostöö jätkumine Eesti Õdede Liidu ja Tartu Ülikooli Kliinikumiga, kellega koos hakati taas 
kord kvartalis linnakodanikele tasuta tervisepäevi pakkuma. Testimisi viivad läbi kõrgkooli 
tudengid, saades väärtuslikke praktilisi kogemusi, ning nende pädevust kontrollivad Eesti 
Õdede Liidu liikmetest kliinikumis töötavad õed. Tervisepäevade jätkamise vajadus selgus 
kogukonna suurest huvist tervisepäevade jätkumise osas. 

2017. aastal korraldas kõrgkool 80 erinevat sündmust ning enam kui sada kogukonnale 
suunatud teenust ligi 7000 osalejaga. Aktiivse partnerina osaletakse ka teiste asutuste poolt 
korraldatavatel suurematel üritustel nagu näiteks Tudengite Sügis- ja Kevadpäevad, 
koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Eesti Õdede Liiduga pakutakse tasuta tervisenäitajate 
testimist ning erinevatel terviseteemadel peetavatel loengutel osalemise võimalust linna- ja 
lähiümbruskonna elanikele juba 5 aastat. Kevad- ja sügisperioodil sageneb koostöö ka 
lasteaedade ja põhikoolidega, kust gruppe tervishoiuteemade ja õppehoonega tutvuma tuleb 
pea iga nädal. Huvi kõrgkooli pakutavate teenuste ja sündmuste vastu annab kinnitust, et 
oleme kogukonna silmis usaldusväärne ja tunnustatud partner. 

Kõrgkool tutvustas õppimisvõimalusi ja õppekavasid aasta jooksul 10 haridusmessil üle Eesti 
ning avas õppehoone uksed huvilistele 2 korral – kevadel ja sügisel. Potentsiaalse õppuri 
jaoks on avatud ka aastaringne tudengivarjuks tulemise võimalus, mille raames tutvus 
tudengieluga 117 inimest. 

Kõrgkool jätkas koostööd ka AHHAA Keskusega, mille raames pakuti kogukonnale põnevaid 
teadustegevusi sügisesel Teadlaste ÖÖ Festivalil. Antud sündmusest on kujunenud 
kogupereüritus, kuhu tullakse suure rõõmuga ka kõige väiksemate kodanikega. Erinevas 
vanuses külastajad annavadki võimaluse pakkuda tegevusi erinevatelt õppekavadelt, kas siis 
tervisenäitajate testimist täiskasvanutele, praktilisi töötubasid gümnasistidele või mängutuba 
väikelastele meie lapsehoidja õppekava õppurite poolt. Sündmuste kordaminekuks 
panustavad nii õppejõud kui tudengid, saades sellega väärtuslikke kogemusi. 

Jätkusid regulaarsed terapeutilise harjutuse tunnid eakatele ja neurolooglise kahjustusega 
inimestele. Väiksemas mahus olid treeningud ka väikelastele, rasedatele ja diastaasi 
probleemiga sünnitanud naistele. 
 

Üliõpilaskonverents „Health in Our Hands“ 

23. novembril toimus üliõpilaste modereerimisel kõrgkooli esimene rahvusvaheline 
üliõpilaskonverents „Tervis meie kätes“ („Health in Our Hands“, www.nooruse.ee/hoh), kus 
osales ettekandjaid (12 suulist ja 25 posterettekannet), kuulajaid ja teaduskomitee liikmeid 
üheteistkümnest erinevast riigist (Eesti, Soome, Tšehhi, Läti, Leedu, Sloveenia, Horvaatia, 
Kreeka, Poola, Holland, Vietnam). Teaduskomitee liikmete tagasiside põhjal võib öelda, et 

http://www.nooruse.ee/hoh
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konverentsil esitatud ettekanded olid kõrgetasemelised ja korraldajate poolt loodud 
hindamismaatriks ning elektroonne hindamissüsteem loogilised ja hästi arusaadavad, mis 
hõlbustasid liikmete tööd ettekannete hindamisel. Kõikide ettekannete teesid publitseeriti 
kõrgkooli uurimistööde kogumikus „Uurimistööde artiklid ja konverentside teesid XI“. 
Konverentsil osales ettekandega ka 9 Tartu Tervishoiu kõrgkooli erinevate õppekavade 
vilistlast ning nad saavutasid nii poster- kui ka suulise ettekande arvestuses väga kõrgeid 
kohti.  

Konverentsile eelneval päeval viisid 2 teaduskomitee liiget (Andrej Ovca ja Marina Šantic) 
läbi töötoad tervisekaitse spetsialisti õppekava üliõpilastele „Food safety and retail“ ja 
„Disinfection process in microbiology“ ning konverentsile järgneval päeval väliskolleegid 
Steven Onkelinx ja Rene van Saan füsioterapeudi õppekava üliõpilastele töötoa 
„Cardiopulmonary exercise testing“. Koormustesti sooritamiseks saabus Saksamaalt 
koostöös firmade Osaühing Balti Intermed ja CareFusion Corporation kõrgtehnoloogiline 
Vyntus CPX süsteem, mis võimaldab teha kardio- pulmonoloogilist koormustesti koos sisse- 
ja väljahingatava õhu gaasianalüüsiga ning EKG kontrolliga. Otseülekannet oli võimalik 
jälgida aadressil: www.nooruse.ee/ulekanded ja seda tegid teiste seas Hollandi kõrgkooli 
(Fontys University of Applied Science) füsioteraapia eriala üliõpilased. Konverentsiga 
paralleelselt toimus 9 erinevat töötuba gümnasistidele, mida viisid valdavalt läbi meie 
kõrgkooli õppejõud ja mille eesmärgiks oli tutvustada kõrgkoolis õpetatavaid õppekavu ja 
leida kutsekindlaid üliõpilasi. Järgmine üliõpilaskonverents toimub 21.11.2019 ja korraldused 
selleks on juba alanud. Konverents toimus peamiselt ASTRA vahenditest, kuid toetajateks 
olid ka: 

 

Põhjamaade 4. õendusõppejõudude foorum „The 4th Nordic Forum for Nurse 
Educators“ 

Kõrgkooli poolt korraldatud foorumist „Õendushariduse ajakohasus“ võttis osa 88 inimest. 
Peamised osalejad olid Põhjamaade õed ja teised tervishoiu spetsialistid, õendustudengite 
juhendajad ja õpetajad. Konverentsi korraldamise idee on saadud MEDICO- (Nordic nursing 
medication educators collaboration) võrgustikult. Konverentsi korraldatakse iga 2 aasta 
tagant ning korraldajaks on 1 MEDICO-võrgustikku kuuluv kõrgkool, sel aastal Tartu 
Tervishoiu Kõrgkool. 
 

Kompetentsikeskuses (Centres of Expertise) on plaanitud pakkuda Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli üliõpilaste õppetöö raames erinevaid teenuseid nii individuaalselt kui grupis. Kotleri 
jt järgi on teenus tegevus või eelis, mida 1 osapool võib teisele pakkuda. Teenust saab 
osutada indiviidile või kollektiivile. Kompetentsikeskuse klient on indiviid või grupp, kes 
kasutab professionaalset nõuannet või teenust, mida pakub üliõpilane koos juhendajaga oma 
õppetöö raames. 
 

https://issuu.com/jaanikaniinepuu/docs/kogumik_202017
http://www.nooruse.ee/ulekanded


   36 
 
 

 
Toetavad tegevused kompetentsikeskuse arendamisel 2017. aastal. 

 
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kompetentsikeskuse arenduses pakutavad teenused alates 2017. aastast. 

Teenuse nimetus Õppekava ja aine (õppeaine nimetus, maht), 
milles teenust pakutakse 

Tervisevõimlemine neuroloogilise diagnoosiga 
kliendile 

Füsioterapeudi õppekava, aine: Neuroloogia ja 
füsioteraapia neuroloogias (sealhulgas 
õppepraktika), maht 6 EAP 

Väikelaste võimlemine 60 minutit Lapsehoidja õppekava, aine: Väikelaste 
võimlemine, maht 3 EKAP 

Perekool: loengutsükkel lapseootel peredele 

Ämmaemanda õppekava, aine: Normaalne 
rasedus, maht 5 EAP; 
aine: Patoloogiline sünnitus ja puerpeerium, 
maht 9 EAP; 
Õe õppekava, aine: Emadushoolduse 
õppepraktika, maht 4 EAP 

Riskianalüüs Tervisekaitse spetsialisti õppekava, aine: 
Riskianalüüs, maht 3 EAP 

Klassikaline massaaž, kestus 30 minutit, 60 
minutit ja 90 minutit 

Massööri õppekava, aine: Klassikaline massaaž, 
maht 10 EKAP 

Spordimassaaž, 60 minutit ja 90 minutit Massööri õppekava, aine: Spordimassaaž, maht 
3 EKAP 

Ravimassaaž, 40 minutit Massööri õppekava, aine: Ravimassaaž, maht 7 
EKAP 

Kroonilist haigust põdeva patsiendi nõustamine Eriõe õppekava, õppepraktika: Ambulatoorne 
vastuvõtt, maht 1 EAP 

Tervisedenduslik projekt lasteasutuses 60 minutit Lapsehoidja õppekava, aine: Lapse tervise 
edendamine, maht 2 EKAP 

Tervisedenduslik projekt Õe õppekava, aine: Tervisedenduslik projekt, 
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maht 2 EAP; 
Ämmaemanda õppekava, aine: Tervisedenduslik 
projekt, maht 2 EAP; 
Õdede tsükliõpe, aine: Tervisedenduslik projekt 
maht 2 EAP; 

Töö- või elukeskkonna müra mõõtmine 
Tervisekaitse spetsialisti õppekava, aine: 
Füüsikalised ohutegurid, maht 5 EAP; 
aine: Ohutegurid (õppepraktika), maht 3 EAP 

Töö- või elukeskkonna sisekliima 
(õhutemperatuur, -niiskus ja -liikumise kiiruse) 
mõõtmine 

Tervisekaitse spetsialisti õppekava, aine: 
Füüsikalised ohutegurid, maht 5 EAP; 
Õppepraktika: Ohutegurid, maht 3 EAP 

Töö- või elukeskkonna valgustatuse mõõtmine 
Tervisekaitse spetsialisti õppekava, aine: 
Füüsikalised ohutegurid, maht 5 EAP;  
Õppepraktika: Ohutegurid, maht 3 EAP 

Töö- või elukeskkonna süsinikdioksiidi mõõtmine 
siseruumi õhus 

Tervisekaitse spetsialisti õppekava, aine: 
Füüsikalised ohutegurid, maht 5 EAP; 
Õppepraktika: Ohutegurid, maht 3 EAP 
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Detailne eelarve liikide lõikes (2017). 

 
Eelarve 

liik 
Eelarve 
objekt 

Toetuse kood Eelarve Täitmine Kasutamise 
% Jääk Jäägi % 

HS01 Programm Pädevad ja 
motiveeritud õpetajad ja 
haridusasutuste juhid - 
kutseõpe 

    -135 206,58 -130 498,02 96,52% 4 708,56 3,48% 

Finantseerimistehingud       4 440,28   4 440,28   
Muu nõuete ja kohustuste muutus       4 440,28   4 440,28   
Kulud ja investeeringud     -135 206,58 -134 938,30 99,80% 268,28 0,20% 
Kulud     -135 206,58 -134 938,30 99,80% 268,28 0,20% 
Kindlaksmääratud vahendid 20    -135 206,58 -134 938,30 99,80% 268,28 0,20% 
HS03 Tööturu ja õppe tihedama 
seostamise programm PRÕM     0,00 -24 942,47   -24 942,47   

Finantseerimistehingud       -24 285,47   -24 285,47   
Muu nõuete ja kohustuste muutus       -24 285,47   -24 285,47   
Kulud ja investeeringud     -270 570,74 -252 798,16 93,43% 17 772,58 6,57% 
Kulud     -270 570,74 -252 798,16 93,43% 17 772,58 6,57% 
Välistoetused 40  1G37-HS3-15-AV-PRAKT -20 297,00 -2 801,82 13,80% 17 495,18 86,20% 
Välistoetused 40  1G37-HS3-15-PROM -250 273,74 -249 996,34 99,89% 277,40 0,11% 
Tulud     270 570,74 252 141,16 93,19% -18 429,58 6,81% 
Välistoetused 40  1G37-HS3-15-AV-PRAKT 20 297,00 2 801,82 13,80% -17 495,18 86,20% 
Välistoetused 40  1G37-HS3-15-PROM 250 273,74 249 339,34 99,63% -934,40 0,37% 
HS07 Kutseharidusprogramm     -91 212,00 -43 376,81 47,56% 47 835,19 52,44% 
Finantseerimistehingud       41 487,16   41 487,16   
Muu nõuete ja kohustuste muutus       41 487,16   41 487,16   
Kulud ja investeeringud     -160 111,42 -116 286,37 72,63% 43 825,05 27,37% 
Kulud     -160 111,42 -116 286,37 72,63% 43 825,05 27,37% 
Kindlaksmääratud vahendid 20    -91 212,00 -84 863,97 93,04% 6 348,03 6,96% 
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Välistoetused 40  9G37-312-ER-KA102-08 -45 601,60 -8 124,58 17,82% 37 477,02 82,18% 
Välistoetused 40  9G37-312-ER-KA102-09 -23 297,82 -23 297,82 100,00% 0,00 0,00% 
Tulud     68 899,42 31 422,40 45,61% -37 477,02 54,39% 
Välistoetused 40  9G37-312-ER-KA102-08 45 601,60 8 124,58 17,82% -37 477,02 82,18% 
Välistoetused 40  9G37-312-ER-KA102-09 23 297,82 23 297,82 100,00% 0,00 0,00% 
HS08 Kõrgharidusprogramm     -3 450 440,73 -3 586 577,51 103,95% -136 136,78 -3,95% 
Finantseerimistehingud       -1 641 694,26   -1 641 694,26   
Kohustuste suurenemine       341 488,31   341 488,31   
Kohustuste vähenemine       -357 741,98   -357 741,98   
Muu nõuete ja kohustuste muutus  IN004000     65 760,00   65 760,00   
Muu nõuete ja kohustuste muutus  IN020022     0,00   0,00   
Muu nõuete ja kohustuste muutus  IN020183     0,00   0,00   
Muu nõuete ja kohustuste muutus  SE000001     -28,23   -28,23   
Muu nõuete ja kohustuste muutus       -1 691 172,36   -1 691 172,36   
Kulud ja investeeringud     -4 616 952,77 -4 567 339,42 98,93% 49 613,35 1,07% 
Investeeringud     -609 598,00 -536 969,20 88,09% 72 628,80 11,91% 
Ülekantavad vahendid 30 IN004000 1G37-HS8-41-ASTRA -12 750,00 -11 770,08 92,31% 979,92 7,69% 
Ülekantavad vahendid 30 IN004000   -241 650,00 -182 316,00 75,45% 59 334,00 24,55% 
Ülekantavad vahendid 30 IN020022   -100 000,00 -100 000,00 100,00% 0,00 0,00% 
Ülekantavad vahendid 30 IN020183   -198,00 -198,00 100,00% 0,00 0,00% 
Välistoetused 40  1G37-HS8-41-ASTRA -255 000,00 -242 685,12 95,17% 12 314,88 4,83% 
Kulud     -4 007 354,77 -4 030 370,22 100,57% -23 015,45 -0,57% 
Arvestuslikud vahendid 10      20,71   20,71   
Kindlaksmääratud vahendid 20  1G37-HS8-41-ASTRA -9 635,00 -4 635,76 48,11% 4 999,24 51,89% 
Kindlaksmääratud vahendid 20  9G37-313-ACUCARE -3 246,28 -470,32 14,49% 2 775,96 85,51% 
Kindlaksmääratud vahendid 20  9G37-313-DeDiWe -3 637,07 -533,31 14,66% 3 103,76 85,34% 
Kindlaksmääratud vahendid 20  9G37-313-NEMO -412,50 -247,50 60,00% 165,00 40,00% 
Kindlaksmääratud vahendid 20  9G37-313-SAFHY -7 468,58 -6 716,21 89,93% 752,37 10,07% 
Kindlaksmääratud vahendid 20    -2 928 136,48 -2 856 486,77 97,55% 71 649,71 2,45% 
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Välistoetused 40  1G37-HS8-41-ASTRA -175 000,00 -117 972,46 67,41% 57 027,54 32,59% 
Välistoetused 40  1G37-TA1-42-STIP 0,00     0,00   
Välistoetused 40  9G37-312-ER-KA102-09 0,00     0,00   
Välistoetused 40  9G37-313-ACUCARE -18 395,59 -9 604,92 52,21% 8 790,67 47,79% 
Välistoetused 40  9G37-313-DeDiWe -20 610,07 -13 541,90 65,71% 7 068,17 34,29% 
Välistoetused 40  9G37-313-E-KA103-18 -32 025,13 74,87 -0,23% 32 100,00 100,23% 
Välistoetused 40  9G37-313-E-KA103EV16 -6 098,40 -4 712,00 77,27% 1 386,40 22,73% 
Välistoetused 40  9G37-313-E-KA103EV18 -3 857,98 -3 857,98 100,00% 0,00 0,00% 
Välistoetused 40  9G37-313-E-KA203-01 -180 341,21 -78 655,32 43,61% 101 685,89 56,39% 
Välistoetused 40  9G37-313-E-KA2-TCA -455,91 -455,91 100,00% 0,00 0,00% 
Välistoetused 40  9G37-313-ELLAN 610,11 610,11 100,00% 0,00 0,00% 
Välistoetused 40  9G37-313-EMED-PASS -60 291,80 -427,52 0,71% 59 864,28 99,29% 
Välistoetused 40  9G37-313-ERAS-KA107 -21 632,00 -14 663,00 67,78% 6 969,00 32,22% 
Välistoetused 40  9G37-313-ERASMUS-HT -9 578,07 -9 578,07 100,00% 0,00 0,00% 
Välistoetused 40  9G37-313-ER-KA103-16 -80 256,66 -75 970,05 94,66% 4 286,61 5,34% 
Välistoetused 40  9G37-313-ER-KA10316 -119 560,00 -18 923,80 15,83% 100 636,20 84,17% 

Välistoetused 40  
9G37-313-
ERKA103EV16 -7 655,20     7 655,20 100,00% 

Välistoetused 40  9G37-313-MUDDIE -3 990,00 -763,49 19,14% 3 226,51 80,86% 
Välistoetused 40  9G37-313-NEMO -1 650,00 -1 182,81 71,69% 467,19 28,31% 
Välistoetused 40  9G37-313-SAFHY -42 321,96 -37 568,55 88,77% 4 753,41 11,23% 
Välistoetused 40  9G37-313-WELL-TECH -5 972,00 -3 362,21 56,30% 2 609,79 43,70% 
Välistoetused 40  9G37-313-WELLTOUR -3 259,53 -3 259,52 100,00% 0,01 0,00% 
Välistoetused 40      0,00   0,00   
Majandustegevusest laekunud tulu 44    -262 477,46 -51 589,56 19,65% 210 887,90 80,35% 
Mitterahalised tehingud 60      -715 896,97   -715 896,97   
Tulud     1 166 512,04 2 622 456,17 224,81% 1 455 944,13 -124,81% 
Arvestuslikud vahendid 10      2 835,40   2 835,40   
Välistoetused 40  1G37-HS8-41-ASTRA 430 000,00 360 657,58 83,87% -69 342,42 16,13% 
Välistoetused 40  1G37-TA1-42-STIP 0,00     0,00   
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Välistoetused 40  9G37-312-ER-KA102-09 0,00     0,00   
Välistoetused 40  9G37-313-ACUCARE 18 395,59 9 604,92 52,21% -8 790,67 47,79% 
Välistoetused 40  9G37-313-DeDiWe 20 610,07 13 541,90 65,71% -7 068,17 34,29% 
Välistoetused 40  9G37-313-E-KA103-18 32 025,13 -74,87 -0,23% -32 100,00 100,23% 
Välistoetused 40  9G37-313-E-KA103EV16 6 098,40 4 712,00 77,27% -1 386,40 22,73% 
Välistoetused 40  9G37-313-E-KA103EV18 3 857,98 3 857,98 100,00% 0,00 0,00% 
Välistoetused 40  9G37-313-E-KA203-01 180 341,21 78 655,32 43,61% -101 685,89 56,39% 
Välistoetused 40  9G37-313-E-KA2-TCA 455,91 455,91 100,00% 0,00 0,00% 
Välistoetused 40  9G37-313-ELLAN -610,11 -610,11 100,00% 0,00 0,00% 
Välistoetused 40  9G37-313-EMED-PASS 60 291,80 427,52 0,71% -59 864,28 99,29% 
Välistoetused 40  9G37-313-ERAS-KA107 21 632,00 14 663,00 67,78% -6 969,00 32,22% 
Välistoetused 40  9G37-313-ERASMUS-HT 9 578,07 9 578,10 100,00% 0,03 0,00% 
Välistoetused 40  9G37-313-ER-KA103-16 80 256,66 75 970,05 94,66% -4 286,61 5,34% 
Välistoetused 40  9G37-313-ER-KA10316 119 560,00 18 923,80 15,83% -100 636,20 84,17% 

