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ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE 

1. Kõrgkooli üldandmed  
 
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli algusaastaks loetakse 1811. aastat, mil prof Chr. Fr. Deutsch asutas 
ülikooli sünnitusabi kliiniku juures ämmaemandate kooli. Tänaseks on täitunud 200 
tegutsemisaastat, alates 2005. aastast tegutsetakse kõrgkoolina. Kõrgkooli missioon, visioon, 
eesmärgid, põhiväärtused on kirjeldatud kõrgkooli arengukavas.  
 
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli pakub õppimisvõimalusi seitsmel rakenduskõrghariduse õppekaval ja 
kolmel kutsehariduse õppekaval.  
 
Näitaja 2012 2011 

 
2010 2009 2008 2007 

Eelarve maht 8 115 775 9 988 124  8 056 306 3 147 430 3 138 459 2 581 427 
s.h.  
tegevuskulu 
(RKT) 

2 023 382 2 006 549 1 924 011 2 084435 1 982 763 1 697 649 

Struktuuris 
ametikohad: 

õppeosakond 
arendusosakond 

haldusosakond 

 
 
76,5 
6,5 
16,5 

 
 
74,0 
6,5 
21,75 

 
 
76,25 
6,5 
19,5 

 
 
74,25 
7,5 
19,5 

 
 
74,0 
7,75 
19,5 

 
 
65,5 
6,0 
18,0 

Õppekavade arv 10 10 9 9 9 10 
Riiklik koolitus-
tellimus (RKT)* 

379 342 345 365 
 

397 
 

405 
 

Üliõpilaste arv 
seisuga 31.12 

1146 1237 1172 1189 1203 1153 

Lõpetajate arv 318 291 288 311 234 273 
*kutse- ja kõrghariduse vastuvõtt 

 
Tartu Tervishoiu Kõrgkool on riigi rakenduskõrgkool, mille tegevuse aluseks on 
Rakenduskõrgkooli seadus (RAKS), kutseõppeasutuse seadus, kõrgkooli põhimäärus ning 
arengukava. Kõrgkooli arengukava 2010-2015 kiideti heaks kõrgkooli nõukogu otsusega ja kinnitati 
ministri käskkirjaga. Kõrgkooli kriitilised edutegurid perioodiks 2010-2015 on: õppejõud ja 
üliõpilased, millest tulenevad kaks strateegilist eesmärki. Lisaks on arengukavas kirjeldatud 
kõrgkooli võtmepartnerid ja kõrgkooli võtmetarnijad, määratletud sise- ja väliskliendid. 
Arengukava juurde kuuluvad võtmetulemused kinnitati kõrgkooli nõukogus 2012. aastal. 
 
Kõrgkooli struktuuris on 3 osakonda: õppe-, arendus- ja haldusosakond. RAKS-s sätestatud 
tingimustel ja korras on kõrgkoolile valitud nõunike kogu, mis on tervishoiu kõrgkooli ja ühiskonda 
ühendav nõuandev kogu ning mille kõik liikmed on maja väliste huvigruppide esindajad. Kõrgkooli 
siseselt on valitud kõrgkooli nõukogu, kuhu kuulub juhtkond (4 inimest), 7 õppejõudude esindajat 
ning 4 üliõpilast.  
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2. Kvaliteedi kindlustamine  
 
Kõrgkoolil on 2 strateegilist dokumenti: arengukava ja kvaliteedikäsiraamat. Kvaliteedikäsiraamat 
on protsessipõhine, kus protsessid on kirjeldatud vastutajate, tegevuste, indikaatorite, 
dokumentidega. Kvaliteedikindlustamine toimub Demingi ringi põhimõttel (joonis 1) - planeeri, 
teosta, vaata üle ja parenda. 2012. aastal lisati kvaliteedikäsiraamatusse vastavate valdkondade 
rakenduskavad. 
 

 
 
Joonis 1. Kvaliteedikindlustamise süsteem 
 
Kõrgkooli siseste protsesside ja tegevuste kontroll toimub kvaliteedikindlustamise süsteemi kaudu. 
Siseaudiitori rolli katavad kvaliteedijuht, õppekvaliteedi spetsialist ja asjaajamiskorralduse 
peaspetsialist. Regulaarselt viiakse läbi planeeritud küsitlusi, tagasiside kogumist nii kõrgkoolis, 
võrdlust teiste rakenduskõrgkoolidega (nt kvaliteediindikaatorite võrdlus, tulemusnäitajate ja 
struktuuride ning tagasisideküsitluste ülevaade/võrdlus) ning alates 2012. aastast on lisandunud 
võrdlusandmete kogumine välispartnerilt. Kogutud näitajate alusel analüüsitakse tegevusi ja 
tulemusi. Vastavalt vajadustele ja finantsvõimalustele tellitakse erinevate valdkondade auditeid. 
 
Kõrgkooli arengukava juurde 2012. aastal kinnitatud võtmetulemused ja nende eesmärkideni 
jõudmist monitooritakse iga-aastaselt kogutavate kvaliteediindikaatorite abil. Kvaliteediindikaatorid 
on valitud 4 valdkonnast lähtuvalt – juhtimine, õppetegevuse, teadus- ja arendustegevus ning 
ühiskonna teenimine. Iga valdkonna juht vastutab nii tegevuste planeerimise kui elluviimise eest.  
 

3. Personal 
 
Arengukava võtmetulemustest lähtuvalt hindab kõrgkool töötajate vanust, haridustaset, konkurssi 
ametikohtadele ja rahulolu töökeskkonnaga. 2012. aasta tulemused on alljärgnevad: 
• struktuuris kinnitatud 65 akadeemilise personali ametikohta, mille täitmiseks on sõlmitud 

töölepingud 75 õppejõuga ning käsunduslepingud 267 õppejõuga. Ühe õppejõu kohta tuleb 16 
üliõpilast.  
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• 2012. a. oli keskmine konkurss õppejõu ametikohale 2,7 (suurim konkurss õe õppekaval 
5,5).Viimase 5 aasta lõikes on õppejõudude keskmine konkurss ühele kohale 2,12; mis näitab 
spetsiifilise erialateadmisega töötajate huvi teadmiste ja oskuste jagamise vastu ning 
kõrgkoolis töötamise väärtustamist. Kõrgkool kogub konkurssidest segmenteeritud andmeid. 