Välistoetused 40  
9G37-313-
ERKA103EV16 7 655,20     -7 655,20 100,00% 

Välistoetused 40  9G37-313-MUDDIE 3 990,00 763,49 19,14% -3 226,51 80,86% 
Välistoetused 40  9G37-313-NEMO 1 650,00 1 182,81 71,69% -467,19 28,31% 
Välistoetused 40  9G37-313-SAFHY 42 321,96 37 568,55 88,77% -4 753,41 11,23% 
Välistoetused 40  9G37-313-WELL-TECH 5 972,00 3 362,21 56,30% -2 609,79 43,70% 
Välistoetused 40  9G37-313-WELLTOUR 3 259,53 3 259,53 100,00% 0,00 0,00% 
Majandustegevusest laekunud tulu 44    119 170,64 122 883,39 103,12% 3 712,75 -3,12% 
Mitterahalised tehingud 60      1 860 237,69   1 860 237,69   
HS09 Täiskasvanuhariduse 
programm     -2 282,00 -9 768,64 428,07% -7 486,64 -328,07% 

Finantseerimistehingud       -9 438,64   -9 438,64   
Muu nõuete ja kohustuste muutus       -9 438,64   -9 438,64   
Kulud ja investeeringud     -32 384,90 -22 296,19 68,85% 10 088,71 31,15% 
Kulud     -32 384,90 -22 296,19 68,85% 10 088,71 31,15% 
Kindlaksmääratud vahendid 20    -2 282,00 -330,00 14,46% 1 952,00 85,54% 
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Välistoetused 40  1G37-HS9-16-TAP -30 102,90 -21 966,19 72,97% 8 136,71 27,03% 
Välistoetused 40  9G37-313-E-KA203-01 0,00     0,00   
Välistoetused 40  9G37-313-ERAS-KA107 0,00     0,00   
Tulud     30 102,90 21 966,19 72,97% -8 136,71 27,03% 
Välistoetused 40  1G37-HS9-16-TAP 30 102,90 21 966,19 72,97% -8 136,71 27,03% 
Välistoetused 40  9G37-313-E-KA203-01 0,00     0,00   
Välistoetused 40  9G37-313-ERAS-KA107 0,00     0,00   
HS10 Noortevaldkonna 
programm     0,00 0,02   0,02   

Finantseerimistehingud       0,00   0,00   
Muu nõuete ja kohustuste muutus  SE000021     0,00   0,00   
Kulud ja investeeringud     -1 944,00 -1 943,98 100,00% 0,02 0,00% 
Kulud     -1 944,00 -1 943,98 100,00% 0,02 0,00% 
Muud tulud ja tuludest sõltuvad 
kulud 43 SE000021   -1 944,00 -1 943,98 100,00% 0,02 0,00% 

Tulud     1 944,00 1 944,00 100,00% 0,00 0,00% 
Edasiantav maks – 
hasartmängumaks 56 SE000021   1 944,00 1 944,00 100,00% 0,00 0,00% 

TA01 Teadus- ja 
arendustegevuse ja 
innovatsiooni strateegia     0,00 6 080,00   6 080,00   

Finantseerimistehingud       960,00   960,00   
Muu nõuete ja kohustuste muutus       960,00   960,00   
Kulud ja investeeringud     -66 240,00 -65 760,00 99,28% 480,00 0,72% 
Kulud     -66 240,00 -65 760,00 99,28% 480,00 0,72% 
Välistoetused 40  1G37-TA1-42-STIP -66 240,00 -65 760,00 99,28% 480,00 0,72% 
Tulud     66 240,00 70 880,00 107,00% 4 640,00 -7,00% 
Välistoetused 40  1G37-TA1-42-STIP 66 240,00 70 880,00 107,00% 4 640,00 -7,00% 
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KINNITATUD kõrgkooli nõukogu 01.02.2017 otsusega nr. 1. 
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 2015-2020 arengukava juurde kuuluv 2017. a. tegevuskava 


 


Arengukava: 2017. aasta pühendub õppekavade, -ainete ja moodulite igakülgsele integreerimisele, suurendades sidusust õppeainete ja moodulite vahel, sh hindamisprotsessis 


(Arenguline) INTEGREERIMINE 


 


Organisatsioon ja juhtimine 


Arengukavast tulenev 
eesmärk  


Rakendamine Tulemus Vastutajad ja tähtaeg 


1. Motiveeritud, 
arenev ja 
ennastjuhtiv 
personal 


 


1.1. Õppejõudude ja 
mitteakadeemilise 
personali eesmärgipärase 
välisvahetuse 
korraldamine 


1.1. 15 õppejõudu ja 20 mitteakadeemilist töötajat on osalenud välisvahetuses, kutseõppe projekti 
raames on osalenud välisvahetuses 7 õppejõudu 


Rahvusvaheliste suhete 
spetsialist 
õppekavade juhid 
detsember 2017 


1.2. Personali koolitamine, 
välisekspertide kaasamine 


1.2.1. Kõrgkooli õppejõududele on korraldatud kaks kahepäevast didaktikaalast koolitust: 
Probleemõpe – Leslie Dawson 17.-21.04.2017 (20 osalejat) 
Simulatsioonõpe - Patrick Van Gele 15.-17.11. 2017 (20 osalejat) 
1.2.2. Kõrgkooli töötajatele on korraldatud vähemalt üks meediaalane koolitus, et suurendada 


võimekust esinemaks ekspertidena erinevates väljaannetes 


Anna-Liisa Tamm 
Saima Hinno 
november 2017 
Kommunikatsioonijuht 
mai 2017 


1.3. Õppejõudude 
didaktikaalane koolitamine 
ja nõustamine 


1.3.1 Uute õppejõudude koolitamine digiõppe rakendamiseks – süsteemi väljatöötamine 
1.3.2 Elektrooniliste digiõppealaste juhiste väljatöötamine õppejõududele 


Anne Rosenberg 
Anne Rosenberg 
detsember 2017 


2. Ühiselamu ruumid 
on renoveeritud. 
Õpperuumide 
kasutamine on 
efektiivne 


2.1. Ühiselamu 6. korrus 
renoveerimine  


2.1. Ühiselamu  6. korruse remonttööd on teostatud 
 


Haldusdirektor 
detsember 2017 


2.2. Ühiselamu tubade ja 
õpperuumide kasutuse 
seiresüsteemi juurutamine  


2.2. Ühiselamutoad ja õpperuumid on maksimaalselt kasutatud Haldusdirektor 
õppekavade juhid 
detsember 2017 


3. Kõrgkooli 
finantssuutlikkus 
tagab nii 
igapäevaste 
ülesannete 
täitmise kui 
võimaldab 
arendustegevust 


3.1. ASTRA 2017. a. tegevuste 
elluviimine 


3.1. ASTRA tegevused on ellu viidud vastavalt ASTRA 2017. a. tegevuskavale (struktuursed 
ümberkorraldused, õppe- ja teadustöö kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmine, õppe- ning teadustöö 
infrastruktuuri soetamine ja kaasajastamine, rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine, 
koostöö tugevdamine teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide ja ettevõtete vahel) 


Haldusdirektor, 
arendusspetsialist 
detsember 2017 


3.2. Tulemusindikaatorite 
täitmine 


3.2. Tulemusindikaatorite süsteemne seire ja parandusmeetmete välja töötamine Juhtkond 
detsember 2017 


3.3. Kõrgkooli 
struktuurimuudatuse 
rakendamine 


3.3. Kõrgkooli põhimäärus on kinnitatud, koostatud on struktuuride põhimäärused ja uuendatud 
ametijuhendid 


Juhtkond 
märts 2017 


4. Kõrgkool on 
tuntud ja 
tunnustatud 
partner, kõneisik, 
ekspert 


4.1. Arendusprojektides 
osalemine 


4.1.1. Erinevate meetmete kaudu on esitatud kahe siseriikliku õppekavadeülese arendusprojekti 
rahastustaotlused 


4.1.2. Jätkatakse projektijuhina ühes rahvusvahelises projektis ja kolmes siseriiklikus projektis 
4.1.3. Jätkatakse partnerina kuues rahvusvahelises projektis ja ühes siseriiklikus projektis 
4.1.4. Erinevate programmide kaudu on esitatud kahe rahvusvahelise projekti rahastustaotlused: 
eMED-PASSPORT – juhtpartner; 
Welfare technology – kaaspartner (kutseõpe) 


Õppekavade juhid, 
arendusspetsialist 
detsember 2017 
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4.2. Kutse andmise õiguste 
taotlemine EMT, HT, TJ ja 
MA õppekava lõpetamisel 


4.2. Kõikidel kutseõppe õppekavadel on kutse andmise õigus Kutseõppe õppekavajuht 
detsember 2017 


4.3. Inglisekeelsete kursuste 
korraldamine välisriikide 
üliõpilastele. Kursuste 
aktiivne reklaamimine 
kõrgkooli (inglise keelsel) 
kodulehel ja 
koostööpartnerite seas 


4.3.1. Eestis praktikat sooritavatel välisüliõpilastele on korraldatud kolm inglisekeelset kursust: 
Panoramic imaging quality assurance.3,0 ECTS (K.Aas) 
Parasitological situation in Estonia.1,0 ECTS (M.Remm) 
Epidemiology and treatment of cancer in Estonia.0,5 ECTS (S.Kivistik) 
4.3.2. Kursused on kõrgkooli kodulehel reklaamitud ja info on potentsiaalsetele osalejatele 


kättesaadav 


Rahvusvaheliste suhete 
spetsialist, 
arendusspetsialist 
detsember 2017 


4.4. Kõrgkooli kodulehe 
uuendamine 


4.4.1 Kodulehekülje esileht on uuendatud, informatsioon on struktureeritud ja paremini leitav. 
Koduleht on informatiivne ja vastab uuendatud logo stiiliraamatu nõuetele 


4.4.2 Lisatud on pangalingiga tasumise võimalus ja e-pood meenete müümiseks 


Kommunikatsioonijuht, 
IT-spetsialist 
detsember 2017 


5. Kõrgkooli 
kvaliteedisüsteem 
toetab kõiki 
kõrgkooli tegevusi 
ja aitab 
monitoorida 
kitsaskohti 


5.1. EKKA 
parendusettepanekute 
tegevuskava koostamine 


5.1. Tegevuskava koostamiseks viiakse koostöös õppejõududega läbi kaks 1-päevast seminari 
2017. a. kevadel ja sügisel  


Õppeprorektor 
11.11.2017  


5.2. Radiograafia magistriõppe 
ühisõppekava 
akrediteerimine 


5.2. Radiograafia magistriõppe ühisõppekava akrediteerimisprotsessi läbimine vastavalt ajakavale Zinaida Läänelaid, 
juhtkond 
september 2017 


5.3. Laborite käsiraamatu 
koostamine ja laborite 
sertifitseerimise taotlemine 


5.3. Koostatud tegevus- ja ajakava ning eelarve laborite sertifitseerimiseks vajalike tegevuste 
planeerimiseks. Tegevustega alustatud 


Zinaida Läänelaid, 
Anna-Liisa Tamm 
detsember 2017 
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Õppe- ja arendustegevus 


Arengukavast tulenev 
eesmärk 


Rakendamine Tulemus Vastutajad ja tähtaeg 


1. Motiveeritud 
sisseastujad ja 
edukad üliõpilased 


1.1. Kõrgkooli õppekavade 
tutvustamine 
potentsiaalsetele 
õppijatele ja 
reklaammaterjalide 
väljatöötamine 


1.1.1. Uuendatakse õppekavasid tutvustavate materjalide sisu, igal õppekaval oma meene. 
Levitamise plaan. 


1.1.2. Õppekavasid tutvustatakse 13 messil ja 15 üritusel. Olulisemate tervispäevade ja kutseala 
päevade tähistamine (15), sihtrühm – potentsiaalsed sisseastujad (2200) 


1.1.3. FT ja TK õppekavade tutvustamiseks pilootprojekt - “Tervislik eluviis on tervise alus”, 
millest lühivideod, blogi. 


1.1.4. BA Tallinna õppe avamiseks ja üliõpilaste leidmiseks tehakse koostööd tööandjatega 
vastavalt koostöölepingule ja tegevusplaanile. 


Õppekavade juhid, 
kommunikatsioonijuht, 
Grete Jeltsov 
 
Anna-Liisa Tamm 
detsember 2017 
Zinaida Läänelaid  
august 2017 


1.2. Tõhus koostöö 
gümnaasiumitega 
eesmärgiga tutvustada 
õppekavasid ja leida 
potentsiaalseid õppijaid 


1.2.1. Jätkub koostöö kuue gümnaasiumiga. Gümnaasiumid on kaasatud õppekavasid 
tutvustavatesse projektidesse (esitatud on Teeme + projekti taotlus BA ja Õ eriala 
koostöös). 


1.2.2. Koostöös kutsealaühingutega korraldatakse regulaarseid tervisepäevi (10), infopäevi ja 
seminare (rinnavähi varajane avastamine, alkoholiga seotud riskikäitumine …) 


1.2.3. Juunis viiakse läbi Tamme gümnaasiumi meditsiiniklassi praktikanädal (ca 25 osalejat) 
1.2.4. Kutseharidust (HT õppekava) tutvustavas projektis „Kutse haridusele“ osaleb kuni 10 


kõrgkooli õpilast; kõrgkool osaleb hooldustöötaja eriala tutvustaval seminaril mai-nov. 
1.2.5. Gümnasistidele korraldatakse õppekavasid tutvustavad töötoad rahvusvahelise 


üliõpilaskonverentsi raames 23.11.2017 (ca 100 osalejat) ja terviseteadlikkuse õpitoad (ca 
200 osalejat) 


Õppekavade juhid, Ele 
Hansen, Grete Jeltsov 
detsember 2017 


1.3. Vene keelt emakeelena 
kõnelevate üliõpilaste eesti 
keele ja õppijate inglise 
keele õppe toetamine 


1.3. Õppurite keeleoskuse toetamiseks on planeeritud tegevused projekti („Keeleõppetegevused 
edukamaks toimetulekuks tööturul“ 01.01 – 01.07.2017) raames 


Ele Hansen 
detsember 2017 


1.4. Üliõpilaste rahulolu 
küsitluste läbiviimine ja 
tulemuste 
tagasisidestamine 


1.4. Üliõpilaste ja lõpetajate küsitlust on täiendatud ja tulemused on kättesaadavad siseveebis ning 
tutvustatud infotundides. Lõpetajate tööleasumise- ja edasiõppimisplaanid on kaardistatud 
kaks korda aastas (kooli lõpetamisel ja aasta peale lõpetamist) 


Ele Hansen 
detsember 2017 


1.5. Üliõpilaste rahvusvahelise 
õpirände korraldamine 


1.5.1 Üliõpilaste mobiilsuse arendamiseks luuakse juurde 0,25 ametikoht 
1.5.2 Jätkub kolme õpirändeprojekti juhtimine 
1.5.3 Õpirändes on osalenud 45 õppurit, sh 35 kõrgharidus ja 10 kutseõpe (kokku 4% kõrgkooli 


õppuritest) 
1.5.4 Rahvusvahelistel üliõpilaskonverentsidel osaleb 6 vilistlast ja 4 juhendajat 
1.5.5 Valminud on üliõpilaste välisvahetust reklaamiv video, toimuvad regulaarsed infotunnid ja 


individuaalne nõustamine. Õppurid on informeeritud õpirände võimalustest. 
1.5.6 Erasmus + (Jamaica) projektiga koostöös on loodud e-õppe kursus (3 EAP), mis toetab 


õpirändeks ettevalmistamist (valmis oktoober 2017) 
1.5.7 Õppuritele ja õppejõududele on korraldatud õppereis (P.Stradins Medical College of the 


Õppeprorektor 
 
 
Arendusspetsialist 
Välissuhete spetsialist 
 
 
 
 
Anna-Liisa Tamm 
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University of Latvia),  osaleb 80 õppurit ja 8 õppejõudu kõikidelt õppekavadelt detsember 2017 


1.6. Töötavate ja peredega 
õppijate toetamine 
õppekava läbimisel 


1.6.1. Koostöös tööandjatega avatakse kaks töökohapõhist õppegruppi kutseõppes 
1.6.2. Õe põhiõppe õppekava tsükliõppe läbiviimine alates 2017. a. veebruaris 
1.6.3. Tsükliõppe õppekorralduse analüüs ja arendamine (BA, Õ) 


Kutseõppe 
õppekavajuht, 
õppekavade juhid 
detsember 2017 


1.7. Kõrgkooli 
rahvusvahelistumise 
strateegia koostamine 


1.7.1. Rahvusvahelistumise strateegia koostamiseks viiakse läbi töökoosolek 
rahvusvahelistumise strateegia põhimõtete väljatöötamiseks 


1.7.2. Kõrgkooli rahvusvahelistumise strateegia on valmis 


Rahvusvaheliste suhete 
spetsialist, 
november 2017 


1.8. Välisekspertide 
kaasamine õppetöö 
läbiviimisse 


1.8.1. Koostöös P.Stradins Medical College of the University of Latvia (Jurmala) viiakse läbi 
valikaine „Podiaatria“ 1 EAP, kus osaleb ca 80 üliõpilast erinevatelt õppekavadelt (kevad- 
ja sügissemestril) 


1.8.2. Välisõppejõud osalevad õppetöö läbiviimises kõikidel õppekavadel (5 EAP õppekaval) 


Õppekavade juhid 
detsember 2017 


2. Õppe- ja 
arendustegevuse 
suurem 
integratsioon nii 
kõrgkooli üleselt, 
õppekavati kui 
rahvusvaheliselt 


2.1. Rahvusvahelise IP 
kursuse korraldamine 


2.1.1. Jyväskylä koostöölepingu raames on korraldatud rahvusvaheline IP kursus õe õppekaval 
(20 osalejat) 


Saima Hinno 
juuni 2017 


2.2. Kogukonna teenimise 
integreerimine 
õppekavadesse. 
Koostööpartnerite leidmine 


2.2.1. Õppetöö raames toimuvad teenused on kaardistatud, analüüsitud 
2.2.2. FT õppekava alustab uute teenuste pakkumisega – laste võimlemine, sh ülekaaluliste 


laste võimlemine, koostöö spordiklubidega 
2.2.3. MA õppekavade õppurid alustavad massaaži pakkumisega õppepraktika raames kõrgkooli 


töötajatele ja koostööpartneritele  


Kompetentsikeskuse 
arendaja, Grete Jeltsov 
FT ja TK õppekavade ja 
kutseõppe õppekavajuht 
detsember 2017 