• kõrgkoolis töötab 6 (8%) doktorikraadiga, 57 (76%) magistrikraadiga ja 12 (16%) 
kõrgharidusega õppejõudu.  

• mitteakadeemilise personali 31,75 ametikohal töötas 36 inimest, nendest 9 magistrikraadiga 
(25%), 10 (27,8%) kõrgharidusega ning 17 (47,2) keskeri, üldkesk või kutseeri haridusega. 

• töötajate keskmine vanus oli akadeemilise personali seas 39,9 aastat ja mitteakadeemilise 
personali seas 40,2 aastat. Kõrgkoolis töötajatest 12 (11%) on meessoost (6 akadeemilisest 
personalist); 

• 2012. aastal oli töökeskkonnaga rahulolu keskmine näitaja 3,6 viiepalli skaalal (vastanuid 
41,3%). 

 
Arengukava võtmetulemustest lähtuvalt monitooritakse iga-aastaselt töötajate rahulolu 
töökeskkonnaga, eesmärgiks on rahulolu hinnang hoida samal tasemel kui 2011 aastal (4,4). 
Analüüsides 2012. aasta vastuseid võib väita, et rahulolu tasemete trendid valdkonniti on muutunud 
kahe aasta lõikes. Näiteks võrreldes eelmise aastaga on rahulolu tõusnud auditooriumite ja 
üldkasutatavate ruumide olukorraga, samuti on rahulolu tõusnud kõrgkooli arengut ja juhtimist 
puudutava info kättesaadavusega, tunnustuse saamisega, õppekavade arendamise ja töötasu 
regulatsiooniga. Vähenenud on rahulolu töökoormuse jaotuvusega nädalapäevade vahel, 
õppetööalase info saamisega ja tugipersonali tööga.  
 
Programmi Primuse toel toimusid töötajatele mitmed ühiskoolitused: meeskonnatöö koolitus (48 
osalejat), autoriõiguse koolitus (42 osalejat), juhtumianalüüsi koolitus (13 osalejat), akadeemiline 
inglise keel (9 osalejat), ühtse rahvusvahelise funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise 
klassifikatsiooni kasutamise õpetamise koolitus (30 osalejat), STARR koolitus (13 osalejat), kaks 
laiendatud juhtkonna kahepäevast koolitust (a 16 osalejat) ja keskastmejuhtide koolitus (4 osalejat). 
Individuaalsetel koolitustel osales 17 töötajat, e-õppe koolitustel osales 6 õppejõudu. 
 
2012. aastal esitati kokku 192 enesetäienduse taotlust (kogumahus 3106 tundi, ühe taotluse kohta 
keskmiselt 16,2 tundi). 192 täiendkoolitust jagunesid – 138 erialast, 40 pedagoogilist ja 14 
juhtimisalast. Ühe ametikoha kohta 36,1 tundi aastas, mis on sarnane 2011. aasta tulemusega (36,7 
tundi). Sügissemestril rakendus uus täienduskoolituse taotluste esitamise ja menetlemise süsteem, 
mis annab võimaluse täpsemaks ülevaateks ja tagasideks täiendkoolituste osas.  
 
DORA programmi toel on ennast täiendanud 2012. aastal 6 õppejõudu: 

• Anna-Liisa Parm ja Ülle Parm Austraalias, Population Health Congress 2012 
• Mare Remm Berliinis, 30th World Congress of Biomedical Laboratory Science 
• Kirkke Reisberg Suurbritannias, füsioteraapiaalasel koolitusel „Evidence Based Soft Tissue 

Skills with Kevin Hall”.  
• Triin Veber ja Inga Ploomipuu Leedus, keskkonnatervise alasel kongressil „New 

Technologies, Healthy Human Being and Environment". 
 

Mentorina töötasid 2012. aastal kõrgkoolis 6 õppejõudu, kes juhendasid 14 menteed. 2012. a. 
tunnustati töötajaid tänukirjadega üliõpilaste lõputööde juhendamise, rahvusvahelise koostöö jt 
tegevuste eest. 
 
Kõrgkoolis on aasta kolleegi valitud alates 2007. aastast. Traditsiooniliselt valitakse kaks aasta 
kolleegi – 2012. aastal valiti aasta kolleegiks akadeemilisest personalist õppejõud Maire Aruots ja 
mitteakadeemilisest personalist informaatika andmebaasi administraator Andres Neemela.  
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Esimakordselt valiti tudengite poolt aasta õppejõude. Aasta õppejõud nimetati õppekavati. Aasta 
õppejõudeks said 2012. aastal: 
Bioanalüütiku õppekava - Evi Aotäht 
Füsioterapeudi õppekava – Eva Rüütel 
Hooldustöötaja ja lapsehoidja õppekava – Tiiu Lepp 
Radioloogiatehniku õppekava – Merle Kolga 
Tervisekaitse spetsialisti õppekava – Inga Ploomipuu 
Õe õppekava– Anne Vahtramäe 
Ämmaemanda õppekava – Janika Pael 
 

4. Majandus- ja finantstegevus  
 
Arengukava võtmetulemustest lähtuvalt hinnatakse kõrgkooli eelarve kogumahtu s.t. 
sihtfinantseeringuid välisvahenditest ja investeeringuid. 2012. aasta tulemused: 

• eelarve kogumaht 8 115 775 eurot, millest sihtfinantseeringuid 5 780 234 eurot  
• investeeringute kogumaht 4 603 778 eurot, mis jagunes 4 projekti vahel. 

 
Aastate võrdluses on tegevus- ja majandustegevustulu stabiilsed (joonis 3) ning kõrgkool on edukalt 
kaasanud ka ELi tõukefondide vahendeid (joonis 2).   
 

Joonis 2. Eelarve jaotus 2008 – 2012 

 

 
Joonis 3. Tegevuskulude jaotus 2008 - 2012 

 
Võtmetulemuste 2015. aasta eesmärgist lähtuvalt oleme suutnud optimeerida osaliselt uue 
õppehoone kulusid püsides 2011. aastal planeeritud õppehoone kasutuskulude eelarves. Ühiselamu 
välisfassaadi renoveerimine ning ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine on teostatud ning 
rakenduskõrghariduse infrastruktuuri alameetme projektid edukalt lõpetatud.  
 

4.1. Investeeringud 

4.1.1. Õppehoone 
 
Uue õppehoone ehitust (sh sisustamist) on rahastatud meetme „Teadus- ja arendusasutuste ning 
kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine“ kaudu. Projekti 2012. a kulude 
maht oli 3 296 082 eurot. 
 
Õppehoone ehitustöid teostati 2010. aastal, 2011. aastal alustati uue õppehoone sisustamist 
paralleelselt ehitustööde lõpetamisega. 23.11.2011 väljastati hoonele kasutusluba, 30.detsembril 
2011. aastal võeti uus õppehoone vastu fikseeritud vaegtöödega, mis tähendas 2012. aastal 
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jätkuvaid vaidlusi ehitajaga. Vaidluste tõttu pikendati taaskord projekti tähtaega – esialgu 
31.12.2012. hangete vaidlustamise tõttu (esitlustehnika hange) ja 2013. aasta esimesel poolaastal 
veel mõnede vajalike õppevahendite, sisustuse hankimiseks ja hoone kasutamisel selgunud hoonet 
funktsionaalsemaks muutvate vajalike täiendavate ehitustööde tõttu, pikendatud taotlus veelkord 
(novembris 2012) 30.06.2013. Samas on maja kasutusega ilmnenud vajadus täiendavate ehitustööde 
ja ka õppetööks vajaliku täiendava sisustuse, seadmete ja õppevahendite järele, mistõttu hanke 
lõpptähtaeg võib nihkuda veelgi. 
 
23.11.2011 kuni 31.12.2011 toimusid ehitustööde käigus paigaldatud tehnosüsteemide erinevad 
häälestustööd ja koolitused. 2012. aastal tegi ehitustööde peatöövõtja mitmeid vaegtöid, mis 
valmisid detsembris. Lisaks ehituse vaegtööde teostamisele korraldati riigihanked printerite, 
esitlustehnika, täiendavate IT seadmete, täiendava mittekohtkindla sisustuse ja erinevate 
õppekavade tulemuslikumaks õppetöö läbiviimiseks täiendavate õppevahendite hankimiseks. 
Esitlustehnika riigihanget vaidlustati pakkujate poolt mitmel korral ja seetõttu hankeleping sõlmiti 
alles detsembris 2012.  
 

4.1.2. Õppeinfrastruktuur 
 
Meetme „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine” 
alameetme „Rakenduskõrgharidusõppe infrastruktuur” kaudu taotleti 2010. a kevadel ja saadi ka 
rahastus kolmele projektile. 
 
Projekt - Tervise õppesuunal kaasaegse materiaal-tehnilise baasi loomine - üks riigihange 
ebaõnnestus esmakordsel läbiviimisel, mistõttu pikendati projekti lõpp-tähtaega algselt 15. 
augustini 2012 ja teistkordselt kuni 31.12.2012. Teistkordse pikendamise üks põhjus oli see, et 
esitlustehnika riigihange võttis planeeritust tunduvalt kauem aega seoses pakkujate mitme 
vaidlustusega. Teine riigihange õnnestus ja projekt lõppes edukalt 31.12.2012. Projekti 
kogumaksumus taotluses oli 169 534,11 eurot.  
 
Riigihanke korras on soetatud õe, ämmaemanda, EMT, ÕEK jt õppekavade eelkliiniliste 
õppepraktikate klassidesse (narkoosiaparaat, intubatsioonimulaaž, elustamismannekeen, arteri 
punkteerimise mulaaž, kühvelraam, vaakummadratsid, lahased, peafiksaator jne), mille kasutamine 
praktikumides võimaldab parandada praktilise õppe kvaliteeti kui ka valmistada üliõpilasi paremini 
ette kliinilisele õppepraktikale suundumiseks. Õppevahendite kasutamiseks viidi läbi õppejõudude 
koolitused. Füsioterapeudi õppekaval hangiti mitmesugust õppeotstarbelist invenatari hõlbustamaks 
õppetöö, üliõpilastööde ja rakendusuuringute läbiviimist. 
 
Projekt - Radioloogiatehnikute õppekava eelkliinilise praktikalabori loomine - riigihange oli edukas 
ja tööd lõpetati 2012. aasta kevadel. Projekti lõpp-tähtaega pikendati 31.detsembrini 2012. aastal, 
seoses vajadusega teostada täiendav väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihange, et hankida 
varasemalt hangitud ultraheliaparaadile üks täiendav andur, mis oli esialgsest riigihankest ekslikult 
välja jäänud. Projekti kogumaksumus taotluses oli 897 893,37 eurot. Projekti tegevused lõppesid 
31.12.2012. 
 
Projekt - Bioanalüütikute ja tervisekaitse spetsialisti uute õppelaborite sisustamine ja olemasolevate 
õppevahendite kaasajastamine – riigihange otsustati varem planeeritust erinevalt korraldada ühe 
hankena ja kuna hange osutus edukaks, siis õnnestus projekt lõpetada enne tähtaegselt 31.12.2012 
(planeeritud lõpptähtaeg taotluses oli 01.03.2013). Projekti kogumaksumus taotluses oli 297 213,45 
eurot. 
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Bioanalüütikute ja tervisekaitse spetsialisti õppe läbiviimiseks on soetatud õpetamissüsteem 10 
mikroskoobikaameraga võimaldades efektiivsemalt ning kvaliteetsemalt üliõpilastel tundma õppida 
erinevaid struktuure, sh. mikroorganisme, normaalseid ja patoloogiaga histoloogilisi ning 
tsütoloogilisi preparaate, näha neid objekte samaaegselt ning koheselt arutleda vaatluse all oleva 
objekti üle. Digitaalne mikroskoopiasüsteem võimaldab mõõtmiste ja analüüside tulemuste 
digitaalse salvestamise ning jagamise, sh. telekonverentside teel. Täiendati ning uuendati 
patoloogia, mikrobioloogia ja molekulaardiagnostika laborite vahendeid: vahetati välja 
histoloogiliste preparaatide komplekt (100 preparaati), mis on mõeldud normaalsete kudede 
tundmaõppimiseks ning soetati parasitoloogia preparaatide komplekt 107 erineva preparaadiga, 
saadi mõned abivahendid histoloogia, molekulaardiagnostika ning mikrobioloogia laboritesse 
analüüside kvaliteedi tõstmiseks. Mikrobioloogia ja patoloogia laboris tarbeks hangiti ühine 
kaameraga stereomikroskoop. 
 