2.3. Interdistsiplinaarse õppe 
arendamine 


2.3. Interdistsiplinaarse õppe arendamiseks on koostatud tegevusplaan ja kaasatud välisekspert Saima Hinno 
detsember 2017 


2.4. Ühiste õppeainete 
läbiviimine õppekavadel 


2.4. Ühiste õppeainete õpetamise võimalused ja vajadus TK ja FT õppekavadel on analüüsitud õppekavajuht 
mai 2017 


2.5. Praktikakeskkonna 
kliinilise auditi läbiviimine 


2.5. Koostatud tegevusplaan ja kaasatud välisekspert Zinaida Läänelaid 
detsember 2017 


2.6. Digi- ja aktiivõppe 
arendamine 


2.6.1. Esitatakse HITSA-le projekt, mille eesmärgiks on kaasajastada Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
kõikide õppekavade poolt pakutavate teenuste infosüsteemi ja arendada digiloo 
keskkonnas üliõpilaste digipädevusi 


2.6.2. Salvestatud on 10 uut loengut ja töödeldud üliõpilastele vaatamiseks, valminud on 7 uut 
õppefilmi 


2.6.3. Projekti BeSt raames loodud 34 e-kursust ja 57 õpiobjekti on õppeprotsessiks 
kasutusvalmis ja arhiveeritud, 10 õpiobjekti sisu on täiendatud ja tehnoloogiliselt 
uuendatud 


2.6.4. Projekti eVÕTI raames loodud 14 e-kursuse ja 29 õpiobjekti kasutamisvõimalused on 
kaardistatud 


2.6.5. Digitaalsete õppematerjalid e-toega õppeainete (kombineeritud kursuste) suurendamise 
võimaluste kaardistamine 


2.6.6. Avatud juurdepääsuga e-kursuse ehk MOOC loomine 


Anna-Liisa Tamm  
veebruar 2017 
 
Haridustehnoloog, IT 
spetsialist 
detsember 2017 
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2.7. Põhiõppe õppekavade 
täiendamine 


2.7.1. BA - õppepraktikad, üldpädevused 
2.7.2. LH õppekava uuendamine seoses uue kutsestandardi kinnitamisega 
2.7.3. LH, HT, EMT, TJ kutseeksamite väljatöötamine 
2.7.4. TK - õppepraktikate sisu 
2.7.5. FT ja RT tsükliõppe võimaluste ja vajaduse analüüs 
2.7.6. Õ ja ÄM õppekavade moodulite ja õppeainete sisu, mahu ning õpiväljundite omavahelise 


kooskõla ja sidususe analüüs 


Õppekavade juhid 
detsember 2017 


3. Magistriõppe 
võimaldamine 
vähemalt kahel 
õppekaval 


3.6. Radiograafia magistriõppe 
ühisõppekava avamine 
2017. a. septembris 


3.6.1. Õppetöö ettevalmistamiseks on tööle võetud 0,5 koormusega välisõppejõud (õppejõud-
dotsent) 


3.6.2. Ette on valmistatud ainekavad ja õppetöögraafik 
3.6.3. Ette on valmistatud ingliskeelne õppetööalane dokumentatsioon ja elektroonne õpiteatmik 


üliõpilastele 
3.6.4. RT magistriõppe potentsiaalsete üliõpilaste leidmine koostöös tööandjatega 


Zinaida Läänelaid 
august 2017 


3.7. Magistriõppe võimaluste 
analüüs ja 
ettevalmistamine 


3.7.1. TK ja FT õppekavadel on magistriõppe vajadus  kaardistatud 
3.7.2. Õdede erialakoolituse magistriõppe õppekava valminud koostöös Tallinna Tervishoiu 


Kõrgkooli ja Tartu Ülikooliga 


Õppekavade juhid 
detsember 2017 


4. Kompetentsikes-
kuse edukas 
tegutsemine 
koostöös 
huvigruppidega 


4.1. Kompetentsikeskuse 
arendamine 


4.1.1. ASTRA projekti raames on tööle värvatud kompetentsikeskuse arendaja 
4.1.2. Alustatakse kompetentsikeskuse väljaarendamisega, kompetentsikeskuse kontseptsioon 


on selgelt sõnastatud, tegevuskava koostatud ja alustatud tegevuste elluviimisega 
4.1.3. Suurenenud on koostöö ettevõtetega 


Kompetentsikeskuse 
arendaja 
detsember 2017 


4.2. Õppekavadeülest ja 
rahvusvahelist koostööd 
ning õppekavade arengut 
toetavate 
rakendusuuringute 
läbiviimine 


4.2.1. Jätkub kolm õppekavaülest rakendusuuringut ja alustatakse nelja õppekavadeülese 
rakendusuuringu läbiviimist 


4.2.2. Alustatakse kahe rahvusvahelise õppekavadeülese rakendusuuringuga 
4.2.3. RUN-uuringute integreerimine õppetöösse, st FT ja TK õppekavadel osalevad üliõpilased 


õppeaines „Uurimistöö metoodika“ praktilistes tegevustes 0,5 EAP ulatuses 


Õppekavade juhid, 
vastutavad uurijad 
detsember 2017 


4.3. Avatud Kõrgkooli tegevuse 
ja kursuste sisu 
integreerimine 
õppekavadesse 


4.3.1. Avatud Kõrgkool pakub 65 täiendkoolitust (ca 1000 osalejat) 
4.3.2. Arendatakse välja elektrooniline tagasiside küsimustik täiendkoolitustel osalejatele 
4.3.3. Valmistatakse ette tasemeõppe tasuliste kursuste pakkumine 
4.3.4. Koostöös õppekavadega ja ettevõtetega on välja töötatud tervishoiu alase kõrgharidusega 


spetsialistidele suunatud toitumisnõustaja koolitus (30 EAP). 


Täiendkoolituse 
spetsialist 
 
Anna-Liisa Tamm 
detsember 2017 


4.4. Rahvusvaheliste 
konverentside 
korraldamine 


4.4. Kõrgkool korraldab kaks rahvusvahelist konverentsi: 
„Is Nursing Education up to the Date?“, 14.-15.11.2017 
Rahvusvaheline üliõpilaskonverents “Health in our Hands”, osaleb vähemalt 20 
väliskolleegi/ettekandjat viiest erinevast kõrgkoolist, 23.11.2017 


 
Saima Hinno 
Anna-Liisa Tamm 
november 2017 
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PROJEKTID JA PROGRAMMID 
 


Tabel 1. 2017. aastal alanud projektid 


Meede 
Projekti pealkiri, 


aeg 
Projekti lühikirjeldus Taotleja/partnerid/eelarve/ osalejad kõrgkoolist 


Erasmus+ 
KA2 


The eMedication 
Passport – 
cultural 
adaptation of 
learning tool for 
ensuring the 
development of 
medication 
competence of 
graduate nurses  
2017–2020 


Projekti eesmärgiks on arendada õe eriala 
õppemeetodeid õdede paremaks ettevalmistamiseks, 
parendada patsiendiohutust ja ravimi manustamise 
ohutust. Projekti raames arendatakse eesti, läti, 
leedu, soome ja inglise keeles välja ravimi 
manustamise kohta käiv õppevahend (e-versioon 
veebis ja mobiilis kasutatav) ning luuakse mudel 
õppevahendi kohandamise ja kasutusele võtmise 
kohta, mis aitab hiljem ka teistel riikidel õppevahendit 
õppetöösse integreerida. 


Taotleja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool. 


Partnerid: Turu Ülikool, Kaunase Kolledž, Läti P.Stradins 
Meditsiinikolledž. 


Eelarve: 150 729,50€ 


Osalejad kõrgkoolist: Õppejõud Ireen Bruus, Signe Asi ja 
Marit Kiljako. 


Erasmus+ 
KA1 


Kutseõppe 
õpiränne 2017–
2019 


Õpirändes osalevad kutseõppe õppekavade õppurid 
ja õppejõud Soomes, Tamperes ja Saksamaal, 
Jenas. Osalemine annab sisendi uuenduste 
tegemiseks õppetöö korralduses ja õppemeetodite 
valikul ning suurendab märkimisväärselt osalejate 
keeleoskust. Projekt suurendab tervishoiualase 
kutseõppe atraktiivsust ja rahvusvahelistumist. 


Taotleja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool 


Partnerid: SBBS fuer Gesundheit und Soziales Jena, 
Tampere Kutsekolledž Tredu. 


Eelarve: 57002,00€ 


Osalejad kõrgkoolist:  
9. kutseõppeosakonna õppejõudu ja 20. kutseõppe õpilast 
hooldustöötaja või lapsehoidja erialalt 


SA Innove Praktikasüsteemi 
arendamine Tartu 
Tervishoiu 
Kõrgkoolis 
2017–2018 


Projekti eesmärk on toetada praktikabaase 
praktikategevuste läbiviimisel, pakkudes koolitusi 
praktikajuhendajatele. Lisaks pakkuda võimalust 
läbida õppuritel vähemalt üks praktika 
projektipõhiselt. Projektipõhine praktika toetab 
teooria rakendamist praktikas, aitab luua 
interdistsiplinaarseid seoseid, arendab ülekantavaid 
oskusi ja projektipõhise töö oskusi. 


Taotleja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool. 


Eelarve: 40 594,70€ 


Osalejad kõrgkoolist: 


Õppetöö spetsialist Riina Rešetova  


SA Innove Keeleõppetegevu
sed edukamaks 
toimetulekuks 


Eesmärk on toetada kõrgkooli õppureid võõrkeelte 
omandamisel. Selleks korraldab Tartu Tervishoiu 
Kõrgkool  erinevaid keeleõppetegevusi eesti, vene ja 


Taotleja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool. 


Eelarve: 8071,2€ 
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tööturul 2017-
2018 


inglise keele omandamiseks. Osalejad kõrgkoolist: 


Õppetöö spetsialist Airi Kerikmäe; õppejõud Olga Jagintseva, 
Danel Jantra. Sügissemestril osales erinevates tegevustes 52 
üliõpilast. 


Teaduspark 
Tehnopol SA 


KOK Fookuses 
2017-2018 


Eesmärk on välja töötada digilahendus KOK 
patsientide ravikvaliteedi parendamiseks. 
Väljatöötatava lahenduse nimeks on "Hinga ja Liigu". 
Projektis on võrdseteks partneriteks Tartu Tervishoiu 
Kõrgkool, MotionChart OÜ, Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum. Projekti 
rahastab Tallinna Teaduspark Tehnopol SA. 


Taotlejad: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, MotionChart OÜ. 


Eelarve: 10000€ 


Osalejad kõrgkoolist: 


Arendusspetsialist Richard Jalakas, üliõpilased Laura 
Grigorjan, Villem Nilbe. 


Erasmus+ 
KA2 


Well-tech 
2017-2019 


Eesmärk on jagada häid praktikaid ja koondada 
tervikuks heaolutehnoloogia kasutamisega seotud 
(õppe) materjale, mida kasutada partnerkoolide 
õppetöös ning seeläbi toetada lõpetajate 
valmisolekut töötada pärast lõpetamist innovaatilisi 
lahendusi kasutavas kaasaegses töökeskkonnas. 


Taotleja:Tampere Kutsekolledž Tredu. 


Partnerid: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Summa Kolledž, Deltion 
Kolledž, Tampere Rakenduskõrgkool. 


Eelarve: 119480,00€ 


Osalejad Kõrgkoolist: Õppejõud Tiina Uusma, Marit Salus, 
Liana Kurg, Taimi Taimalu. 


Nordplus  Õppe kvaliteet 
multikultuuris 
2017–2018 


Eesmärk on uurida, kuidas rahvusvahelistumine ja 
sisseränded mõjutavad õppe kvaliteeti 
kõrgharidusmaastikul. Lisaks pakkuda välja sobivaid 
tegevusi, et tagada õppetöö kvaliteet 
rahvusvahelistumist arvesse võttes. Kõrgkoolid 
teevad tihedat koostööd, jagades ja kogudes häid 
praktikaid ning luues mudeli õppe kvaliteedi 
tõstmiseks mitmekultuurilises õppeklassis. 


Taotleja: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor. 


Partnerid: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkool, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Utena Kolledž, 
Turiba Ülikool, Karalius Mindaugas Kutseõppekeskus, 
P.Stradins Tervise- ja Sotsiaalhoiu Kolledž, Läti Kõrghariduse 
Assotsiatsioon, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie 
Inimesed. 


Eelarve: 54112,00€ 


Osalejad kõrgkoolist: Kvaliteedijuht Maiken Jaanisk, 
õppejõud Inga Ploomipuu, Kristi Vahur. 


Eesti 
Vabariigi 
Välisministee
rium 


Vabatahtlikud 
Aafrikasse ja 
Aasiasse – Eesti 
ekspertide panus 
arengukoostöös 


Eesmärk on toetada Ghana piirkonnas õe ja 
ämmaemanda õppekavade arendamist ning 
edendada kõrgkooli ja praktikabaaside koostööd. 
Selleks tehakse projektiperioodi vältel ettepanekuid 
õppekavade täiendamiseks või muutmiseks, viiakse 


Taotleja: MTÜ Mondo 


Partner: Tartu Tervishoiu Kõrgkool. 


Eelarve: 38824,00€ 
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2017-2018 läbi koolitusi ja antakse soovitusi õppetöö 
arendamiseks. 


Osaleja kõrgkoolist: Õppejõud Marit Kiljako. 


Nordplus Multiprofessional 
Digital Developer 
2 
2017-2018 


Eesmärk on korraldada rahvusvaheline nädala 
pikkune intensiivkursus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, 
mille raames õpetatakse tudengitele etervise 
teenuste ja lahenduste arendamist ning välja 
töötamist. 


Taotleja: Laurea Rakenduskõrgkool. 


Partnerid: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Arcada 
Rakenduskõrgkool, Riga Stradiņš Ülikooli Punase Risti 
Meditsiinikolledž, Läti Kultuuriakadeemia Kultuurikolledž 


Eelarve: 16920,00€ 


Osalejad kõrgkoolist: 


Õppejõud Marge Mahla, Eve-Merike Sooväli, Mare Remm, 
üliõpilased Laura Grigorjan, Villem Nilbe. 


Nordplus The welfare of 
older people in a 
digitalized and 
technological 
world 
2017-2018 


Projekti raames toimub Leedus Nordman Võrgustiku 
poolt korraldatav üliõpilastele suunatud nädala 
pikkune intensiivkursus, mille raames on üliõpilastel 
võimalik saada teadmisi tervishoiutehnoloogia 
lahenduste kasutamise positiivsetest ja negatiivsetest 
aspektidest, eetilistest teguritest ja sotsiaal-
majanduslikest mõjuritest eakate ravis. 


Taotleja: Jüvasküla Rakenduskõrgkool. 


Partnerid:Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Mälardalen Ülikool, 
Ahvenamaa Rakenduskõrgkool, Leedu Terviseteaduste 
Ülikool, Riia Stradins Ülikool, Via Ülikooli Kolledž. 


Eelarve: 21901,00 € 


Osalejad kõrgkoolist: 


Õppejõud Eve-Merike Sooväli, Merle Varik. 


 


2017. aastal jätkusid tegevused viies projektis, millest kõrgkool juhib kahte rahvusvahelist ning ühte siseriiklikku projekti. 


 


Tabel 2. 2017. aastal tegevusi jätkanud projektid 


Meede 
Projekti pealkiri, 


aeg 
Projekti lühikirjeldus Taotleja/partnerid/eelarve/ osalejad kõrgkoolist 


Erasmus+ 
KA2 


Education and 
training in early 
detection of 
breast cancer for 
health care 
professionals – 
Ebreast 


Arendada tervishoiutöötajate, õpetajate ja üliõpilaste 
pädevusi rinnavähi varajase avastamise valdkonnas. 
Eesmärgi saavutamiseks töötatakse välja 3 
multimeedia õppemoodulit, mis puudutavad rinnavähi 
varajaseks avastamiseks vajalikke kaasaegseid 
teadmisi, oskusi ja pädevusi nii õdede kui ka 
radioloogiatehnikute ja bioanalüütikute kutsealal.  


Taotleja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool 


Partnerid: Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkool, Lääne-
Šveitsi Rakenduskõrgkool, Lääne-Norra Rakenduskõrgkool, 
Oulu Rakenduskõrgkool, Lisaboni Polütehniline Instituut, Oulu 
Ülikooli Haigla, Soome Radiatsiooni ja Nukleaarohutuse 
Keskus. 
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2015–2018 Eelarve: 294580,00€ 


Osalejad kõrgkoolist: Õppejõud Tiina Kukkes, Marge Mahla, 
Jana Meier, Mare Remm, õppedisainer Anne Rosenberg, 
üliõpilased Jaanika Reimaa, Marelle Palm, Anni Ojala, Indra 
Metsrand, Liina Päss. 


Erasmus+ Üleilme õpiränne 
2016–2018 


Ühistest arengu eesmärkidest lähtuvalt on Tartu 
Tervishoiu Kõrgkooli ning The University of 
Technology, Jamaica vahelise planeeritava koostöö 
valdkonnad seotud multikultuurse interdistsiplinaarse 
õppega. Esiteks ühise multikultuurse 
interdistsiplinaarse rakendusuuringu läbiviimise 
võimaluste välja selgitamine (üliõpilaste 
multikultuurse kompetentsi hindamine; üliõpilaste 
valmisolek õppida ja töötada kaasaegses muutuvas 
maailmas). Teiseks aktiivõppemeetodite 
rakendamise arendamine (eeskätt simulatsioon- ja 
probleemõpe). Kolmandaks välja selgitada 
õppejõududele ja üliõpilastele õpirände 
võimaldamine ülemaailmselt. 


Taotleja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool 


Partner: Jamaika Tehnoloogiaülikool 


Eelarve: 16640,00€ 


Osalejad kõrgkoolist: Õppejõud Reet Urban, Zinaida 
Läänelaid, Anne Rosenberg, Anna-Liisa Tamm, 
rahvusvaheliste suhete peaspetsialist Danel Jantra, 
arendusspetsialist Eliise Ott. 


Euroopa 
Regionaalare
ngu Fond 


 


Institutsionaa
lne 
arendusprogr
amm teadus- 
ja 
arendusasut
ustele ja 
kõrgkoolidele 
(ASTRA 
meede 


Haridusinvesteeri
ng tervishoidu – 
HiT! 
2015–2019 


Tartu Tervishoiu Kõrgkooli konkurentsivõime  (sh 
rahvusvahelise) ja ühiskonna teenimise võimekuse 
tõhustamine kõrgkooli vastutusvaldkondades 
(tervishoius, sh nutika spetsialiseerumise 
kasvuvaldkonnas) ning teadus-, arendus- ja 
õpperessursside koondamine efektiivsuse 
suurendamiseks. 


Taotleja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool 


Partnerid: Tartu Ülikool, Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, 
Klaipeda Ülikool, Jüvasküla Rakenduskõrgkool. 


Eelarve: 629000,00€ 


Osalejad kõrgkoolist: Rektoraat Ulla Preeden, Ermo Kruuse, 
Kersti viitkar, õppeosakondade juhid Saima Hinno, Anna-Liisa 
Tamm, Zinaida Läänelaid, arendusspetsialist Eliise Ott. 