Laboriseadmete edukas kasutusele võtmine ning õppetöösse integreerimine on suurendanud 
üliõpilaste õpimotivatsiooni ning võimaldanud üliõpilastel iseseisvalt teadmiste omandamist 
väljaspool auditoorseks tööks ettenähtud aega bioanalüütiku-laborandi juhendamisel. Samuti on 
kõik hangetega saadud seadmed sobilikud kõrgkooliga lepingulistes suhetes olevate 
gümnaasiumiõpilaste õpetamiseks ning kõrgkooli külastavatele üliõpilaskandidaatidele 
tutvustamiseks, näidates nii õpikeskkonda kui bioanalüütiku / tervisekaitse spetsialisti erialade 
võimalikke erinevaid töövaldkondasid. 
 

4.1.3. Ühiselamu 
 
Kõrgkooli ühiselamu osas renoveeriti 2012. aastal täielikult fassaadid, katus ning ventilatsiooni ja 
küttesüsteem. Töid korraldas Haridus- ja Teadusministeeriumi volitusel Riigi Kinnisvara AS. Abiks 
oli hangete läbiviimisel ja ka kogu ehitusperioodil Tartu Tervishoiu Kõrgkooli haldusteenistus ja 
IT-teenistus. Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe alusel saadavatest 
vahenditest eraldas Eesti Vabariigi Valitsus rahalised vahendid Objektide energiatõhususe 
parendamiseks, mille tulemusena peab vähenema CO2 emissioon. Eesmärgiks oli eraldatud 
rahaliste vahendite piires parendada ühiselamu hoone energiatõhusust, mille tulemusena väheneb 
hoone elektri- ja kütteenergia tarbimine. Investeeringu kogumaht oli 2 171 730 € 
 
2012 kavandati ka ühiselamu I korruse renoveerimist õendusõppe prekliiniliste praktikumiruumide 
tarvis, kuid hange luhtus pakkumiste kalliduse tõttu.  
Praktikaruumid kavatsetakse välja ehitada 2013. aasta suvel, mistarvis on eelarvevahendite mahtu 
suurendatud ning samuti vaadatakse üle hanke tehniline kirjeldus. Ruumide renoveerimise teeb 
kulukaks nii sprinklersüsteemi välja ehitamise vajadus (tuleohutus nõue), kui ka amortiseerunud 
vee ja kanalisatsiooni püstakute vahetuse tarvidus.  
 

5. 2012. aasta tegevuskava täitmine ja 2013. aasta prioriteedid  
 
 2012. aasta tegevuskava täitmine on olnud edukaks. Suurim väljakutse kõrgkoolile oli 
institutsionaalse akrediteerimise edukas läbimine. EKKA tegi 21.veebruaril 2013.a. otsuse, mille 
alusel kõrgkool on akrediteeritud järgmiseks seitsmeks aastaks (akrediteering kuni 21.02.2020). 
 
Uus õppehoone on kasutusele võetud 100% ning ühtlasi on suudetud säilitada tasakaal personali – 
ja majanduskulude vahel. Õppejõudude töötasu tõsteti septembrist 2012. aastal keskmiselt 4% 
(miinimum töötasu õppejõul 800 eurot). Kõrgkooli sisekommunikatsiooni arendamisel võeti täies 
mahus kasutusele siseveeb, mis kajastab kõiki kõrgkooli tegevusi, sündmusi ja regulatsioone. 
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Lisaks elektroonilise lähetuste menetlemise süsteemile, töötati IT meeskonna ja kvaliteedijuhi 
koostöös välja elektrooniline koolituste menetlemiste süsteem.  
 
Esialgselt 2012. aastasse planeeritud IT auditi läbiviimine lükkus hangete vaidlustamise venimise 
tõttu 2013.aastasse. Kõrgkooli põhimäärus viidi vastavusse muutunud seadusandlusega, lisati punkt 
millele toetudes on kõrgkoolil võimalik alustada teenuste pakkumist (v.a. tervishoiuteenuste 
valdkonnas). Teenused kogukonnale raames toimus kõrgkoolis 32 üritust. Kõrgkooli põhimääruse 
sisuliste muudatuste vajaduste arutelu jätkub kõrgkooli nõukogus 2013.aastal.  
 
Õppekavade arendustegevuses ning rakendusuuringute läbiviimises oli kõrgkool edukas, mida 
ühtlasi tõestab ka institutsionaalse akrediteerimise hindamiskomisjoni tagasiside. Koolitati 20 
tudengit õppekavade nõukogudes aktiivseks osalemiseks. Tegevused välisvõrgustikes jätkusid 
planeeritult (FINE teaduskonverentsi korralduskomitees osalemine, väliskonverentsidel loengud, 
EFFERSi konverentsi korraldamisõiguse saamine 2014. aastaks jms tegevused), viimase 
õppekavana liitus välisvõrgustikuga ka tervisekaitse spetsialisti õppekava. Planeeritud 
rahvusvaheline nädal viidi läbi kasutades erinevaid IKT vahendeid (eelevalt lindistatud 
videoloengud välislektoritelt, loeng Skype vahendusel jms). Osalejaid oli üliõpilaste poolt 104, 
mille loeme rahuldavaks. 
 
Kõrgkooli tervishoiupoliitilise tegevusena eesmärgiks võetud õendus- ja ämmaemanduse 
arenduskeskuse regulatsiooni loomine on heaks kiidetud sotsiaalminiteeriumi poolt, kirja pandud 
sotsiaalministeeriumi ja 15 partneri poolt allkirjastaud „Hea tahte koostöölepingus”. Kõrgkool 
osaleb aktiivselt selle eesmärgi saavutamisel ning loodame vastavate regulatsioonide olemasolu 
1.jaanuariks 2014. a. 
 