Central Baltic Acute Team in 
Youth Psychiatric 


Projekti eesmärk on luua interprofessionaalne 
noorukite vaimse tervise meeskond läbi sotsiaal- ja 


Taotleja: Turu Ametikõrgkool 


Partnerid: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, SA Tartu Ülikooli 
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Services Targeted 
to Residential 
Child Care! 
2016–2018 


tervishoiuvaldkonna õppekavade arendamise. 
Projekti käigus luuaks teadmusbaas haiglavälise 
noorukitele suunatud psühhiaatrilise abi 
akuutmeeskondade loomiseks. Projektitegevused on 
suunatud haiglaväliste vaimse tervise 
koostöövõrgustike arendamisele, mille käigus 
töötatakse välja kaks 5 EAP e-kursust, mida saab 
kasutada tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna 
spetsialistide koolitamisel. 


Kliinikumi psühhiaatriakliiniku laste- ja noorukite keskus, Tartu 
Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakond, Tartu Ülikooli 
Sotsiaalteaduskond. 


Eelarve: 187901,12€ 


Osalejad kõrgkoolist: õppejõud Janika Pael, Margit Lenk-
Adusoo. 


Central Baltic The Developer of 
Digital Health and 
Welfare Services 
2015–2018 


Projekti eesmärgiks on luua uus õppekava 
(Developer of Digital Health and Welfare Services), 
mille kaudu toetada spetsialiste, kes töötavad 
igapäevaselt digitaalses keskkonnas ning pakkuda 
kodanikele kergesti ligipääsetavaid tervishoiu ja 
heaolu valdkonna e-teenuseid. 


Taotleja: Laurea Rakenduskõrgkool 


Partnerid: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Arcada 
Rakenduskõrgkool, Riia Stradins Ülikooli Punase Risit 
Meditsiinikolledž, Ida-Tallinna Keskhaigla, Helsingi  


ja Uusimaa regiooni Haigla HUS, Helsingi Linnavalitsuse 
Sotsiaal- ja Tervishoiuosakond, Läti Erakorralise Meditsiini 
Teenuse Asutus.  


Eelarve: 347128,00€ 


Osalejad kõrgkoolist: õppejõud Marge Mahla, Jana Meier, 
Mare Remm, Eve-Merike Sooväli, Zinaida Läänelaid, Kersti 
Viitkar. 


 
2017. aastal viidi edukalt lõpuni kaks siseriikliku ja kuus rahvusvahelist projekti. 


 


Tabel 3. 2017. aastal lõppenud projektid 


Meede 
Projekti pealkiri, 


aeg 
Projekti lühikirjeldus Taotleja/partnerid/eelarve/ osalejad kõrgkoolist 


Hasartmängumak
su Nõukogu 


Terviseteadlikkus
e õpitoad 
2017 


Projekti eesmärgiks oli teaduse populariseerimine 
ning huvi tekitamine geneetika ja tervishoiuvaldkonna 
vastu. Projekti raames viidi kuuel päeval kokku läbi 
24 õpituba. Õpitubade läbivaks teemaks oli maksa 
tervis, seda mõjutavad faktorid, maksahaiguste 
ennetamine ning maksa tervise uurimise võimalused. 


Taotleja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool 


Partner: SA Tartu Ülikooli Kliinikum. 


Eelarve: 4375,36€ 


Osalejad kõrgkoolist: õppejõud Aili Lopman, Aivar Orav, 
Anneli Raave-Sepp, Eerik Jõgi, Grete Jeltsov, Helen Udras, 
Jana Meier, Janelle Märs, Kaido Liiv, Kevin Aas, Kirkke 
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Reisberg, Kristi Vahur, Mare Remm, Marge Mahla, Marika 
Külm, Piret Simm-Pärle, Signe Asi, Riin Tamm, Triin Aasmäe, 
Triin Veber; 64 üliõpilast osales kaasjuhendajana 


Nordplus Junior NEMO - Northern 
European Mobility 
2015–2017 


Edendada õpirännet meditsiini valdkonna üliõpilaste 
vahel ning arendada koostööd õppeasutuste ning 
lasteasutuste vahel. 


Kõrgkooli osalemise eesmärgiks oli edendada 
kutseõppe lapsehoidja õppekaval õppijate 
praktikavõimalusi Soomes (Tamperes). 


Taotleja: Tampere Kutseõppekolledž Tredu. 


Partnerid: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Teeninduskool, 
Cesis Kutseõppekool. 


Partnerid: 


Eelarve: 20960,00€ 


Kõrgkoolist osalevad: Õppejõud Tiina Uusma, Tiiu Lepp, 
arendusspetsialist Eliise Ott, 10 lapsehoidja eriala õpilast. 


Interreg Central 
Baltic 


SAFHY - Safety 
and hygiene – 
safer environment 
Hybrid e-learning 
material for 
multilingual 
students in health 
and social care 
and cleaning 
services  
2015–2017 


Kõrgkooli osalemise eesmärgiks oli olla projektis 
ohutuse materjalide väljatöötamise ekspert 
(ergonoomika, protseduuride eelne ja järgne 
hügieen). 


Taotleja: Keski-Uudenmaan Koolituskeskus. 


Partnerid: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Digital Robot Soome, 
OÜ Puhastusekspert, Järvamaa Kutsehariduskeskus. 


Eelarve: 1184999,00€ 


Osalejad kõrgkoolist: õppejõud Tiina Uusma, Maire Aruots, 
Taimi Taimalu, Olga Jagintseva, rahvusvaheliste suhete 
peaspetsialist Danel Jantra. 


SA Innove Keeleõppetegevu
sed edukamaks 
toimetulekuks 
tööturul 
2016–2017 


Projekti eesmärgiks oli pakkuda Tartu tervishoiu 
Kõrgkooli õppuritele keelekümbluse võimalusi kolmes 
erinevas keeles: inglise keele B2 taseme 
omandamine, mis võimaldab kasutada võõrkeelseid 
erialaseid õppematerjale, vene keele omandamise 
võimalus suhtlemis keelena tasemel B1, mis 
võimaldab töökeskkonnas suhelda ja eesti keele 
omandamine tasemel, mis võimaldab vene keeles 
ülikooliõpinguid alustanud üliõpilastel osaleda 
eestikeelses õppetöös ning kasutada eesti keelt 
kutse- ja erialase suhtlemiskeelena. 


Taotleja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool. 


Eelarve: 9165,60€ 


Osalejad kõrgkoolist: õppekorralduse koordinaator Ele 
Hansen, õppetöö spetsialist Airi Kerikmäe, õppejõud Olga 
Jagintseva, Danel Jantra. Erinevates tegevustes osales 82 
üliõpilast. 


Erasmus+ KA1 Hooldustöötajate 
õpirändepraktika 


Projekti eesmärgiks oli kutseõppijatele regulaarse 
välispraktika sooritamise võimaluse kindlustamine 


Taotleja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool 
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2015–2017 õppurite konkurentsivõime tõstmiseks avatud 
euroopa tööturul rahvusvahelise keele ja erialaõppe 
kaudu . Edendada kutseõppe hooldustöötaja 
õppekaval õppijate praktikavõimalusi Saksamaal 
(Jenas). 


Partner: SBBS fuer Gesundheit und Soziales Jena. 


Eelarve: 35024,00€ 


Osalejad Kõrgkoolist: õppejõud Tiina Uusma, Tiiu Lepp, 
arendusspetsialist Eliise Ott, 20 hooldustöötaja eriala õpilast. 


 


Erasmus+ KA1 Kutseharidusõppe 
tasemeõppe 
õpilaste ja 
kutseharidustöötaj
ate õpiränne 
2016–2017 


Projekti eesmärgiks oli kutseõppe osakonna 
rahvusvahelistumine.  


Projekti raames sooritasid hooldustöötaja eriala 
õpilased välispraktika Soomes. Lisaks osales 
kutseõppeosakonna meeskond õpirändes Hollandis, 
eesmärgiga võrrelda õppekavasid ja tutvuda 
praktikavõimalustega partnerkoolis ning selgitada 
välja koostöövõimalused tulevikus. 


Taotleja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool 


Partnerid: Albeda Kolledž, Omnia Kutseõppeasutus. 


Eelarve:32328,00€ 


Osalejed kõrgkoolist: õppejõud Tiina Uusma, Maire Aruots, 
Taimi Taimalu, Liana Kurg, Raul Jalast, Tiiu Lepp, 
õppedisainer Anne Rosenberg, arendusspetsialist Eliise Ott,  8 
hooldustöötaja eriala õpilast. 


Nordplus Multiprofessional 
Digital Developer 
2016–2017 


Projekti eesmärgiks oli korraldada Põhja- ja 
Baltimaades ühine multiprofessionaalse digiarendaja 
intensiivkursus Soomes. Projekti tulemusena anti 
erinevate valdkondade spetsialistidele võimalus luua 
uus multiprofessionaalse töö kontseptsioon, 
selgitades kõikide spetsialistide põhiväärtuseid e-
tervise ja e-heaoluteenuste arendamise protsessis. 


Taotleja: Laurea Rakenduskõrgkool. 


Partnerid: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Arcada 
Rakenduskõrgkool, Riga Stradiņš Ülikooli Punase Risti 
Meditsiinikolledž. 


Eelarve: 11848,00€ 


Osalejad kõrgkoolist: 


Õppejõud Marge Mahla, Jana Meier, üliõpilased Reelika Tsirp, 
Elisabeth Laiuste, Karin Kalda, Kerly Kull. 


Nordplus Welltour 
2016–2017 


Projekti eesmärgiks on arendada välja heaolu 
turismiga seotud õppematerjale, mida 
partnerkoolides kasutada ja arendada üliõpilaste 
ettevõtlusalaseid oskusi. 


Taotleja: Kaunase Kolledž. 


Partnerid: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Savonia 
Rakenduskõrgkool, Põhja-Taani Ülikooli Kolledž. 


Eelarve: 45265,00€ 


Osaleja kõrgkoolist: õppejõud Ivi Vaher 
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ÕPPEJÕUDUDE KONKURSS 2013–2017 
 


õendus 2013 2014 2015 2016 2017 


väljakuulutatud ametikohad 5,75 2 10 2 3,5 


esitatud avaldusi 13 6 18 2 11 


 


ämmaemandus 2013 2014 2015 2016 2017 


väljakuulutatud ametikohad 0,5 0,25 0,75 0,5 2,25 


esitatud avaldusi 1 1 3 3 5 


 


füsioteraapia 2013 2014 2015 2016 2017 


väljakuulutatud ametikohad 2,25 2,25 0 0 1 


esitatud avaldusi 3 3 0 0 1 


 


radiograafia 2013 2014 2015 2016 2017 


väljakuulutatud ametikohad 0 0,75 1,5 2,75 0,25 


esitatud avaldusi 0 2 3 6 1 


 


laboriained 2013 2014 2015 2016 2017 


väljakuulutatud ametikohad 0,5 0 2 0 1,5 


esitatud avaldusi 2 0 5 0 4 


 


tervisekaitse 2013 2014 2015 2016 2017 


väljakuulutatud ametikohad 0 0 3,5 2,5 1 


esitatud avaldusi 0 0 11 6 4 


 


toetavad- ja alusained 2013 2014 2015 2016 2017 


väljakuulutatud ametikohad 1,25 1,25 2,25 1 1 


esitatud avaldusi 10 2 3 3 4 


 


kutseõpe 2013 2014 2015 2016 2017 


väljakuulutatud ametikohad 0 2 0 1,0 1,75 


esitatud avaldusi 0 7 0 3 5 
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RAKENDUSUURINGUD 
 


 


Tabel 1.  2017. a lõppenud rakendusuuringud 


Teema, 
uuringu läbiviimise aeg 


Vastutav uurija, kaasatud 
õppejõud, üliõpilased ja 


koostööpartnerid 
Tulemused (lõputöö, artikkel, ettekanne, õppekava arendus vmt) 


2013−2017 
Borrelia burgdorferi sensu lato 
kandvus ja erinevate 
genotüüpide esindatus Eesti 
maakondade puukide hulgas. 
 


Vastutav uurija: Eerik Jõgi 
Üliõpilased: Maarja Ader, 
Kaitel Kruus, Kristiina Sõsa 
 
 


Publikatsioonid: 
Ader, M., Jõgi, E. (2014). Puukide asustustihedus, Borrelia burgdorferi sensu lato 
kandvus ja erinevate genotüüpide esindatus Pärnu – ja Valgamaa puukide seas. Tartu 
Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VIII. Tartu: Paar OÜ, 9-23 
Posterettekanded:  
Jõgi, E. (2016). Borrelia burgdorferi sensu lato kandvus ja erinevate genotüüpide 
esindatus Eesti maakondade puukide hulgas. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
teaduskonverents “Terves kehas terve teadmine”, 24.11.2016. 
Ader, M., Jõgi, E. (2014).Ticks density, prevalence of B. burgdorferi sensu lato and 
different genotypes in ticks collected from Pärnu- and Valga county in Estonia. EPBS 
konverents, Dublin. 
Tunnustus: 
EPBS 2014. aasta üliõpilasfoorumi posterettekannete konkursil Martin Nicholsoni 
autasu III koht. 
Lõputöö: 
Sõsa, K. (2017). Borrelia burgdorferi sensu lato genotüübiline jaotumus ja kandlus 
puukide seas Tartu- ja Võrumaal. 
Kruus, K. (2016). Borrelia Burgdorferi sensu lato kanduvus ja erinevate genotüüpide 
esindatus Saaremaa ning Läänemaa puukide hulgas.  
Ader, M. (2014). Puukide asustustihedus, Borrelia burgdorferi sensu lato kandvus ja 
erinevate genotüüpide esindatus Pärnu- ja Valgamaa puukide seas. 


2012−2017 
Enterobiaasi esinemine 
lasteaialastel. 
Jõgevamaa lasteaialastel (2012-
2013),  Viljandimaa ja Tartumaa 
lasteaialastel (2013−2014), 
Raplamaa lasteaialastel (2015-
2016), Harjumaa lasteaialastel 
(2015-2017). 
 


Vastutav uurija: Mare 
Remm 
Üliõpilased: Helin Sinimets, 
Maia Kukner, Merlin 
Matvere, Pirgit Rattasepp,  
Getter Annuk, Marta Korts-
Laur 


Suulised ettekanded: 
Remm, M. (2016). Enterobiaasi esinemine lasteaialastel. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
teaduskonverents “Terves kehas terve teadmine”, 24.11.2016 
Kukner, M., Matvere, M. Enterobiaasi esinemine Tartu linna lasteaedades. EBÜ 
aastakoosolek 2014, Tartus, 08.02.2014 
Remm, M. Enterobiaasi esinemine Viljandimaa lasteaedades. EBÜ aastakoosolek 2014, 
Tartus, 08.02.2014  
Sinimets, H. Enterobiaasi esinemine Jõgevamaa lasteaedades EBÜ aastakoosolek 
2013, Tallinn,  
26.01.2013 
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Posterettekanne: 
Remm, M., Sinimets, H., Rattasepp, P., Kukner, M., Matvere, M., Annuk, G. (2016). 
Research of Enterobiasis among children in four Estonian Counties.  12–14.05.2016, 
Tartu, Baltimaade Laborimeditsiini Kongress.  
Publikatsioonid: 
Remm, M., Sinimets, H., Rattasepp, P., Kukner, M., Matvere, M., Annuk, G., Laur-Korts, 
M. (2016). Enterobiaasi esinemine lasteaialaste seas 2012–2016 uuringu põhjal. Tartu 
Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik X. Tartu:Paar OÜ, 21-32. 
Remm, M. (2015). Tüütu nakkus, millest on raske vabaneda. Raplamaa Sõnumid. 29. 
Juuli 2015 
Remm, M., Remm, K. Studies on enterobiasis, toxoplasmosis and toxocariasis in 
Estonia. (2014). In Geography and Health. A Nordic Outlook. Edited by Schærström, A., 
Jørgensen, S., Kistemann, T., Sivertun, Å., 182-195  
Remm, M., Sinimets, H. (2013). Enterobiaasi esinemine Jõgevamaa lasteaedades ja 
vanemate teadlikkus enterobiaasist. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik 
VIII. Tartu: Paar OÜ. 
Remm, M. (2013). Bionalüütikute parasitoloogiaalased uuringud. Tervist! nr 1. nov. 2013 
Meediakajastused: 
Remm, M. Tüütu nakkus, millest on raske vabaneda. Raplamaa Sõnumid. 29.07.2015 
Remm, M. (2014).Naaskelsabad ei ole kuhugi kadunud. Sakala 13.02.2014 
Naaskelsabad on lasteaedadele suur nuhtlus. Meditsiini Uudised 13.02.14 
Remm, M. (2013). Naaskelsabad – lasteaialaste tavalised parasiidid. 
Vooremaa.06.08.13 
Lõputööd: 
Laur-Korts, M. (2017). Enterobiaasi uuring Lääne-Harjumaa lasteaialastel 
Rattasepp, P. (2014). Naaskelsabade uuring Viljandimaa lasteaedades. 
Kukner, M., Matvere, M. (2014) Naaskelsabade esinemine Tartu ja Tartumaa 
lasteaedades. Sinimets, H. (2012). Enterobiaasi esinemine Jõgevamaa lasteaedades ja 
vanemate teadlikkus enterobiaasist. 


2015–2017 
Plaaniline vaktsineerimine Eestis 


Vastutav uurija: Ülle Parm 
Üliõpilased: Karmen 
Kõlamets, Elisa Kender 
 
Koostööpartnerid: 
Terviseamet, TÜ 
mikrobioloogia osakond, TÜ 
Kliinikumi sünnitusosakond, 
OÜ Anu Vasara 
perearstikeskus 


Posterettekanded: 
Kõlamets, K. (2017). Educational movie  ROUTINE VACCINATION IN ESTONIA, 
segment on epidemiology of infectious diseases. Rahvusvaheline üliõpilaskonverentsi 
"Tervis meie kätes". Tartu Tervishoiu Kõrgkool, 23.11.2017.  
Tunnustus: Rahvusvahelise üliõpilaskonverentsi konkursi III koht. 
Lõputööd: 
Kõlamets, K. (2017). Õppefilmi "Plaaniline vaktsineerimine Eestis" nakkushaiguste 
epidemioloogia osa. 
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Tabel 2. 2017. a jätkuvad rakendusuuringud 


Teema, 
uuringu läbiviimise 


aeg 


Vastutav uurija, kaasatud õppejõud, 
üliõpilased ja koostööpartnerid 


Tulemused (lõputöö, artikkel, ettekanne, õppekava arendus vmt) 


2015–2018 
Tervisekaitse 
spetsialisti eriala ja 
õppekava Euroopas 
 
 


Vastutav uurija: Ave Kutman 
Õppejõud: Inga Ploomipuu, Triin Veber, 
Marika Külm  
Üliõpilased: Arina Kozatšuk, Keili Horn, 
Kelly Kald, Janne Nurme 
 
Koostööpartner: International 
Federation  of Environmental Health 


Lõputööd 
Kozatšuk, A. (2015). Tervisekaitsesüsteem Euroopas kaheksa riigi näitel. 
Horn, K. (2016). Tervisekaitsesüsteem Eesti, Soome, Saksamaa ja Portugali näitel. 
Kald, K. (2016). Tervisekaitsesüsteemid Euroopas Eesti, Leedu, Horvaatia ja Iirimaa 
näitel. 
Nurme, J. (2016). Tervisekaitsesüsteem Eesti, Läti, Sloveenia ja Prantsuse riikides. 


2016–2019 
Õppimine ja seda 
mõjutavad tegurid 
õppepraktikal  
 
 
 


Vastutav õppejõud: Reet Urban 
Õppejõud: Anne Vahtramäe, Tiina 
Kukkes, Marge Mahla 
Üliõpilased: Alina Mihailova, Astra 
Puusepp, Ele Mägi, Jelena Kürsa-
Sidharthan, Merli Lillepuu 
Koostööpartner: Ida-Tallinna Keskhaigla 
 


Lõputööd: 
Lillepuu, M. (2017). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava III kursuse üliõpilaste 
kogemused kliinilise õppepraktika juhendamisest. 
Mihailova, A., Puusepp, A. (2016). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava 2. kursuse 
üliõpilaste hinnang kliinilise õppepraktika füüsilisele ja psühhosotsiaalsele 
õpikeskkonnale   
Kürsa-Sidharthan, J., Mägi, E. (2016). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe II kursuse 
üliõpilaste hinnang kliinilise õppepraktika juhendamisprotsessile: 


2016–2019 
Eesti elanike 
joogivee 
tarbimisharjumused 
 
 


Vastutav uurija: Kristi Vahur 
Õppejõud: Inga Ploomipuu, Helen 
Udras, Ivi Vaher 
Üliõpilased: Eleri Pastak, Kertu Keir, 
Nele Neem 
 


Publikatsioonid: 
Pastak. E., Vahur, K. (2017). Eesti elanike joogivee tarbimisharjumused ja arvamus 
pudelivee võimalike tervisemõjude kohta. Uurimistööde artiklid ja konverentside teesid 
XI. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kogumik. Tartu: Paar OÜ, 59-70.  
Lõputööd: 
Pastak, E. (2017). Eesti elanike joogivee tarbimisharjumused ning arvamus pudelivee 
võimalike tervisemõjude kohta 


2016–2018 
Kehatüve- ja 
vaagnapõhjalihaste 
seisundi hindamine 
sünnituse järgselt 
 


Vastutav uurija: Reet Linkberg 
Õppejõud: Marge Mahla 
Üliõpilased: Annika Allik, Karina Talk, 
Marilin Sillaste, Karin Sarv, Lisel Lilleste 
(TÜ), Anna Ivanova (TÜ), Helena Post 
(TÜ) 
 
Koostööpartnerid: Kõhukliinik OÜ (Helle 
Nurmsalu);  
TÜ Sporditeaduste ja füsioteraapia 


Suulised ettekanded: 
Talk, K. (2017). The prevention and postnatal correction of pregnancy-induced diastasis 
rectus abdominis with therapeutic exercises. Great Poland Day of  Physiotherapy. 
Posterettekanded: 
Talk, K., Linkberg, R. (2016). Rasedusega kaasneva kõhusirglihase diastaasi ennetus ja 
sünnitusjärgne korrektsioon terapeutiliste harjutustega. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
teaduskonverents “Terves keahas terve teadmine”, 24.11.2016 
Lilleste, L.,  Linkberg, R., Sokk, J., Nurmsalu, H. (2016). Korduvsünnitanud naiste 
vaagnapõhjalihaste seisund 36 kuud pärast vaginaalset sünnitust. Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverents. 
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instituut (Jelena Sokk) Publikatsioonid: 
Sillaste, M., Linkberg, R., Nurmsalu, H., Sokk, J., Lilleste, L., Talk, K., Animägi. L. 
(2017). Vaginaalse esmassünnituse mõju vaagnapõhjalihaste seisundile. Uurimistööde 
artiklid ja konverentside teesid XI. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kogumik. Tartu: Paar OÜ, 
15-29.  
Allik, A., Linkberg, R. (2016). Rasedusaegne vaagnavöötmevalu, selle füsioterapeutiline 
hindamine ja sekkumine. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik X. Tartu: 
Paar OÜ, 257-265. 
Talk, K., Linkberg, R. (2016). Rasedusega kaasneva m. rectus abdiminis’e diastaasi 
ennetus ja sünnitusjärgne korrektsioon terapeutiliste harjutustega.  Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli uurimistööde kogumik X. Tartu: Paar OÜ, 88-102. 
Sarv, K., Linkberg, R. (2015). Vaagnapõhjalihaste treening rasedusaegse ja 
sünnitusjärgse inkontinentsuse korral. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uurimistööde kogumik 
IX. Tartu: Paar OÜ, 236-246. 
Lõputööd: 
Sillaste, M. (2017). Vaginaalse esmasünnituse mõju vaagnapõhjalihaste seisundile  
Allik, A. (2016).  Rasedusaegne vaagnavöötme valu, selle füsioterapeutiline hindamine 
ja sekkumine. 
Talk, K. (2016). Rasedusega kaasneva M. rectus abdominis'e diastaasi ennetus ja 
sünnitusjärgne korrektsioon terapeutiliste harjutustega. 
Sarv, K. (2015). Vaagnapõhjalihaste treening rasedusaegse ja sünnitusjärgse 
inkontinentsuse korral. 


2016–2018 
Kutseliste päästjate 
(tuletõrjujate) 
tervisekäitumine ja 
tervisenäitajad 


Vastutav uurija: Ülle Parm 
Õppejõud: Anna-Liisa Tamm 
Üliõpilased: Georgi Ivanov, Sandra 
Muraševa,  Deivi Nool, Kristina Kägu, 
Karina Romanova, Krista Maier 
 
Koostööpartner: Päästeamet (Kairi 
Rikko - peadirektori asetäitja peadirektori 
ülesannetes) 


Suulised ettekanded: 
Muraševa, S. (2017). Firefighters` health and use of personal protective equipment". 
Rahvusvaheline üliõpilaskonverents "Tervis meie kätes". Tartu Tervishoiu Kõrgkool, 
23.11.2017  
Tunnustus: Rahvusvahelise üliõpilaskonverentsi konkursi III koht. 
Lõputööd: 
Nool, D. (2017). Eesti päästeteenistujate tervisekäitumine. 
Muraševa, S. (2017). Päästeteenistujate tervis ja tööalane isikukaitsevahendite 
kasutamine 
Romanova, K., Kägu, K. (2017). Päästeteenistujate tervisehäired ja nende ennetamise 
võimalused 
Ivanov, G (2016). Päästetöötajate tööülesanded ja kehalise treenituse vajalikkus. 


2014−2020 
Bioanalüütikute 
õppelaborite 
metoodika 
testimine  


Vastutav uurija: Mare Remm 
Õppejõud: Evi Aotäht, Mai Treial, Anneli-
Raave Sepp, Aivar Orav, Eerik Jõgi, 
Marika Külm, Triin Aasmäe 
Üliõpilased: Kaire Moorlat, Anneli Karus, 


Suulised ettekanded: 
Sepp, H. (2017). Uriini mikrobioloogilise proovi võtmise juhendi koostamine. Eesti 
Bioanalüütikute Ühingu konverents Tartus, 11.11.2017 
Raave-Sepp, A., Leple, E., Priks, E. Bioanalüütikute õppelaborite metoodilised juhendid. 
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverentsil „Terves kehas terve teadmine“ töötoas: 
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Egle Lepla, Eleri Priks, Erik Selge, Olga 
Pilitsina, Hannaliis Leping, Tanita Tähe ja 
Anni Tammela, Anni-Helene-Elisabeth 
Asso, Eret Luik, Hanna Sepp, Kätlin 
Karlson, Reimo Lehtmets, Olga 
Mamošina, Elis Oja, Carina Platonova, 
Marina Stepanenkova, Kristina Pärnaste 
 
Koostööpartner: SA TÜK 
Patoloogiateenistus (Merje Jakobson) 


„Bioanalüütiku ülehomne päev“. 21.11.2014. 
Publikatsioonid: 
Pilitsina, O., Tamm, H., Remm, M. (2016). Emakakaela patoloogiliste muutuste 
diagnostika. Elektrooniline käsiraamat. 
Lõputööd: 
Oja, E. (2017). Neerukoe histoloogilise värvingu juhendi koostamine Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli patoloogia laboris kasutamiseks 
Mamošina, O. (2017). Maksa histoloogilise värvingu metoodilise juhendi koostamine 
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli patoloogia laboris kasutamise. 
Lehtmets, R. (2017). Inimese verst DNA eraldamise metoodiline juhend Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli molekulaardiagnostika õppelaboris kasutamiseks. 
Karlson, K. (2017). Faktor V Leideni mutatsiooni PCR-RFLP diagnostika metoodilise 
juhendi koostamine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli geneetika- ja molekulaardiagnostika 
õppelaboris kasutamiseks 
Sepp, H. (2017). Uriini mikrobioloogilise analüüsi juhend Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
mikrobioloogia laboris kasutamiseks. 
Luik, E. (2017). Elastsete kiudude värvingu juhend Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
praktikumides kasutamiseks 
Asso, A.H.E. (2017). Õppefilmi "ABO/RH(D) veregruppide määramine BIO-RAD 
geeltehnikal" sobivuse hindamine. 
Selge E. (2016). Juhend erütrotsüütide settekiiruse määramiseks kapilaarverest Tartu 
Tervishoiu Kõrgkooli hematoloogia praktikumides kasutamiseks 
Leping, H. (2016).  Van Giesoni värvinhu meetodi juhend 
Tammela, A., Tähe, T. (2016). Õppefilm ja pildikogu uriini sadema mikroskopeerimise 
õppimiseks. 
Karus, A. (2015). Metoodiliste juhendite koostamine - ABO ja RH(D) määramiseks ning 
erütrotsütaarsete antikehade sõeluuringuks  
Lepla, E., Priks, E. (2015). Uriinianalüüsi õppefilmid.  
Pilitsina, O. (2015).  Emakakaela patoloogiliste muutuste diagnostika õppematerjal. 


2013−2018 
Autos kasutatava 
laste 
turvavarustuse 
kasutamine Eestis 
 


Vastutav uurija: Inga Ploomipuu 
Õppejõud: Kristi Vahur 
Üliõpilased: Elen Pabo, Valerija 
Strelovskaja,  Ketlin Sangla, Merit Mägi 
 
Koostööpartner: Maanteeamet (Kaia 
Kuuspalu) 


Suulised ettekanded: 
Vahur, K., Ploomipuu, I. (2016). Laste turvavarustus. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
teaduskonverents “Terves kehas terve teadmine”, 24.11.2016  
Pabo, E., Strelovskaja, V. (2014). Laste turvavarustuse kasutamine Eestis.  Tartu 
Tervishoiu Kõrgkooli konverentsil „Terves kehas terve teadmine“ tervisekaitse spetsialisti 
õppekava töötoas „Terviseohutuse tagamine“, 21.11.2014. 
Publikatsioonid: 
Vahur, K., Ploomipuu, I., Sangla, K. (2015). Lapsevanemate teadlikkus I grupi laste 
turvatoolide kasutamisest autos. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik IX. 
Tartu: Paar OÜ. 
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Vahur, K., Ploomipuu, I. (2015). Ülevaade rakendusuuringust: autos kasutatava laste 
turvavarustuse kasutamine Eestis. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebiajakiri Tervist!, 6, 15 
- 17. 
Pabo,E., Strelovskaja, V., Ploomipuu, I., Kuuspalu, K. (2014). 0 Kuni 0+ grupi 
turvavarustuse kasutamine Eestis. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik 
VIII. Tartu: Paar OÜ. 
Meediakajastused: 
Ema leidis koolilõputeema lapsele turvahälli valides. Tartu Postimees 05.10.2015.(Aime 
Jõgi) 
Lõputööd: 
Pabo, E.,  Strelovskaja, V. (2014). 0 Kuni 0+ grupi turvavarustuse kasutamine Eestis. 
Sangla, K. (2015). Lapsevanemate teadlikkus I grupi laste turvatoolide kasutamisest 
autos. 
Teaduse populariseerimine: 
Pabo, E., Strelovskaja, V.  koostöös Maanteeametiga osalemine turvavarustuse 
teemalistel üritustel lasteaedades kevadel 2014 


2012−2018 
Patsiendi 
lähiuuringud (point-
of-care, POC) Eesti 
perearstide 
tööpraktikas (2012-
2013), haiglate 
tööpraktikas (2013-
2014) ja Kagu-Eesti 
hooldekodude 
tööpraktikas (2015-
2018)  
 


Vastutav uurija: Mare Remm 
Õppejõud: Aivar Orav 
Üliõpilased: Kätlin Jädal, Kaia Otsmaa, 
Terje Lokk, Svetlana Kitajeva, Heleen 
Karjane, Mari-Liis Linno, Kristjan Orrin, 
Jürgen Mikk ja Agnes Vaino. 
 
 
Koostööpartner: Eesti Laborimeditsiini 
Ühing (Ida-Tallinna Keskhaigla Labor ja 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla Labor) 


Suulised ettekanded:  
Orav, A. (2017). Glükomeetrid ja nende kvaliteedi tagamine.  Eesti Bioanalüütikute 
Ühingu konverents Tartus, 11.11.2017 
Orav, A. (2016). Glükoosi määramine patsiendi lähiuuringutel – kas ikka nii lihtne? Tartu 
Tervishoiu Kõrgkooli teaduskonverents ”Terves kehas terve teadmine”, 24.11.2016 
Remm, M., Orav, A. (2014). Patsiendi lähiuuringud tervishoius. Teaduskonverents 
Terves kehas terve teadmine. Tartu Tervishoiu Kõrgkool. 21.11.2014. 
Otsmaa, K. (2014). POCT kasutamise ülevaade Eesti perearsti praksistes. Eesti 
Bioanalüütikute Ühingu üldkoosolek 08.02.2014, Tartus 
Orav,A. (2013).  Mida peaks teadma POCT uuringutest. Ettekanne esmatasandi arstide 
koolitusel. Tartus 23. 11. 2013 
Kütt, M.  (2012).POCT laborivälises ambulatoorses praktikas. Eesti Laborimeditsiini 
Ühingu Suvekool Olustveres30.08. – 01.09.2012 
 
Posterettekanded: 
Remm, M., Orav, A., Mee, P. (2015). Point-of-care testing (POCT) in Estonian. 
Konverentsil EPBS conference Point of Care Testing. Patient is the Point. October 8, 
2015. Horvaatia. 
Karjane, H. (2015). Do newer generation self-testing blood glucose systems qualify for 
diagnosing  
diabetes? EPBS aastakoosolekul 9.-10.10. 2015, üliõpilaspostrite konkurss. Horvaatia. 
Remm, M., Orav, A., Jädal, K., Otsmaa. K (2014). Point-of Care testing (POCT) in 
Estonian family medicine centres. Baltimaade Laborimeditsiini Kongressil. Riia, Läti. 
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Publikatsioonid: 
Orav, A., Remm, M. (2017). Glükomeetrite täpsus – kas ikka piisav igas kliinilises 
olukorras kasutamiseks? Uurimistööde artiklid ja konverentside teesid XI. Tartu 
Tervishoiu Kõrgkooli kogumik. Tartu: Paar OÜ,  8-14. 
Orav,A.,  Remm, M. (2014) Patsiendi lähiuuringud – kas laboratoorse diagnostika 
tulevik? Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebiajakiri Tervist! Nov 2014 
Remm, M., Jädal, K., Otsamaa, K., Orav, A. (2013). Patsiendi lähiuuringud Eesti 
perearstide tööpraktikas. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Uurimistööde Kogumik VII. Tartu: 
Paar OÜ, 55-66. 
Lõputööd: 
Orrin, K (2017). Professionaalsed ja patsientide enesekontrolli glükomeetrid võrdluses 
laboratoorse referentsmeetodiga. 
Karjane, H. (2016). Glükomeetri ning analüsaatori glükoosi mõõtetulemuse erinevused ja 
seda mõjutavad tegurid. 
Kitajeva, S. (2014). Patsiendi lähiuuringud ja nende kvaliteedi tagamine Põhja-Eesti 
regionaalhaiglas. 
Jädal, K. (2013). Point-of-care uuringute kvaliteedi tagamine Eesti perearstipraksistes 
Otsmaa, K. (2013). Point-of-care (POC) uuringud perearstipraksises ja uuringutele 
rakendatav kvaliteedikontroll. 







8 
 


2011−2018 
Toetava 
teipimisvahendi 
kolmekuulise mõju 
hindamine viie- ka 
kaheksa-aastaste 
laste genu valgum 
asendi ja jala 
pikivõlvide 
korrigeerimisel 
 


Vastutav uurija: Anna-Liisa Tamm 
(Parm) 
Õppejõud: Reet Linkberg, Ivi Vaher, 
Arved Vain (Tartu Ülikool)  
Üliõpilased: Mari-Liis Luukas, Maaria 
Pielberg, Laura Laanesaar, Eva Nigulas, 
Kärt Satsi, Karoliina Pertel. 
 
Koostööpartnerid: Tartu Ülikool, AS 
Keila Taastusravikeskus, Empatrax OÜ 
(Karin Juhe 2011-2013), Gadox AS 
(Annika Kasak 2011-2013), The Health 
Clinic alates 2015 (Mihkel Adamson). 
 


Suulised ettekanded:  
Nigulas, E. (2016). Survetundlike komponentidega retuusid. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
teaduskonverents ”Terves kehas terve teadmine”, 24.11.2016. 
Publikatsioonid: 
Nigulas, E. Laanesaar, L., Vain, A., Tamm, A-L., Linkberg, R.  (2015). Survetundlike 
elastsukomponentidega retuuside kasutusvõimaluse selgitamine mehaanoteraapias 
eelkooliealiste laste genu valgum asendi korrigeerimisel. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 
uurimisööde kogumik IX. Tartu: Paar OÜ, 49-66,.    
Tamm, A.-L., Linkberg, R. (2015). Raviretuusid korrigeerivad laste jalgu. Tartu 
Tervishoiu Kõrgkooli veebiajakiri Tervist!, 9: 15.    
Lõputööd: 
Satsi, K., Pertel, K. (2017). Mehaanoteraapilise mõjutuse jälgimise uuring surveandurite 
signaali põhiselt. 
Laanesaar, L., Nigulas, E. (2015). Survetundlike elastsukomponentidega retuuside 
kasutusvõimaluse selgitamine mehaanoteraapias eelkooliealiste laste genu valgum 
asendi korrigeerimisel.  
Luukas, M-L. (2013). Toestavate retuuside kandmise mõju 5-7 aastaste laste 
alajäsemete genu valgum asendile. 
Pielberg, M. (2013). Spetsiifiliselt jaotatud surve- ja elastsuskomponentidega retuuside 
kandmise mõju lihastele genu valgum asendi korrigeerimisel 5-7- aastastel lastel.  
Tunnustus: 
Laanesaar, L., Nigulas, E. lõputöö „Survetundlike elastsukomponentidega retuuside 
kasutusvõimaluse selgitamine mehaanoteraapias eelkooliealiste laste genu valgum 
asendi korrigeerimisel“ pälvis 19.septembril 2015.a European Network of Physiotherapy 
in Higher Education aastakonverentsil Belgias teise koha. 
Lõputöö lühitutvustus https://www.youtube.com/watch?v=VbaDsl4qRZ8 
Meediakajastused:  
Merisalu, M. (2016). Raviretuusidega saab x-jalgsusest jagu mängides”. Universitas 
Tartuensis, 6 (Tartu ülikooli ajakiri)                 
https://www.pilguheit.ee/article/76300136/raviretuusidega-saab-x-jalgsusest-jagu-
mangides 
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=apteadus20161005.2.5 (Ajalehe Äripäev lisaleht, 
5.10.2016) 
Raviretuusid said katsetest läbi. ”Postimees”, 24.09.2015 (Aime Jõgi) 
Raviretuusid aitavad iksjalgseid lapsi”. ”Pärnu Linnaleht”, 4.12.2015 
Raviretuusid teevad jalad sirgeks. ”Postimees” , 13.11.2013 (Aime Jõgi) 
Patentne leiutis (2014): Mehhanoteraapiline seade ja mõõtmise meetod. Omanik: Tartu 
Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Ülikool; Autorid: Arved Vain, Reet Linkberg, Ivi Vaher, Anna-
Liisa Tamm; Prioriteedinumber: 1403692.5;  
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Tabel 3. 2017. a alanud rakendusuuringud 


Teema, 
uuringu läbiviimise aeg 


Vastutav uurija, kaasatud 
õppejõud, üliõpilased ja 


koostööpartnerid 
Tulemused (lõputöö, artikkel, ettekanne, õppekava arendus vmt) 


2017–2021 
Borrelia burgdorferi sensu lato kandvus 
ja erinevate genotüüpide esindatus 
Eesti maakondade puukide hulgas. 