2013. aasta prioriteetideks on: 
• Võrdlusandmete kogumine Jyväskyla Ammatikorkeakouluga 
• Inglisekeelsete õppeainete ja moodulite planeerimine kõikidesse õppekavadesse 
• Õendus –ja ämmaemanduskeskuse käivitamine koostöös sotsiaalministeeriumiga 
• Koostöö jätkamine gümnaasiumitega 
• Avalike suhete auditi läbiviimine ning kodulehe uuendamine 
• Üliõpilaste välisvahetuse suurendamine  
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ÕPPETEGEVUS  

6. Õppekvaliteedi kindlustamine 
 
Arengukava võtmetulemustest ning haridus- ja teadusministri käskkirjast nr 349 lähtuvalt 
hinnatakse vastuvõtuavalduste arvu ühele koolitustellimuse kohale, riikliku koolitustellimuse 
täitmist, lõpetajate erialasele tööle suundumist ja üliõpilaste – vilistlaste rahulolu. 2012. aasta 
tulemused õppetegevuses olid järgnevad: 

• vastuvõtuavalduste arv ühele RKT kohale 11; 
• riikliku koolitustellimuse täitmine oli 89%; 
• kõrgkooli lõpetajatest suundus erialasele tööle 88%; 
• üliõpilaste rahulolu õppimise toetamisega 3,8 viiepalli skaalal 

 
Üliõpilased on rahul kõige enam raamatukoguteenusega ja võimalusega teha kooli ruumides 
iseseisvat tööd ning nende ettepanekute menetlemisega. Rahulolu õppetööalase teenindusega on 
võrreldes 2011.aastaga samal tasemel, veidi madalam on rahulolu õppenõustamisega. Paranenud on 
info liikumine õppetöö muudatustest teavitamise osas ja on ühtlustunud õppetöö jaotus 
nädalapäevade vahel. Vastavalt võtmetulemuste eesmärkidele on trend kasvav, seega eesmärk 
saavutatav. 
 
Õppekavade nõukogude töö efektiivistamiseks on kaasatud nende töösse väljundipõhise õppekava 
koolituse läbinud 10 üliõpilast. Väljalangevuse vähendamiseks ja õppimise toetamiseks 
esmakursuslaste seas on 25.01.12 kirjeldatud tuutorlussüsteem ja läbi viidud tuutorite seminar 
tööplaani koostamiseks ning 15.12.12 toimunud koolitus tuutoritele „Erivajadustega õppija 
vajadustest“ ning tuutorite supervisioon. Tuutorlussüsteemiga seonduvaid probleeme on kahel 
korral arutatud pedagoogilises nõukogus kuid tervikuna kõrgkoolis tuutorlussüsteem ei toimi 
õppijaid rahuldaval tasemel ning 2013. aastal on kavandatud läbi viia üliõpilaste seas uuring 
rahulolust tuutorite tegevusega. 

 

7. Üliõpilaskond  

7.1. Vastuvõtt 
 
2012. aasta vastuvõtueeskirja ja vastuvõtutingimuste muudatusena ei toimunud ühelgi õppekaval 
vastuvõtuvestlusi. Otsus loobuda vastuvõtuvestlustest tehti sisseastujate tagasisidestusküsimustike 
ja vastuvõtukomisjoni analüüsi tulemusel:  
• kutsealaspetsiifiliste vestluste korral peaks kahe eelistusega sisseastuja käima mõlema 

komisjoni vestlusel, mis kahekordistaks vastuvõtukomisjonide tööd;  
• vastuvõtuvestluste hindamiskriteeriumid olid kehtestatud, kuid tagada objektiivsust erinevates 

komisjonide liikmete hinnangutele on väga keeruline;  
• vastuvõtuvestlustele registreerunutest 2012/13 õppeaasta vastuvõtul jäi 1/3 

üliõpilaskandidaate vestlusele tulemata ning 21 % ehk 1/5 õppima asujatest saab kõrgkooli 
sisse vastuvõtuvestlustega;  

• vastuvõtukomisjoni tööaja ja tulemuste suhe ei ole tasakaalus. 
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Konkurss kõrgkooli on viimasel kolmel aastal 
olnud keskmiselt 8,7 avaldust ühele 
õppekohale, 2012/2013 a vastuvõtul oli 
konkurss 11 avaldust ühele õppekohale 
(joonis 4). 
 

 
Joonis 4. Vastuvõetud õppekohad ja esitatud avaldused 

 
Vastuvõtukonkursside tabel õppekavade kaupa peegeldab õppijate huvi meie kõrgkoolis õpetatavate 
erialade vastu. Suurim konkurss oli füsioterapeudi erialale (30 avaldust ühele õppekohale), järgnes 
tervisekaitse spetsialisti eriala (20 avaldust ühele õppekohale). Kutseõppekavadest oli suur huvi 
erakorralise meditsiinitehniku erialale (11 avaldust ühele õppekohale).  
 
Vastuvõtukriteeriumitena oli 2012/2013a vastuvõtul kehtestatud 50% riigieksamite tulemused ja 
50% lõputunnistuse keskmine hinne. Kõrgkooli õppima kandideerijad olid heade õpitulemustega 
(madalam õpitulemus, millega kõrgkooli õppima asuda saab kõigub 75-85 punkti vahel). Veidi 
madalamate õpitulemustega on võimalik õppida hooldustöötaja õppekaval. 
 
Vastuvõtukorralduse uuringust (läbi viidud september-oktoober 2012 ja vastajajaid 234) selgub, et 
kõrgkooli eelistatakse hea maine, professionaalsete õppejõudude ja õppekavades suure 
praktikaõppe osakaalu tõttu. 

 

7.2. Õppijad  
 

Üliõpilaste arv on püsinud viimase kaheksa aasta jooksul stabiilsena. Seisuga 31.12.2012 oli 
üliõpilasi 1202, neist 112 akadeemilisel puhkusel.  

 
Õppurite väljalangevus kõrgkoolis on suurenenud võrreldes eelmiste aastatega. 2012. a 
eksmatrikuleeriti 144 õppurit, nendest 74 eksmatrikuleeriti akadeemilise edasijõudmatuse tõttu, 29 
õppurit lahkus kõrgkoolist eriala mittesobivuse tõttu, 18 õppurit lahkus omal soovil, 7 õppurit 
majanduslikel ja lisaks lahkuti tervislikel ning perekondlike põhjustel (3 õppurit vahetasid eriala 
kõrgkoolis siseselt).  
 