Vastutav uurija: Erik Jõgi 
Õppejõud: Mare Remm 
Üliõpilased: 


 


2017–2019 
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Kauno 
Kolegija of Applied Scienses ning 
Fontys University of Applied Sciences 
füsioterapeudi  õppekavade üliõpilaste 
hinnang oma kehalisele aktiivsusele  
ning nende tegelik kehaline aktiivsus ja 
võimekus. 
 
 


Vastutav õppejõud: Ivi Vaher 
Õppejõud: Laura Bauman 
(Leedu), Steven Onkelinx 
(Holland) 
 
Koostööpartnerid: Kaunas 
College of Applied Scienses, 
Fontys University of Applied 
Sciences 


 


2017–2019 
Käte pesemise õpetamine ja seda 
mõjutavad tegurid Tartu linna 
munitsipaalkoolide 2. klassi õpilaste 
hulgas 


Vastutav õppejõud: Siret 
Läänelaid 
Õppejõud: Piret Simm 
Üliõpilased: 


 


2017–2018 
Üliõpilaste õpiränne ja seda mõjutavad 
tegurid 
 


Vastutav õppejõud: Reet 
Urban 
Õppejõud: Anna-Liisa Tamm 
 
Koostööpartner: Jamaica 
University of Technology 


 


2017–2018 
Eriõdede ja õdede hinnang oma 
pädevustele ja nende tööalane rakendus 
 


Vastutav uurija: Eve-Meriek 
Sooväli 
Üliõpilased: Aile Sumberg, 
Kristy Aidla (TÜ) 
Koostööpartner: SA Pärnu 
Haigla (Margit Seppik) 


 


 








Eesti Teadusinfosüsteemis kajastatud publikatsioonid 2017. aastal 


 


Ajakirja teadusartiklid (1.1.-1.3.) 


1. Challen, Valerie., Läänelaid, Zinaida., Kukkes, Tiina (2017). A qualitative study of 
perceptions of professionalism amongst radiography students. Radiography, 23 
(Supplement 1, Supplement 1), S23−S29.10.1016/j.radi.2016.10.010. 


2. England, A.; Geers-van Gemeren, S.; Henner, A.; Kukkes, T.; Pronk-Larive, D.; 
Rainford, L.; McNulty, J.P. (2017). Clinical radiography education across Europe. 
Radiography, 23 (Supplement 1), s7−s15.10.1016/j.radi.2017.05.011. 


3. Metsälä, E.; Richli Meystre, N.; Pires Jorge, J.; Henner, A.; Kukkes, T.; Sa dos Reis, 
C. (2017).  European radiographers' challenges from mammography education and 
clinical practice - an integrative review. Insights Into Imaging, 8 (3), 
329−343.10.1007/s13244-016-0542-1. 


4. Jürimäe, Jaak; Võsoberg, Kristel; Tamm, Anna-Liisa; Maasalu, Kristel; Remmel, 
Liina; Tillmann, Vallo (2017). Body composition and inflammatory markers in pubertal 
girls: comparison between athletes and non-athletic controls. European Journal of 
Sport Sciences, 17 (7), 867−873.10.1080/17461391.2017.1315177. 


5. Vosoberg, Kristel; Tillmann, Vallo; Tamm, Anna-Liisa; Maasalu, Katre; Jürimae, Jaak 
(2017). Bone Mineralization in Rhythmic Gymnasts Entering Puberty: Associations 
with Jumping Performance and Body Composition Variables. Journal of Sports 
Science and Medicine, 16 (1), 99−104. 


6. Ticchi, Davide; Eisinger S., Robert; Pilegaard K., Hans; Torre, Michele; Sesia B., 
Sergio; Infante, Maurizio; Voulaz, Emanuele; Arce Quesada, Mauricio; Sisask, Merike 
(2017). Evaluating interest in narrative therapy for decision making about pectus 
excavatum treatment. Interactive Cardiovascular and Thoracic 
Surgery.10.1093/icvts/ivx308. 


7. Ploomipuu, Inga; Holbrook, Jack (2017). Kõrgkooli tervishoiu õppekavadel 
õppimiseks vajalike loodusteaduslike teadmiste ja oskuste tase Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli sisseastujate näitel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 5 (1), 
171−205.10.12697/eha.2017.5.1.06. 


8. Põllumaa, Siiri; Teesalu, Pille; Mahla, Marge; Staalfeldt-Rahumägi, Silja; Voogla, 
Pirjo; Unukainen, Tiina; Joona,Sirli; (2017). Kliinilise auditi „Iseseisva antenataalse 
ämmaemandusabi kvaliteet“ kokkuvõte. Eesti Arst, 96 (7), 386−389. 


9. Soeorg H, Huik K, Parm Ü, Ilmoja ML, Metsvaht T, Lutsar I (2017). Molecular 
epidemiology of Staphylococcus epidermidis in neonatal intensive care units. APMIS, 
125, 63−73.10.1111/apm.12637. 


10. Mengel E., Tillmann V., Remmel L., Kool P., Purge P., Lätt E., Jürimäe J. (2017). 
Changes in inflammatory markers in estonian pubertal boys with different BMI values 
and increments: A 3-Year Follow-Up Study. Obesity, 25 (3), 
600−607.10.1002/oby.21756. 


11. Mengel, Eva; Tillmann, Vallo; Remmel, Liina; Kool, Pille; Purge, Priit; Lätt, Evelin; 
Jürimae, Jaak (2017). Extensive BMI Gain in Puberty is Associated with Lower 
Increments in Bone Mineral Density in Estonian Boys with Overweight and Obesity: A 
3-Year Longitudinal Study. Calcified Tissue International, 101 (2), 
174−181.10.1007/s00223-017-0273-4. 


 


Raamat/monograafia (2.1.-2.5.) 


12. Parm, Ülle; Parv, Viia (2017). Nakkushaiguste ja epidemioloogia õpik tervishoiu 
valdkonna üliõpilastele. Bookmill, Tartu: Härmametsa Talu kirjastus. 
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SISSEJUHATUS 


 
Arengukava koostamise aluseks on kõrgharidust reguleerivad 


dokumendid: rakenduskõrgkooli seadus, kutseõppeasutuse 


seadus, kõrgharidusstandard, kutsestandardid, “Eesti elukestva 


õppe strateegia 2020”, Eesti teadus- ja arendustegevuse ning 


innovatsiooni strateegia 2014–2020, “Teadmistepõhine Eesti 


2014–2020”, “Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete 


võimaluste arengukava 2016–2023”, “Rahvastiku Tervise 


Arengukava 2009–2020”, Eesti õenduse ja ämmaemanduse 


riiklik arengustrateegia ning kõrgkooli põhimäärus. 


 


Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on 2015. aastal võimalik õppida 


seitsmel rakenduskõrghariduse õppekaval: õe põhikoolitus (3,5 


aastat), õdede erialane koolitus (4,5 aastat), ämmaemand (4,5 


aastat), füsioterapeut (3 aastat), radioloogiatehnik (3,5 aastat), 


bioanalüütik (3,5 aastat) ning tervisekaitse spetsialist (3 aastat). 


Lisaks toimub õpe kolmel (keskhariduse baasil) kutseõppe 


õppekaval − hooldustöötaja (2 aastat), erakorralise meditsiini 


tehnik (1 aasta) ja lapsehoidja (1 aasta). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kõrgkooli 2010–2015 arengukava keskendus kahele eesmärgile: 


 


1. Kõrgkoolis töötab missiooni ja visiooni elluviimiseks piisav hulk 


kõrge kvalifikatsiooniga, kutse-, ameti- ja erialaselt pädevaid, 


innovaatilisi ja motiveeritud töötajaid. 


2. Kõrgkooli üliõpilased on teadlikud oma kutse- ja eriala 


valikutes, orienteeritud elukestvale õppele, pühendudes õppe- 


ja arendustegevusele ning vilistlased on konkurentsi-


võimelised tööturul. 


 


Analüüsides eelneva arengukava täitmist saame kinnitada 80% 


püstitatud eesmärkide saavutamist, osa alaeesmärkidest on 


ületatud ning üksikud täitmata (Lisa 1).  


 


Kõrgkooli eelmine missioon ja visioon olid kasutusel juba 10 


aastat, käesolevaga on need uuendatud. Põhiväärtused 


kannavad aga ka täna põhimõtteid, mida hindasime juba aastaid 


tagasi. Oleme liikunud missiooni ja visiooniga kõrgkoolikeskselt 


lähenemiselt laiemale tasandile - teadvustades, kui oluline on 


meie roll ning tunnetades, kui palju me suudame reaalselt 


mõjutada ühiskonda. 


 


Kõrgkooli konkurentsieeliseks kõrgharidussüsteemis on 


selgepiiriline valdkondlik spetsialiseerumine ning kogu Euroopale 


vajalike spetsialistide koolitamine. 
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HUVIPOOLED JA PARTNERID 
 
Kõrgkooli huvipoolteks on nii sise- kui ka väliskliendid. 


Siseklientideks on kõrgkool määratlenud personali ja üliõpilased. 


Välisklientideks on ettevõtted, asutused, institutsioonid ja 


inimesed, kellel on vajadused ja võimalused, huvid ja ootused 


kõrgkooli tegevuste suhtes. Otsesteks välisklientideks on: 


tööandjad, vilistlased, haridusasutused, Eesti Töötukassa, 


Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu 


linn, eriala- ja kutseliidud ning karjääri- ja nõustamiskeskused. 


Kõrgkooli võtmepartneriteks on asutused/organisatsioonid, 


kellega kõrgkool on seotud igapäevases tegevuses nii sisulise 


arengu kui ka finantstehingute kaudu: 


1. Haridus- ja Teadusministeerium − kõrgkooli tegevust 


reguleeriva seadusandluse ettevalmistaja, kõrgkooli pidaja ja 


peamine rahastaja; 


2. Sotsiaalministeerium − tööturu nõudluse prognoosija, 


õppekavade valdkondi reguleeriva seadusandluse 


ettevalmistaja; 


3. tööandjad/praktikabaasid − koostöö õppekavade arendamisel, 


tööturu määratlemisel, praktikabaasidena tegusemisel, 


partnerina projektides, rakendusuuringutes ning ekspertidena 


tegutsemisel; 


4. eriala- ja kutseliidud − koostöö õppekavade arendamisel, 


tööturu nõudluse määratlemisel, erialasel täiendamisel; 


5. kõrgkoolid – koostöö õppe-, teadus- ja arendustegevuse 


valdkondades nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Koostöö Tallinna 


Tervishoiu Kõrgkooliga õdede ja ämmaemandate õppekava 


arendamisel ning õdede erialase koolituse põhimõtete 


uuendamisel, praktikaküsimuste lahendamisel ning uute 


õppemeetodite juurutamisel. 


Kõrgkool on täieõiguslikuks liikmeks kuues rahvusvahelises 


organisatsioonis, kus eesmärkideks on õppekavade arendamine, 


rahvusvahelistumine, sh välisvahetused, projektitegevus ja 


rahvusvaheliste rakendusuuringute teostamine: 


1. õe õppekava ja eriala arendavas ühenduses FINE (The 


European Federation of Nurse Educators); 


2. radioloogiatehniku õppekava ja eriala ühenduses 


EFRS/HENRE (European Federation of Radiographer 


Societies); 


3. füsioterapeudi õppekava ning eriala arendavas 


organisatsioonis ENPHE (European Network of Physiotherapy 


in Higher Education); 


4. bioanalüütiku õppekava erialaspetsialistide ühenduses EPBS 


(European Association for Professionals in Biomedical 


Science); 


5. tervisekaitset arendavas ühenduses IFEH (International 


Federation of Environmental Health); 


6. kõrgkool kui institutsioon kuulub kõrghariduspoliitikaga 


tegelevasse organisatsiooni EURASHE (European 


Association of Institutions in Higher Education). 


Samuti osaleb kõrgkool alates 2005. aastast Erasmuse 


programmis. Aktiivne koostöö toimub viies võrgustikus: Nordman 


Network (õendus), Nordic Network for Midwifery Education 


(ämmaemandus), BIOnord (bioanalüütik), ENNE (õendus) ja 


MEDICO (õendus). 



http://www.fine-europe.eu/

http://www.efrs.eu/

http://enphe.org/

http://www.epbs.net/

http://www.ifeh.org/

http://eurashe.eu/

http://www2.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=93

http://nordmannetwork.net/

http://nordmannetwork.net/

http://www.nordicnetwork.net/

http://www.bionordinfo.org/BIOnord/Welcome.html

http://www.samk.fi/network_of_european_nursing





 


 


5 


 


TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOLI MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 


 
Missioon: õimaldada innustavas keskkonnas tervishoiu- ja  V


sotsiaalvaldkonnas konkurentsivõimelist, kvaliteetset, 


innovaatilist, rahvusvahelist, arendus- ja uurimistöödele 


baseeruvat elukestvat õpet. 


 


Olles eeskujuks, mõjutame kogukonna tervisekäitumist ja 


kujundame tervislikku elukeskkonda, integreerime erinevaid 


tervishoiuvaldkondi õppe- ja arendustegevuses ning osaleme 


tervishoiupoliitiliste otsuste väljatöötamisel. 


Kõrgkoolis õppides ja töötades loome keskkonna, milles 


omandatud teadmised, oskused, hoiakud aitavad siduda ja 


mõjutada kogukonda  ning panustada Eesti arengusse.   


 


 
 


 


 


 


 


: Visioon TUNNUSTATUD PARTNER TERVISE-


TEADLIKU JA ÕNNELIKU TEADMUSÜHISKONNA 


ARENDAMISEL.  


 


Õppe- ja töökeskkonna lõimimine, uuenduste kasutusele 


võtmine, uute arusaamade juurutamine ja partnerlus kõikides 


kõrgkooli tegevusvaldkondades on aluseks teadmusühiskonna 


arendamisele. Terviklik areng ja teadlikkus on olulised 


komponendid õnnelikuks eluks. 


 


PÕHIVÄÄRTUSED: 


T – vaimse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu ning 


keskkonna tasakaalustatud suhted ja tervist väärtustav eluhoiak. 


A – avatud, vabas, loomingulises ning innovaatilises õppe- 


ja töökeskkonnas arenemine, valikuvõimalus ja vastutus. 


I – ausad, lugupidavad, väärikad, võrdsed, 


usaldavad ning hoolivad õppijate, kolleegide ja iseendaga. 


P – teadmiste, oskuste ja hoiakute ühtsus, 


pühendumine kutse-, ameti- ja erialasele tegevusele. 
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ARENGUKAVA 2015–2020 AASTATE SIHID  


Kõrgkoolil on ees valikute tegemise aeg. Uute väljakutsetega tegelemiseks oleme andnud juhtmõtte igale arengukava aastale. Aasta 


tegevused ei alga ega lõpe konkreetse aastaga, vaid on vastaval aastal kõrgkoolis kõikides tegevustes läbiva joonena esindatud. 


2016 


(Terviklik) KOOSTÖÖ  


Kõrgkooli 205. aastapäev kannab ideed − 205 head tegu! 


2016. aasta keskendub õppekavagrupi kvaliteedihindamisele ja ühisõppekavade ettevalmistamisele.  


Õppekavade, osakondade ja välispartneritega tegevuste sidususe tõhustamine.   


2017 


(Arenguline) INTEGREERIMINE  


2017. aasta pühendub õppekavade, -ainete ja moodulite igakülgsele integreerimisele, suurendades sidusust õppeainete ja 


moodulite vahel, sh hindamisprotsessis. 


2018 


(Inimesekeskne) KOMPETENTS 


Eesti Vabariigi 100. aastapäeval 2018. aastal tõuseb fookusesse kompetentsikeskuse tegevus patsiendi ohutuse valdkonnas. 


Keskuse eesmärk, tegevused ja areng on selged nii kõrgkooli siseselt kui väliselt, pakume tasulisi ja tasuta teenuseid. 


Kompetents avaldub lisaks magistriõppe õppekavade registreerimisel, mis omakorda põhineb magistriõppe õppekavade 


hindamise edukal läbimisel.  


2019 


(Professionaalne) ELUKESTEV ÕPE  


2019. aasta sihiks on rahvusvahelisse magistriõppesse vastuvõtmine ning osakoormusega või erineva õppekorraldusega 


õppe võimaldamine kõikidel õppekavadel, et tagada paindlikumad õpivõimalused ümberõppeks. 


2020 


TAIPLIKKUS ja TEADLIKKUS 


2020. aasta algab uue arengukava perioodi ettevalmistamine. Kõrgkoolis on võimalik kutse- ja rakenduskõrghariduse 


õppekavadel õppimisele lisaks omandada magistrikraad. Pakutakse täienduskoolitust nii tervishoiumeeskonnale kui ka 


elanikkonnale, tehakse rahvusvahelist koostööd erinevatel õppekavadel ning rakendusuuringutes. Kõrgkoolis on välja 


kujunenud kompetents patsiendiohutuse küsimustes ning seadusandlus toetab kõrgkooli tegevusi teenuste pakkumiseks 


elanikkonnale. 
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VÄLISTEGURITE MÕJU  


Võimalikud välised mõjutajad  Kõrgkooli poolt rakendatavad meetmed 


1. Gümnaasiumilõpetajate arvu langus 
 


Gümnaasiumitega koostöö jätkamine, analoogselt olemasoleva, viie gümnaasiumi koostöölepinguga. 
Luua võimalused osakoormusega, ümber- ja elukestvaks õppeks, et võimaldada hariduse omandamist 
põhitöö kõrvalt ning kaasata erinevas vanuses õppijaid üha rohkem tervishoiu erialadele.  


2. Üha suurenev tervishoiutöötajate 
puudus Põhjamaades tekitab 
tervishoiutöötajate nõudlust  


Koostöö jätkamine Sotsiaalministeeriumiga, et leida võimalusi õppepraktika juhendamise tasustamiseks 
tervishoiuasutustele, mis on suurim takistus üliõpilaste vastuvõtuarvu suurendamisel. Sotsiaalsete 
partneritega tervishoiuvaldkonna tööjõupuuduse leevendamiseks reklaamkampaania algatamine. 
Tööandjate vajaduse, Sotsiaalministeeriumi prognooside, reaalsete õppijate arvude ja kõrgkooli võimekuse 
vahel optimaalsete vastuvõtuarvude kokku leppimine kõikidel õppekavadel vähemalt viieaastaseks 
perioodiks.  


3. Doktorikraadiga, kõrgkooli ideid 
toetavate rektorikandidaatide vähesus 
2016. aasta kevadel rektori konkursil 


Rakenduskõrgkooli seadusest lähtuvalt on magistriõppe avamise eelduseks doktorikraadiga rektor. 
Kõrgkooli poolt potentsiaalsete doktorikraadiga rektorikandidaatide otsimine ning kandidaatide osalema 
kutsumine 2016. aasta kevadel toimuvale rektori konkursile.  


4. Kutseõpe, rakenduskõrgharidus ja 
magistriõpe ühes õppeasutuses ei ole 
Eestis rakendunud 


Tervishoiuvaldkonnas elukestva õppe võimaldamiseks arendame erinevatel õppetasemetel õppekavasid 
kõrgkoolis tervikuna, et saavutada suurem integreeritus, paindlikkus ning interdistsiplinaarne koostöö. 
Vajadusel seadusemuudatuse ettepaneku algatamine.   