Analüüsides väljalangevuse põhjuseid on 2013/14 õppeaasta sisseastumistingimusi muudetud ning 
kehtestatud 50% eesti keele riigieksami nõue. Eesti keelt mitte emakeelena rääkivatele tudengitele 
on vajalik esimesel kursusel eesti keele valikaine intensiivkursuse läbimine.  
 
Väljalangevuse vähendamiseks on planeeritud 2013.aaastal juurutada kursusevanemate süsteemi, 
mis aitab tihendada õppenõustajate, õppekava juhtide ja tudengite, kes vajavad abi, omavahelist 
kommunikatsiooni. Kursusevanem saab olla kursusel kaastudengitele toeks nende probleemide 
teadvustamisel ja lahendamisel. 
 
Üliõpilaste rahulolu küsitlusi õpikeskkonna ja õppekorraldusega on läbi viidud kuuel aastal. 
Keskmised rahulolu tulemused on aastate lõikes olnud 3,79-3,95 viiepalli skaalal, viimasel aastal 
3,8 (vastajaid 344). Kõige kõrgem on rahulolu olnud raamatukoguteenusega.   
Avatud vastustega küsimustest selgub, üliõpilased on rahul võimalusega teha kooli ruumides 
iseseisvat tööd ja kooli üldkasutatavate ruumide olukorraga. Kui eelmised aastad on olnud enim 
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probleemideks valikainete sobivus, õppekoormuse jaotus nädalapäevade vahel ja õppetööga seotud 
muudatustest teadasaamine, siis küsitluse põhjal võib järeldada, et infoliikumine õppetöö 
muudatuste kohta on paranenud, samuti õppetöö jaotus nädalapäevade vahel. 
 
Küsitluse tulemustele tuginedes on õppeosakonna prioriteedid 2013.aaastaks parendada tunniplaani 
valmimise protsessi, tagada 2 kuu tunniplaani kättesaadavus tudengitele ja õppejõududele ja 
parendada valik- ja vabaainetele registreerumise protsessi (alustada ülekõrgkooliliste vaba-ja 
valikainetele registreerumist ÕISis, kus iga tudeng saab ise ennast ainele deklareerida). 
 

7.3. Lõpetamine ja tööle siirdumine  
 

Kõrgkooli lõpetajate siirdumist erialasele 
tööle on monitooritud 2007. aastast. 2007/08. 
aastal koguti lõpetajatelt informatsiooni 
otsekontakti teel (helistades ja e-maili teel). 
Alates 2009. aastast saadetakse lõpetajatele 
elektrooniline link, kus ta saab lisada 
andmebaasi oma siirdumise tööturule ja/või 
edasi õppima. 2012. aastal asusid peale 
lõpetamist erialasele tööle 88 % lõpetajatest 
(joonis 5), mis on 7% kõrgem võrreldes 2011. 
aastaga. Kõikidel erialadel on tööle 
siirdumine olnud 2012. a tõusvas trendis. 

 
Joonis 5. Lõpetajate tööleasumine 

 

7.4. Üliõpilasesindus  
 
2012. a kuulus Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Üliõpilasesindusse (ÜE) 10 põhiliiget, seitse aktiivset 
toetajaliiget ja seitse passiivset toetajaliiget. Üliõpilasesindus on esindatud Eesti Üliõpilaskondade 
Liidus (EÜL) ja Kõrgkooli Nõukogus. Osaletakse õppetoetuste määramise komisjonis. 2012. a 
toimus kõrgkoolis institutsionaalne akrediteerimine, milles osalesid üliõpilasesinduse liikmed nii 
töörühmades kui ka kohtumisel akrediteerijatega. 2012. a jäi eelmiste aastatega võrreldes 
nõrgemaks osalemine EÜLi töös.  
 
Koostöös arendusosakonnaga korraldati seitse ülekõrgkoolilise mõjuga sündmust: rebaselaager 
esmakursuslastele, üliõpilaskonverents, kõrgkooli 201. sünnipäeva tähistamine ning kaks 
lõpuaktust. Üliõpilasesindus korraldas iseseisvalt üliõpilastele suunatud sündmusi: sõbrapäev, 
rebaste ristimine, kinoõhtud õppehoones, kohtumised Kõrgema Sõjakooli kadettidega, 
üliõpilasesinduse liikmete valimised. 
 
2012. a lõpus koostati ÜE poolt SWOT-analüüs üliõpilasesinduse tegevusele. Tugevusteks loetakse 
võimekaid teotahtelisi vaba suhtlemisoskusega esinduse liikmeid, sündmuste korraldamise ja 
modereerimise oskust, ideede rohkust, sõbralikku mikrokliimat, oma ruumi. Nõrkustena nimetati 
raskust ühise vaba aja leidmisel, üliõpilaskonna vähest aktiivsust ja huvi ÜE tegevuse vastu. 
Ohtudeks hinnati iga-aastaste valimiste tõttu liiga kiiresti muutuvat koosseisu, rahaliste võimaluste 
vähenemist, pikki praktikaperioode. Võimalustena nähti üliõpilaskonna suuremat kaasamist, 
rahastamisvõimaluste leidmist erinevate projektide ja programmide kaudu, kõikide liikmete (sh 
passiivsed) potentsiaali rakendamist ÜE töö hoogustamiseks. 
 
2012. a suuremaks muutuseks sporditegevuses oli treenimisvõimaluste muutumine, sest 
treeningsaali hakati rentima Tamme gümnaasiumilt, mis nõudis kõrgkoolilt lisarahastamist. Eelarve 
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piires leiti võimalus 15 korvpallisärgi ostmiseks ja võistluste osalustasude hüvitamiseks. Seoses 
Eesti Akadeemilise Spordiliidu aastapäevaga pälvis liidu tänukirja üliõpilane H.Kade vabatahtliku 
töö ja Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirja õppejõud T.Taimalu üliõpilasspordi edendamise 
eest. 
 