5. Tervishoiuvaldkonna seadusandlus 
pole piisavalt selge kõrgkooli pakutavate 
erinevate teenuste piirangute ja 
võimaluste osas 


Sotsiaalministeeriumile ning Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepaneku tegemine seadusandlike 
regulatsioonide loomiseks/täpsustamiseks, mis piiritlevad selgemalt tervishoiuteenuse pakkumise ja 
kõrgkoolis pakutavate teenuste piirangud ja võimalused. Teenuste pakkumine kõrgkoolis võimaldab 
rikastada õppetööd kogukonna teenimise integreerimisel õppetegevusse, õppejõududele stažeerimist ning 
üliõpilaste praktika korraldamist. Kõrgkooli esindajad on aktiivselt kaasarääkimas Sotsiaalministeeriumi 
otsustes seoses Eesti Tervishoiu Kvaliteedikeskuse või õendustegevusjuhendite keskuse asutamiseks.  


6. Tervishoiutöötajate kõrged 
palgaootused mõjutavad sama 
valdkonna õppejõudude ootusi töötasule 
kõrgkoolis 


Haridus- ja Teadusministeeriumi ja kõrgkooli tulemuslepingu läbirääkimistel arvestada tervishoiutöötajate 
palgarääkimiste tulemusi kõrgkooli rahastamisel. Koostöös erinevate osapooltega leida võimalus praktika 
rahastamiseks tervishoiuasutustele väljaspool kõrgkooli tegevuskulusid, mis vabastaks kõrgkooli vahendeid 
töötasu tõstmiseks. 


7. Doktorikraadiga õppejõudude ja 
teadlaste vähesus tervishoiu valdkonnas   


Õppejõudude teadusvõimekuse tõstmine rahvusvahelistes projektides osalemisega. Kõrgkool loob ja täidab 
2 professori ametikohta, mis võimaldavad uurimistoetuste taotlemist.  Doktorikraadiga õppejõudude 
värbamine, personali doktoriõppes edasiõppimise soodustamine ning struktuurimuudatused toetavad 
magistriõppe õppekavade avamist, kompetentsikeskuse loomist ning interdistsiplinaarsete 
rakendusuuringute käivitamist. 
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ARENGUKAVA 2015–2020 EESMÄRGID, VÕTMENÄITAJAD JA TULEMUSED 


Organisatsioon ja juhtimine 


Eesmärgid Võtmenäitajad Baastase 2015. aastal Sihttase 2020. aastal 


1. Motiveeritud, 
arenev ja ennastjuhtiv 
personal 


Personali haridustase Õppejõude: 8 doktorikraadiga (10%), 
alustanud õpinguid 4; 53 magistrikraadiga 
(66%); 19 kõrgharidusega (24% sh kutseõppe 
õpetajad). Mitteakadeemilisest personalist 8 
magistrikraadiga, 9 kõrgharidusega, 21 
töötajal muu haridustase. 


Õppejõude: 13 doktorikraadiga (16%), 59 
magistrikraadiga (71%), 11 kõrgharidusega 
(13%). Mitteakadeemilisest personalist 14 
magistrikraadiga, 11 kõrgharidusega, 15 muu 
haridustasemega. 


Õppejõudude 
atesteerimine 


Atesteerimist ei toimu. Atesteeritavatest 100% on atesteerimise läbinud, 
5% saanud tunnustuse „suurepärane“ . 


Rahvusvahelistumine Välisvahetustes 30 inimest (33%), 
väliskonverentsidel tegi 21 õppejõudu 28 
ettekannet, koostöövõrgustikes osaleb 13 
õppejõudu. 


Arengukava perioodil välisvahetustes osalenud 
60% personalist, väliskonverentsidel või  
-seminaridel teeb 30 töötajat 30 ettekannet 
aastas,  koostöövõrgustikes osaleb 25 
õppejõudu. 


Enesetäiendus Enesetäiendusel saadud teadmiste-oskuste 
rakendamist hinnatakse üldiselt 


Enesetäienduse kasutegurit hinnatakse 
süstemaatiliselt ja sihipäraselt arenguvestlusel. 


2. Ühiselamu 
eluruumid on 
renoveeritud. 
Õpperuumide 
kasutamine on 
efektiivne (nii 
õppehoones kui ka 
ühiselamus) 


Renoveeritud eluruumide 
maht 


Ühiselamu eluruumidest on 85% 
renoveerimata (majutuspind 4362 m2). 


Ühiselamu eluruumidest on 100%  
(majutuspind 4082 m2) renoveeritud. 


Õppetegevuseks 
kasutatava pinna 
efektiivsus 


Õppepindade kasutamise efektiivsust pole 
süstemaatiliselt hinnatud, kuid teada on et 
sügisel on ruumid ülekoormatud ning kevadel 
alakoormatud. Üliõpilaste iseseisev 
ruumikasutus  harjutamiseks on juurdumas.  
Ühiselamus kõrgkooli tegevuste kasutuses 
1385 m2.  


Õppepindade kasutamise efektiivsust 
analüüsitakse süstemaatiliselt, õppetegevusest 
hajusal perioodil kasutatakse ruume muuks 
otstarbeks, üliõpilaste iseseisvaks harjutamiseks 
ruumide kasutamine liigub tõusvas trendis. 
Ühiselamust on kõrgkooli tegevuses kasutuses  
1665 m2. 


3. Kõrgkooli 
finantssuutlikkus 
tagab nii igapäevaste 
ülesannete täitmise 
kui võimaldab 
arendustegevust  


Eelarve tegevuskulud, 
oma- ja välisvahendid 


Tegevuskulu 2 777 915 eurot, välisvahendid 
125 000 eurot. Tulud ja kulud on tasakaalus, 
sh aastakäibed (eurodes): täienduskoolituses 
30 000, muudes teenustes 1000, 
majutustegevuses 190 000. 


Arengukava perioodil ASTRA ja välisvahendite 
kogusumma 1 400 000 eurot, investeeringute 
maht 1 234 000 eurot (Lisa 2).   
2020. aasta tegevuskulu 3 360 000 eurot.  
Tulud ja kulud on tasakaalus, sh aastakäibed 
(eurodes): täienduskoolituses 50 000, muudes  
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   teenustes 15 000, majutustegevuses 250 000. 


4. Kõrgkool on tuntud 
ja tunnustatud 
partner, kõneisik, 
ekspert 


Kõrgkooli tuntus ja 
maine 


Kodulehe unikaalsete külastuste arv (2014. 
aastal) 574 062 aastas, meediakajastusi 2014. 
aastal 201, ajakiri Tervist! ilmunud 4 korda 
aastas – lugejaid igal numbril 3000. 


Kodulehe unikaalsete külastuste arv ning 
meediakajastuste arv tõusvas trendis,  ajakiri 
Tervist! ilmub 4 korda aastas – lugejaid igal 
numbril vähemalt 6000.  


Teadmistepõhine 
kogukonna rikastamine 


71 kogukonnale suunatud sündmust, kus 
osalejaid ca 7600. 


Sündmuste arv vähemalt 50 aastas, osalejaid ca 
5000.  


  Kogukonna teenimisse on kaasatud 25% 
õppejõududest ja 7% üliõpilastest.  


Kogukonna teenimisse on lisandunud teenuste 
pakkumine, kuhu on kaasatud vähemalt 50% 
õppejõududest ja 20% üliõpilastest.  


Rahvusvahelistumine  Rahvusvahelisel nädalal 20 osalejat 7 riigist.  Rahvusvahelisi nädalaid arengukava perioodil 
vähemalt 3, kus kokku vähemalt 100 osalejat 10 
väliskõrgkoolist. 


5. Kõrgkooli 
kvaliteedisüsteem 
toetab kõiki kõrgkooli 
tegevusi ning aitab 
monitoorida 
kitsaskohti 


Kvaliteedikäsiraamatu 
olemasolu ja 
rakendamine 


Kvaliteedikäsiraamat uuendatud 2014.aastal, 
90% protsessidest on kirjeldatud ja 
kasutamise efektiivsus tõusnud. 


Interaktiivne kvaliteedikäsiraamat kasutusel 
kõikidel tasanditel. Liitutud rahvusvahelise 
kvaliteediühinguga. 


Akrediteerimised jt 
välishindamised 


Institutsionaalne akrediteerimine edukalt 
läbitud 2012. aastal. Õppekavagrupi kvaliteedi 
hindamise ettevalmistamine, õppekavagrupi 
kvaliteedi hindamise läbimine 2016. aastal. 


Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine 2016. 
aastal läbitud, institutsionaalne akrediteerimine 
läbitud edukalt 2019. aastal. 


Majandusaasta 
tegevusaruanded 


Koostatud majandusaasta tegevusaruanded 
avalikud, analüüsitud tegevused on aluseks 
uue arengukava koostamisel. 


Planeeritud tegevused on selgelt seotud 
majandusaastate tegevusaruannete analüüsitud 
tulemustega.  


Kvaliteedinäitajate 
analüüsimine 


Kvaliteedinäitajate andmebaas aastateks 
2012−2015 on olemas, vajab täiendamist, 
uuendamist ja analüüse. Kogutakse ja 
analüüsitakse võrdlusandmeid teiste 
rakenduskõrgkoolidega. 


Kasutusel olev programm või andmekogu on 
kasutajasõbralik, asjakohane ning avaliku info 
edastamisega seotud. Võimaldab mõjuanalüüse. 
Kogutud teavet võrreldakse nii Eesti kui 
väliskõrgkoolidega. 







10 


 


Õppe- ja arendustegevus  


Eesmärgid Võtmenäitajad Baastase 2015. aastal Sihttase 2020. aastal 


1. Motiveeritud 
sisseastujad ja 
edukad 
üliõpilased 


Vastuvõtukonkurss 
õppekohale 


7 5 


Immatrikuleeritutest 
lõpetajate %  


94%  
 


94%  


Üliõpilaste rahulolu Üliõpilaste rahulolu õppetöökorraldusega 3,85 
palli (5-st), kaebuste arv aastas viis. 


Üliõpilaste rahulolu kasvav, kaebuste arv ei suurene. 
Ettepanekute arv ning muudatuste tagasidestamine on 
tõusvas trendis. 


Erialasele tööle 
asumine/edasi-
õppimine 


Erialasele tööle asujaid 91%, edasiõppijaid 
eraldi ei monitoorita. 


Erialasele tööle asujaid 91%, edasiõppijaid 5%. 


Üliõpilaste mobiilsus 
ja rahvusvaheline 
kogemus 


Väliskõrgkoolis praktikat sooritavate üliõpilaste 
osakaal kõrgkooli üliõpilastest 3,1% (välisriigist 
sissetulevaid 5,7%) ning rahvusvaheline 
õpikogemus on 30% üliõpilastest. 


Üliõpilasvahetus (väljaminevate ja sissetulevate 
üliõpilaste mobiilsus) on tasakaalus ning moodustab 
üliõpilaskonnast 6%, igal üliõpilasel on olemas 
rahvusvaheline õpikogemus. 


Koostöö 
gümnaasiumitega 


Koostöölepingud viie gümnaasiumiga, kellele 
pakutakse iga-aastaselt valikaineid.  


Koostöölepingud ja regulaarne õppetöö üheksa 
gümnaasiumiga. 


Osakoormusega ja 
erineva 
õppekorraldusega 
õpe  


Ei pakuta osakoormusega õpet ja erineva 
õppekorraldusega (tsükli-, õhtu- jms) õpe on 
kasutusel peamiselt õdede õppekaval.       
Erivajadustega üliõpilastele võimaldatakse õppe 
läbimist individuaalse õppetöögraafiku alusel. 


Osakoormusega ja erineva õppekorraldusega õpet 
pakutakse vähemalt kolmel õppekaval. On loodud 
toetusmeetmed erivajadustega üliõpilastele. 


2. Õppe- ja 
arendustegevuse 
suurem 
integratsioon nii 
kõrgkooli üleselt, 
õppekavati kui ka 
rahvusvaheliselt.  


Õppetegevusse 
integreeritud 
teenused, 
õppejõudude  
kaasatus 


Õppetegevusse on integreeritud teenuseid 
lähtuvalt õppejõu isiklikust initsiatiivist. 


Õppetegevusse integreeritud teenused on välja 
kujunenud, süsteemselt ja eesmärgipäraselt 
integreeritud õppetegevusse.  


Kogukonna 
teenimine on 
integreeritud 
õppekavadesse. 


Interdistsiplinaarsed 
õppeained 
õppekavades 


Interdistsiplinaarseid õppeaineid ei ole 
rakendatud. 


Interdistsiplinaarseid õppeaineid on kõikidel 
õppekavadel, neid on lisandunud tõusvas trendis kogu 
arengukava perioodi vältel. 
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  Koostöö 
välisõppejõududega  


Välisõppejõud on (2014. a) läbi viinud õppetööd 
16,7 EAP ulatuses. 


Inglise keeles viiakse õppetööd läbi kõikidel 
kõrghariduse õppekavadel vähemalt 5 EAP ulatuses 
õppeaastas.  


  Digi- ja aktiivõpe  Eel- ja järelvaadatavaid videoloenguid ei ole. 
Digimaterjalid on olemas 75%-l õppeainetel, e-
kursustel on kasutusel videoloengud. Kõikidel 
õppekavadel rakendatakse aktiivõppemeetodeid 
õppejõudude initsiatiivil. IT-alaste teadmiste 
osakaalu pole tähtsustatud. 


Eel- ja järelvaadatavaid videoloenguid on igal 
õppekaval vähemalt 60%-l loengutest, kõikidel 
õppeainetel on olemas digimaterjalid. 
Aktiivõppemeetodite efektiivsus õpiväljundite 
saavutamisel on analüüsitud ning nende kasutamine  
on planeeritud toetamaks üliõpilase õppimist. IT-alaste 
teadmiste omandamise maht on tõusnud ning toimub 
kaasaegsete e-tervise rakenduste õppimine. 


3. Magistriõppe 
võimaldamine 
vähemalt kahel 
õppekaval 


Magistriõppe 
õppekavad 
registreeritud,  
magistriõpe avamine 
ja läbiviimine 


Alustatud koostööd Läti ja Leedu kõrgkoolidega 
ühisõppekava loomiseks radiograafias. 
Jätkatakse koostööd bioanalüütiku euromagistri 
õppekaval toetava partnerina. 


Kõrgkoolil on registreeritud kaks magistriõppe 
õppekava. Vastuvõtt on edukalt läbi viidud ning õpe 
toimub vähemalt ühel õppekaval, teisel õppekaval on 
välja kuulutatud vastuvõtt. 


4. Kompetentsi-
keskuse edukas 
tegutsemine 
koostöös 
huvigruppidega 


Rakendusuuringud  Kompetentsikeskuse idee ja sisu sõnastamine 
ning toetuse taotlemine ASTRA meetmest. 
Rakendusuuringute nõukogu tegevus on olnud 
tulemuslik, sh töös 17 rakendusuuringut, millest 
kuus viiakse läbi koostöös huvigruppide või 
koostööpartneritega, igal aastal on välja antud 
uurimistöö kogumik. ETISe publikatsioone 
aastas keskmiselt 95. 


Kompetentsikeskus on mehitatud vähemalt kahe uue 
ametikoha ja töötajaga. Keskusesse on koondunud 
rakendusuuringute nõukogu tegevus, tellitud uuringud 
(perioodil vähemalt seitse), viiakse läbi uuringutele 
tuginevaid koolitusi, antakse välja uuringuid 
tutvustavaid väljaandeid ning koordineeritakse ka 
teaduse populariseerimist. Kõrgkool on ekspert ja 
eestvedaja patsiendi ohutuse temaatikas. ETISe 
publikatsioone aastas keskmiselt 100. 


 Õppejõud-eksperdid  Õppejõududest 30 on kaasatud ekspertidena.  Trend tõusev. 


 Täienduskoolitused 
 


Täienduskoolituste koordineerimine toimub 
arendusosakonnas ühe spetsialisti tööna.  
Täienduskoolituste arv 63, sh kaks konverentsi. 
Osalejate arv 1135, lisaks konverentsidel 505, 
rahulolu 4,8 palli (5-st). 


Täienduskoolituste koordineerimine toimub 
kompetentsikeskuses, töötajate arv on suurenenud. 
Täienduskoolituste arv 75, osalejaid 2000. 
Konverentse aastas kaks, rahulolu 
täienduskoolitustega püsib. 


  Tasulisena 
pakutavad teenused 


Tasulisena pakutavaid õppe- ja 
arendustegevusega seonduvaid teenuseid ei 
ole. 


Erinevaid tasulisi teenuseid, mis seonduvad kõrgkooli 
õppekavade ja arendustegevustega, on arengukava 
lõpuks vähemalt 21. Teenuste pakkumine ja 
kasutamine on tõusvas trendis. 
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ARENGUKAVA EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE HINDAMINE JA ARENGUKAVA UUENDAMINE  
 


Kõrgkoolil on kaks strateegilist alusdokumenti: arengukava ja 


kvaliteedikäsiraamat. Arengukava on kõrgkooli tegevuse 


alusdokument, mis lähtub kehtivatest õigusaktidest, kõrgkooli 


missioonist, visioonist ja põhiväärtustest.  


Arengukava alusel koostatakse igaks kalendriaastaks 


tegevuskava, mis lähtub käesoleva arengukava eesmärkidest 


ning sisaldab konkreetseid tegevusi kalendriaastaks, vastutajaid 


ja tähtaega. Tegevuskava kinnitab igal aastal kõrgkooli nõukogu, 


jälgides arengukava ja tegevuskavade sidusust, 


eesmärgipärasust ning planeeritud tegevuste eesmärkideni 


viimise seost ning eesmärkide täidetavust. Tegevuskava täitmist 


hindab kõrgkooli nõukogu tegevusaasta aruande alusel. 


Tegevusaasta aruanne koostatakse igal kalendriaastal hiljemalt 


31. märtsiks.  


Juhul, kui tegevuskavade täitmise aruannete kaudu selgub 


arengukava eesmärkide täitmise võimatus või välistegurid ja - 


keskkond on muutunud selliselt, mis eeldatavasti ei võimalda 


arengukavas püstitatud sihttasemeid saavutada, siis algatab 


kõrgkooli nõukogu arengukava muutmise.  


Arengukava muutmisel avatakse arengukava aruteluks kogu 


kollektiivile, kirjeldades muutuse põhjused ja vajadused ning 


seejärel viiakse kõrgkooli nõukogus sisse vajalikud muudatused, 


kooskõlastatakse arengukava Haridus- ja Teadus-


ministeeriumiga ning kinnitatakse kõrgkooli nõukogu otsusega.  


Käeolev arengukava kehtib 1. juuli 2015 kuni 30. juuni 2020. 


Kõrgkool algatab uue arengukava arutelud hiljemalt 2020. aasta 


jaanuaris. 
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LISAD 


Lisa 1. Arengukava 2010–2015 täitmise kokkuvõte 


Eelneval arengukava perioodil oli kõrgkoolil püstitatud kaks strateegilist eesmärki. 2012. aastal kinnitati kõrgkooli arengukava eesmärkide juurde 
strateegilised võtmetulemused koos planeeritava sihttasemega 2015. aastaks. Alljärgnevalt on käsitletud eelmise arengukava eesmärkide täitmist 
koos võtmetulemuste taseme kirjeldusega 2015. aasta kevadeks. 


Esimene eesmärk: kõrgkoolis töötab missiooni ja visiooni elluviimiseks piisav hulk kõrge kvalifikatsiooni, kutse-, ameti- ja erialaselt 
pädevaid, innovaatilisi ja motiveeritud töötajaid. 