Kõrgkooli piiratud treeningvõimaluste tõttu toimusid regulaarsed treeningud vaid korv- ja 
võrkpallis õppejõud Taimi Taimalu vabatahtliku töö tulemusena. Üliõpilased kuulusid linna 
erinevatesse spordiklubidesse ning kasutasid sealseid treenimisvõimalusi tasudes selle eest ise. 
Seetõttu on üliõpilased lisaks harrastusspordile olnud esindatud ka saavutusspordi võitlustel n 
judos, kreeka-rooma maadluses, jooksualadel, vehklemises. Harrastussportlastena võisteldi naiste 
korvpallis, võrkpallis, meeste jalgpallis, lauatennises, males. Kõrgkool esines edukalt Üliõpilaste 
Suvemängudel (8.koht) ja TudengiPallil, Tartu Linnamaratonil ja Tartu Sügisjooksul. Töötajad 
saavutasid 12-liikmelise võistkonnaga EASLi aastapäevaturniiril 2.koha. Üliõpilased ja töötajad on 
partneriteks spordivõistluste korraldusmeeskondades vabatahtlike abistajate, esmaabi osutajatena, 
koostööd tehakse n EASLi, klubiga Tartu Maraton, Firmaspordiga, maakonna ja linna 
spordiliitudega.  
 

8. Õppekavade arendus  

8.1. Õppekavade nõukogud  
 
2012. aastal kinnitati kõikidel õppekavadel uued õppekava nõukogu koosseisud, mis tegelesid 
õppekavadesse muudatuste sisseviimisega: õpiväljundite sõnastuse täiendamine, mõistete 
ühtlustamine, hindamismeetodite ja kriteeriumite kirjeldamine, aine mahtude korrigeerimine, ainete 
jagunemine moodulite vahel ja teooria- ja praktikaõppe vahekorra kooskõlastamine.  
 
Õppekava nõukogud on lähtunud muudatuste tegemisel regulatiivsetest dokumentidest (näiteks 
2011. a vastu võetud „Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia 2011-2020“), 
õppekavadele antud eksperthinnangutest (ämmaemanda ja radioloogiatehniku õppekava) ja kõikide 
huvigruppide ettepanekutest (vilistlasuuring, erialaühingute, praktikabaaside, koostööpartnerite, 
üliõpilaste, erialaspetsialistide, õppejõudude ning õppekava nõukogu liikmete ettepanekud). Õe, 
ämmaemanda ja füsioterapeudi muudatustega õppekavad kinnitati kõrgkooli nõukogus.  
 
2012 aasta kevadel andis Valerie Challeni HENRE/EFERS liikmena eksperthinnangu 
radioloogiatehniku õppekavale. Selle alusel on analüüsitud õpiväljundeid ja saavutatavaid pädevusi 
ning alustati koostööd tervishoiuasutustega rakendusuuringute läbiviimiseks ja lõputööde 
juhendamiseks.  
 
2012 aasta sügisel andis TÜ õppeosakonna juhataja Siret Rutiku ämmaemanda õppekavale 
eksperthinnangu, milles nenditi õppekava vastavust KHSi vormilistele ja sisulistele nõuetele ning 
õppekava läbides võimaldab see lisaks erialastele pädevustele omandada ka laiemaid 
üldhariduslikke teadmisi ning arendada ülekantavaid oskusi.  
 
 

8.2. Arengud kõrghariduse õppekavadel  
 
Koostöös Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse, SA TÜ Kliinikumi ja Tartu Ülikooli õendusteaduse 
osakonnaga laienes üliõpilastel võimalus valida valikaineks Sõja- ja katastroofimeditsiin 2EAP. 
2012. a töötati õe-ja ämmaemanda õppekaval välja uus lõpueksami kord, mille kohaselt asendus 
senine teooria- ja praktikaeksami kombinatsioon õendusabi juhtumi lahendamisega. 2012. a kevadel 
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rakendati uut lõpueksami korda õe lühendatud õppekava lõpetajatele, kellel oli veel võimalus valida 
lõpueksami ja lõputöö vahel. Lõputöö valinud üliõpilastele rakendus 2011. a välja töötatud uus 
lõputööde koostamise ja kaitsmise kord. 
 
Õdede erialakoolituse õppekava raames töötati välja kliinilise õenduse diabeediõenduse suuna 
moodul, üliõpilaste vastuvõtt toimus 2013. a veebruaris. 
 
2012. a sügisel alustasid õpet HTM-i kõrghariduse katkestajate haridustee jätkamiseks loodud 
programmi TULE raames 10 üliõpilast (sh 8 õe lühendatu õppeajaga õppekava üliõpilast ja 2 
bioanalüütiku õppekava õppijat).  
 
Oulu Rakenduskõrgkoolist viis Aino-Liisa Jussila läbi radioloogiatehniku III kursuse tudengitele 
nelja tunnise loengu kiiritusravist ja 8-tunnise õppetöö II kursuse tudengitel traumapatsiendi käsitus 
radiograafias. Õppetöö põhines probleemõppel ja tudengid jäid käsitletud teema püstituse ja 
läbiviimsega rahule ning üliõpilaste õpioskuste ja inglise keele valdamisega jäi rahule ka 
välislektor.  
 
Ämmaemanda õppekava üliõpilaste kliinilise õppepraktika paremaks sooritamiseks muudeti 
õppetöögraafikus teooria ja praktikatsüklite paiknemist (2. kursuse kevadised õppepraktikad 
lükkusid 3. kursuse sügisesse).  
 
Kõrghariduse õppekavade arenguid toetasid programmid BeSt ja Primus.  
 

8.3. Arengud kutseõppe õppekavadel 
 
Kutseõppe õppekavade juht Tiina Uusma tegeles HTMi ja REKKi Sotsiaaltöö ja nõustamise ning 
Lastehoolduse ja noorsootöö õppekavarühma nõukogus kutseõppe õppekavade õpetajate 
koolitusvajaduse väljaselgitamise, täiendkoolituste pakkumise, vastava valdkonna õppekirjanduse 
koostamise valminud e-õppeobjektide hindamise küsimustega. 2012. aastal lõpetas Riiklik Eksami- 
ja Kvalifikatsioonikeskus tegevuse ning õppekava juht osales SA Innove juurde moodustatud 
töörühmas, mille ülesandeks oli töötada välja uus kutsestandardist lähtuv hooldustöötaja eriala 
riiklik õppekava. Lapsehoidja õppekava uuendamise ning ühtlustamise töörühmas osales lektor 
Siret Läänelaid. 
 