Alaeesmärgid Väljundid Tulemused 2014/15. õppeaastal 


1. Õppejõudude 
kvalifikatsioon võimaldab 
kõrghariduse kvaliteedi 
kindlustamise 
rahvusvahelise õppe-, 
arendus- ja uurimistöö 
elluviimisel Euroopa 
kõrgharidusruumis 


1. Õppejõududest on vähemalt 10−15% doktorikraadiga, 
kes täidavad loodud professori või dotsendi ametikohti, 
vähemalt 85-90% õppejõududest on magistrikraadiga.  
2. Eesmärgistatud ja süsteemne arenguvestluste ja 
koolitusplaanide (täidetud 80%) elluviimine. 
 


1. Õppejõududest 10% on doktorikraadiga (8 inimest – 6,25 
ametikohta), kes täidavad loodud dotsendi, lektori ja assistendi 
ametikohad ning 66% on magistrikraadiga (53 inimest – 39,25 
ametikohta). 19 inimest on kõrgharidusega, kes täidavad 10,25 
ametikohta, neist 4 ametikohta kutsehariduses. 
2. Arenguvestluste ja koolitusplaanide elluviimine on eesmärgipärane.  


2. Kõrgkooli missioonist ja 
visioonist lähtuv õppe-, 
arendus- ja teadustegevus  


1. Kõrgkool pakub vähemalt 30 EAP ulatuses ingliskeelseid 
õppeaineid/mooduleid 
2. Üliõpilane läbib 8-10 EAP ulatuses õppetööd võõrkeeles. 
3. Arengukava jooksul on lõppenud 15 rakendusuuringut, 
mille protsessi ja tulemusi on tutvustatud publikatsioonide ja 
ettekannetega nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.  
4. Rahvusvaheline võrgustikutöö kõikidel õppekavadel 
võimaldab ellu viia uusi arendusprojekte (3).  
5. Võrdlus nii Eestis kui Euroopas samalaadsete 
rakenduskõrgkoolidega. 
6. Mitteakadeemilise personali pädevus, motivatsioon ning 
kaasamine toetab põhiprotsesside elluviimist. 


1. Kõrgkool on pakkunud perioodil kokku 36 EAP ulatuses 
ingliskeelseid õppeaineid/mooduleid. 
2. Üliõpilastel on olnud võimalus läbida sõltuvalt õppekavast 3-10 EAP 
ulatuses õppetööd võõrkeeles. 
3. Arengukava jooksul on lõppenud 15 rakendusuuringut, mille 
protsessi ja tulemusi on tutvustatud publikatsioonide ja ettekannetega 
nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.  
4. Rahvusvaheline võrgustikutöö toimub kõikidel õppekavadel ning on 
seotud uute arendusprojektidega suuremas mahus kui planeeritud.  
5. Võrdlus Jyväskyla Rakenduskõrgkooli ning Eesti 
rakenduskõrgkoolidega on teostatud.  
6. Mitteakadeemilise personali hulgas on suurenenud magistrikraadiga 
töötajate arv. Motivatsioon on kõrge ja kaasamine hea, lähtudes 
töökeskkonna küsitluste tulemustest.  


3. Koostöö huvipoolte ja 
võtmepartneritega tagab 
sidususe ühiskonnaga  


1.Võõrkeelsed kursused (6) nii töötavatele spetsialistidele 
kui kõrgkooli üliõpilastele. 
2. Kõrgkooli eestvedamisel toimub aastas 1-3 seminari/ 
konverentsi.  
 


1. Avatud kõrgkooli raames on pakutud üheksa võõrkeelset kursust nii 
töötavatele spetsialistidele kui kõrgkooli üliõpilastele (lisanduvad vaid 
üliõpilastele pakutavad kursused).  
2. Kõrgkooli eestvedamisel on toimunud perioodil kokku 42 
seminari/konverentsi (8 aastas). 
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3. Suvekõrgkoolis osaleb 75-100 õppijat. 
4. Õppekavapõhiste teenuste keskuse loomine.  
5. Tasuta praktikajuhendajate koolituse on läbinud igal 
aastal 100−150 praktikajuhendajat. 
6. Kõik õppekavad on esindatud Sotsiaalministeeriumi, 
kutse- ja erialaühingute töörühmades.  


3. Suvekõrgkool on toimunud kahel korral (suvekool õpetajatele ja 
rahvusvaheline koolitusnädal), kokku osalejaid 50 inimest 7 riigist.  
4. Õppekavapõhiste teenuste keskust ei ole loodud, kuna 
läbirääkimised ja ettevalmistus koostöös Sotsiaalministeeriumiga on 
veninud. 
5. Tasuta praktikajuhendajate koolituse on läbinud aastatel 2010-2014 
kokku 431 praktikajuhendajat ja tasulistel kursustel osales 203 
praktikajuhendajat − seega keskmiselt aastas 126 juhendajat. 
6. Rakenduskõrghariduse seitsmest õppekavast  kuus on esindatud 
Sotsiaalministeeriumi, kutse- ja erialaühingute töörühmades.  


 
Võtmetulemused Baastase 2011. aastal Sihttase 2015. aastal TULEMUSED 2015. aastal 


Kõrgkooli tegevus 
ja õppekavad 
vastavad Euroopas 
ja Eestis kirjeldatud 
kvaliteedinõuetele 


Kehtivad akrediteeringud kõikidel 
õppekavadel ja institutsioonil. 
Õppekavad vastavad Euroopa 
direktiividele. Läbitud 
üleminekuhindamine. Edukas 
osalemine Avaliku Sektori 
kvaliteediauhinna konkursil. 


Institutsionaalne akrediteerimine on edukalt 
läbitud 2012/13. õppeaastal. 
Juhtimiskvaliteedi auhinna konkursil 
osalemiseks esitatud eneseanalüüsi 
dokument. Esitatud taotlus 
õppekavagruppide kvaliteedihindamiseks 


Institutsionaalne akrediteerimine üliedukalt läbitud, 
tunnustus organisatsiooni ja personalijuhtimise osas. 
Avaliku sektori kvaliteedihindamise konkursil saadud 
väikeste ettevõtete grupis tunnustus. 2014. a saadud 
kutseõppe õppekavadel täisakrediteering. 
Õppekavagruppide kvaliteedihindamine toimub 2016. 
aasta kevadel. 


Kvalifitseeritud ja 
jätkusuutlik 
õppejõudude 
koosseis 


Õppejõudude keskmine vanus on 42, 
neist: 3 doktorikraadiga, 55 
magistrikraadiga, 18 kõrgharidusega, 6 
väljaõppinud ja tegutsevat mentorit 
personalile. 


Õppejõudude keskmine vanus on 42 
aastat, neist: 
6 doktorikraadiga, alustanud 
doktoriõpinguid 2;  
64 magistrikraadiga, 6 kõrgharidusega  
ja 10 väljaõppinud ja tegutsevat mentorit 
personalile. 


Õppejõudude keskmine vanus on 43,9 aastat, neist: 
8 doktorikraadiga, alustanud doktoriõpinguid 4,  
53 magistrikraadiga, 19 kõrgharidusega (sh 
kutseõppe õpetajad) ning 7 väljaõppinud ja 
tegutsevat mentorit. 


Arendus- ja 
teadustöö mõjukus 


ETISes publikatsioone (2010-2011) 108 
Kõrgkoolis 5 projekti lõpetatud, 
käimasolevaid 2. 
 
Rahvusvahelistes võrgustikes 
osalemine 5-l õppekaval, kõrgkool UAS 
võrgustikus. 
 
Rakendusuuringuid läbi viidud 12 
(aastatel 2010−2011), 2011. aastal 
jätkumas 3. 


ETISes publikatsioone (aastatel 
2012−2015) 345. 
Arengukava perioodil 10 lõppenud projekti, 
käimasolevaid 5.  
Rahvusvahelistes võrgustikes osalemine 
kaheksal õppekaval, toimub regulaarne, 
eesmärgistatud koostöö. 
 
Rakendusuuringuid läbi viidud 7 (aastatel 
2012−2015), 2015. aastal jätkumas 6. 


ETISes publikatsioone (aastatel 2012−2014) 289. 
Kõrgkooli juhitud projekte: 11 lõppenud, üks 
käimasolev.  
 
Rahvusvahelistes võrgustikes toimub regulaarne ja 
eesmärgistatud koostöö seitsmel õppekaval, 
kutseõppe õppekavadel sidemed rahvusvaheliste 
võrgustikega puuduvad. 
Perioodil 2012−2015 on läbi viidud 11 
rakendusuuringut, 2015. aastal on jätkumas 15 
uuringut. 


Töötajate rahulolu 
töökeskkonnaga 


Viiepallisüsteemis rahulolu keskmine 
tulemus 4,4. 


Viiepallisüsteemis rahulolu keskmine 
tulemus 4,4. 


Viiepalli süsteemis rahulolu keskmine tulemus 4,9. 


Eelarve kogumaht Eelarve kogumaht 2011. aastal Eelarve kogumaht 2015. aastal 3 805 032 Eelarve kogumaht 2015. aastal 4 045 869 eurot, 







 


 


15 


 


 


s.h. 
sihtfinantseeringud 
välisvahenditest 


9 988 124 eurot, sihtfinantseeringud 
välisvahenditest 7 047 800 eurot (sh 
õppehoone ehitus 6 653 017 eurot). 


eurot, sihtfinantseeringuid välisvahenditest 
505 305 eurot. 


sihtfinantseeringuid välisvahenditest 124 426 eurot 
(kõik sihtfinantseeringud kokku 645 124 eurot). 


Investeeringud Uue õppehoone valmimine. 
Rakenduskõrgharidusõppe 
infrastruktuuri alameetme kaudu 
käivitatud 3 projekti õppekavade 
materiaal-tehnilise baasi 
kaasajastamiseks. 


Uue õppehoone täielik kasutuselevõtmine 
ja kulude optimeerimine. 
Rakenduskõrgharidusõppe infrastruktuuri 
alameetme projektid edukalt lõpetatud. 
Ühiselamu renoveerimise projekt käimas. 


Uus õppehoone on kasutusele võetud täies mahus, 
kulud optimeeritud vastavalt  planeeritule. 
Infrasturktuuri meetme projektid edukalt lõpetatud. 
Ühiselamu välisfassaad renoveeritud, ehitatud välja 
ventilatsioonisüsteem. Sisetööd ühiselamus jätkuvad.  
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Teine eesmärk: kõrgkooli üliõpilased on teadlikud oma kutse- ja eriala valikutes, orienteeritud elukestvale õppele pühendudes õppe- ja 
arendustegevusele ning vilistlased on konkurentsivõimelised tööturul. 


Alaeesmärgid Väljundid Tulemused 2014/15. õppeaastal 


1.Kõrgkooli maine ning 
koostöö erinevate 
sidusrühmadega tagavad 
kõrgkoolile motiveeritud 
üliõpilased  
 
 
 


1. Koostöö gümnaasiumitega (10), tervishoiukallakuga 
õppeklasside avamine (5) ning ümberõppe võimaldamine (50) 
toovad kõrgkooli kandideerima kutse- ja erialateadlikud 
üliõpilased (vähemalt 1050 õppijat). 
2. Kõrgkooli positiivne kuvand ja tuntus.  
3. Riiklik koolitustellimus on täidetud 95%. 
4. Tuutorlussüsteem (üliõpilaselt üliõpilasele) on süsteemselt ja 
jätkusuutlikult käivitunud kõikidel õppekavadel. 


1. Koostöölepingud 5 gümnaasiumiga, tervishoiukallakuga klasse 
avatud gümnaasiumite kaks, üliõpilaste arv jäänud 1100 tasemele, 
ümberõppijaid üliõpilaskonda lisandunud iga-aastaselt üha rohkem. 
2. Läbiviidud küsitluste põhjal on kõrgkooli tuntus kasvanud.  
3. Riiklik koolitustellimus on täidetud 94%.  
4. Tuutorlussüsteemi kasutati kaks aastat, seejärel peale küsitlusi ja 
analüüsi juurutati kursusevanemate süsteem, mis sobitub kõrgkooli 
õppekorraldusega paremini. 


2. Üliõpilaste kaasamine 
arendus- ja 
teadustegevusse 
kõrgkooli jätkusuutlikuse 
tagamisel 


1. Ühisprojektid ja -tegevused kõrgkooli huvipoolte ja 
võtmepartneritega, projekte vähemalt 1 aastas igal õppekaval, 
millesse kaasatud arengukava lõpuks 15-20% üliõpilastest.  
2. Seminaridel/konverentsidel on õppejõud ja üliõpilased teinud 
20-25 ettekannet aastas.  


1. Projekte on perioodil kokku olnud 29, tudengkonnast kaasatuid 10% 
(lisaks PRIMUS programm). Samaaegselt on oluliselt suurenenud 
rakendusuuringutesse kaasatud üliõpilaste arv – 25lt 74ni.  
2. Ettekandeid konverentsidel on tehtud arengukava perioodil kokku 
154, mis teeb keskmiselt 30 ettekannet aastas. 


3. Õppekavade 
arendamine 
rahvusvahelises koostöös  
tagab vilistlaste 
konkurentsivõime 
Euroopa tööturul 
 
 


1. Kõrgkooli õpikeskkond toetab rahvusvahelistumist. 
2. Välisvahetused on kahesuunalised ning vahetuses osaleb 
vähemalt 5% tudengitest. 
3. Välistudengeid, kes omandavad eesti keele ja jätkavad 
kõrghariduse omandamist meie kõrgkoolis, on vähemalt 2-3%  
4. Kõrgkoolil on välispartneritega ühisõppekavad magistriõppe 
pakkumiseks bioanalüütiku ja õde-spetsialisti õppekaval 
5. Kõrgkoolil on Läänemere riikides tunnustatud 
radioloogiatehnik spetsialisti ühisõppekava, mis võimaldab 
kaitsta erialase magistrikraadi. 


1. Rakendatud on välislektorite kaasamine, regulaarselt aastas 4 
välisõppejõudu erinevatel õppekavadel. 
2. Suurenenud on välisvahetuses osalejate arvud, väljaminevad 
üliõpilased moodustavad 3,1% ning sissetulevad 5,7% (2011. aastal 
2,2%) kõrgkooli üliõpilaste arvust. 
3. Välistudengeid ei ole. 
4. Bioanalüütikute magistriõppe õppekava koos 4 välispartneriga on 
valminud, registreerimisel Portugalis ning ühisõppekava 
registreerimine Eestis seisab ees. Õe õppekaval on alustatud kootööd 
Jyväskylä ametikõrgkooliga, eesmärgiks võimalusel double degree 
programmi arendamine. 
5. Radioloogiatehnik-spetsialisti õppekava on valmis ning tunnustatud 
Euroopa partnerite, sh Baltimaade poolt. Jätkuvad ettevalmistused 
magistriõppes ühisõppekava loomiseks.  


4. Vilistlaste sidusus 
kõrgkooliga 


1. Vilistlaskogu on aktiivne, nende regulaarne tegevus toetab 
kõrgkooli arengut. 
2. Loodud stipendiumifond üliõpilastele.  
3. Vilistlastega koostöö nende praktikajuhendajaks, lõputöö 
juhendajaks, õppejõuks koolitamisel. 


1. Vilistlaskogu organisatsioonina küll tegutseb, kuid pole aktiivne 
kõrgkooli arengu toetamisel 
2. Stipendiumifondi loodud ei ole. 
3. Koostöö vilistlastega on suurenenud, nad on kaasatud praktika- ja 
lõputööde juhendajatena ning ühtlasi erinevatesse tegevustesse 
ühiskonna teenimisel. Lisandunud on vilistlaste läbiviidud valikained 
ning vilistlasi on valitud konkursi korras (pärast magistrikraadi 
omandamist) ka kõrgkooli tööle. 
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Võtmetulemused Baastase 2011. aastal Sihttase 2015. aastal TULEMUSED 2015. aastal 


Vastuvõtuavalduste arv ühele riikliku 
koolitustellimuse kohale 


9 5 7,7 


RKT tellimuse täitmine 88% 93% 94% 


Lõpetajate erialasele tööle suundumine 81% 85% 88% 
Üliõpilaste rahulolu õppimise toetamisega 2,88 punkti 


(viiepallisüsteemis) 
Trend kasvav 3,66 punkti  


(viiepallisüsteemis)  


Vilistlaste rahulolu kõrgkoolist saadud teoreetiliste 
ja praktiliste väljundite saavutamisega 


3,67 punkti 
(viiepallisüsteemis) 


Trend kasvav 3,85 punkti 
(viiepallisüsteemis) 


Tudengeid välisvahetuses 2,2% 5% 3,1% (üliõpilased väliskõrgkooli) 
5,7% (välisüliõpilased kõrgkooli) 
% Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaste arvust 


Ühiskonnale suunatud tegevused Elanikkonnale pakutavad 
teenused ebaregulaarsed, 
osalenud 371 inimest. 
 
Täienduskoolitusel 
osalejate arv keskmiselt 
762 inimest aastas. 


Teenust kogukonnale osutatakse 
regulaarselt õppetöö raames igal 
nädalal  vähemalt 4 tundi, 
osalenuid aastas vähemalt 600. 
Täienduskoolitustel osalejate arv 
keskmiselt 1000 inimest aastas. 


Elanikkonnale suunatud tegevusi (71 korral) 
osutati 7600 inimesele, sh tegevused õppetöö 
raames. Kogukonna teenimine on integreeritud 
õppekavadesse ning toimub regulaarselt 8 
õppeaine raames. Keskmiselt 997 osalejat 
aastas: 2014. a − 1640 inimest; 2013. a − 585; 
2012. a – 1237.  
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 Lisa 2. Investeeringute plaan aastani 2020


Nimetus  2015 2016 2017 2018 2019 2020 KOOND 


Õe ja ämmaemanda õppekavad               


Ravimikärud 3 tk, ratastel protseduurikapid   6 000         6 000 


Hingamisaparaat intensiivravi palatisse   20 000         20 000 


Sünnitusmannekeen (SimMom) 50 000           50 000 


Vastsündinu läbivaatuse laud soojalambiga 2 tk   2 000         2 000 


Süstimise mulaažid (amortiseerunute asendamine)     5 000       5 000 


Patsiendi abivahendid       5 000     5 000 


Ratastel beebivoodid 4 tk, monitor -beebikaalud 2 tk     2 000       2 000 


Mannekeenid (SimManid)        100 000     100 000 


Erakorralise meditsiini tehniku õppekava             
 


Defibrillaator Corpulse  15 000           15 000 


Kiirabiraam. Reanimatsioonikott 2 tk     5 000       5 000 


Taaselustamise mannekeen         50 000   50 000 


Füsioterapeudi õppekaval labori loomine     150 000       150 000 


Radioloogiatehniku õppekava             
 


Veebipõhised simulatsiooniprogrammid 3 tk      10 000 5 000 5 000   20 000 


Positsioneerimise alused koos lisadega 3 tk   12 000         12 000 


Veevann maskide tegemiseks    4 000         4 000 


Maskide toorikud    4 000         4 000 


Laboritehnika väljavahetamine       5 000 25 000 150 000 180 000 


Haldusosakond             
 


IT seadmed  3 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 53 000 


Ühiselamu tubade rekonstrueerimine  (III kuni IX korrus) 100 000 150 000 100 000       350 000 


Ühiselamu II korruse väljaehitus 150 000           150 000 


Ühiselamu trepikodade rekonstrueerimine       20 000     20 000 


Ühiselamu kaardisüsteem, valvekaamerate, liftifuajee uste 
vahetamine 


18 000 8 000         26 000 


Ühiselamu elektrisüsteemi uuendamine      5 000       5 000 


INVESTEERINGUD KOKKU: 336 000 216 000 287 000 145 000 90 000 160 000 1 234 000 


 