Koostöös kutsekojaga jätkus EMT kutsestandardi uuendamine ning neile kutse omistamise süsteemi 
väljatöötamine. Tiina Uusma ja õe õppekava õppejõud andsid eksperthinnangu vastvalminud 
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamatule. 
 
Kutseõppe õppekavade lapsehoidja kutseeksami sooritas 92% lõpetajatest ja see ületab oluliselt 
kutseasutuste keskmise. Kutsetunnistused (hooldusõde II ja sotsiaalhooldaja II) omistati kõigile 
hooldustöötaja õppekava lõpetanutele.  
 

8.4. Koostöö partneritega Eestis  
 
2012. õppeaastal toimus jätkuvalt õppetöö Tallinnas radioloogiatehnikute ja bioanalüütikute 
õppekavadel (õppe läbiviimiseks koostööleping PERH-i, Ida- Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna 
Keskhaigla ja Tallinna Lastehaiglaga). Ühtlasi jätkus koostöö Lõuna-Eesti Keskhaigla ja Võrumaa 
Omavalitsuste Liiduga hooldustöötajate ettevalmistamiseks, õdede lühendatud õppekavaga õpe 
jätkus ka Järvamaa. 2012. aastal alustati õdede õppekaval õpet Jõgeva Haiglas. 
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Koostöö Tartu Tamme ja Tartu Kivilinna Gümnaasiumiga oli jätkuvalt edukas. Mõlema kooli 
gümnaasiumi õpilased osalesid kõrgkoolis erinevates loengutes ja eelkliinilistes praktikumides, 
õppisid elutähtsate näitajate mõõtmist, põetust ja desmurgiat. Esmaabi kursuse läbisid 41 õpilast, 
kellele väljastati ka vastav tunnistus. Kivilinna Gümnaasiumiga suurenes koostöömaht: 
sügissemestril toimusid loengud ja praktikumid lisaks 10.-11. klassi õpilastele ka 12. klassile. 
Tagasiside koolidelt on väga positiivne. 
 
Terve lapse õppepraktika ja rahvatervise õppeaine raames viisid üliõpilased läbi mitmeid 
terviseüritusi lasteaedades ja koolides. Üleilmse vaimse tervise päeva puhul toimusid vestlusringid 
õe III kursuse õppekava üliõpilaste ja Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse klientide vahel, kus 
arutleti sõltuvusprobleemide ja nende ennetamise võimaluste üle ning testisid klientide 
tervisenäitajaid. 
 
Jätkus koostöö Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, TÜ Arstiteaduskonna õendusteaduse osakonna ja 
tervishoiu asutustega uurimistööde teemal, mille raames ühtlustati uurimistööde alast 
terminoloogiat. Tulenevalt kõrgkooli rakendusuuringute suundadest ja Eesti õenduse ja 
ämmaemanduse arengustrateegiast koostati ülevaade aastatel 2012-2015 planeeritavate õe-
ämmaemanda õppekavade uurimisteemade, vastutajate ja uurimistöö teemade kohta.  
 
Kõrgkooli õppejõud ja töötajad osalevad aktiivselt nii erialaühingutes kui ka ekspertide või 
liikmetena töögruppides: 88 % õppejõududest on tegevad ühingutes ja otsustuskogudes. Nt on 
kõrgkooli õppejõud Eesti Ämmaemandate Ühingu ja Eesti Bioanalüütiku Ühingu presidentideks.  
 
Esiletõstmist väärib, et õppejõud Marge Mahla sooritas 2012. a edukalt rahvusvahelise 
sertifitseeritud imetamisnõustaja eksami (IBCLC) ning osaleb Beebisõbraliku Haigla Algatusega 
üle-eestilise koolitusprogrammi koostamises ja lektorite koolitamises. Samuti osaleb ta Rahvuslik 
Rinnaga toitmise edendamise Eesti Komitees. Eesti Haigekassa poolt telliti Eesti Ämmaemandate 
Ühingult eksperthinnangu raseduskriisi nõustamisteenusele ning „Antenataalse ämmaemandusabi 
teenuse kvaliteedi“ hindamise, mille koostasid kõrgkooli õppejõud Marge Mahla ja Siiri Põllumaa.  
 
Eesti Bionalüütikute Ühingu (EBÜ) esimees tunnustas EBÜ aastapäeva koosolekul (november 
2012) dotsent Mare Remmi aukirjaga pikaajalise ning tulemusliku koostöö eest.  
 

9. Õppetegevuse toetamine  

9.1. VÕTA 
 
2012. a septembrist võeti kõrgkoolis kasutusele VÕTA taotluste elektroonilise esitamise moodul 
ÕISis. Koostatud on juhendid nii tudengitele, kui ka õppejõududele. Elektrooniline taotluse 
esitamine ja menetlemine võimaldab nii tudengitel esitada, kui ka hindajale taotlus hinnata, 
sõltumata tema füüsilisest asukohast. 2012. aastal esitati kokku 976 VÕTA taotlust, arvestamiseks 
4968 EAP mahus õppekava täitmist. Vastavalt komisjonide otsustele arvestati 4231,5 EAP ja 33 
EAP arvestati osaliselt. 131 taotlust lükati tagasi, kuna taotlused ei vastanud taotletud aine 
õpiväljunditele. Võrreldes 2011 aastaga kui VÕTA-ga  arvestati 1245 EAP on 2012 a. VÕTA-ga 
arvestatud  ainepunktide maht suurenenud üle kolme korra. TULE programmiga õppivatel 
üliõpilastel arvestati VÕTA-ga 1058,5 EAP.  
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9.2. Raamatukogu  
 
Raamatukogu pakub kõrgkooli üliõpilastele ja õppejõududele tervishoiualast õppe- ja 
teaduskirjandust. 2012. aastal oli raamatukogus 1 250 lugejat, neist TÜ üliõpilasi 43 ning külastusi 
kokku 13 532. Aasta lõpuks oli teavikute arv 12 534 eksemplari (aasta jooksul lisandus 716 
eksemplari) ning juurdepääs on andmebaasidele EBSCO, CINAHL ja PubMed. Raamatukogu 
eelarve tõusis võrreldes 2011. aastaga 7548 € võrra: 21 609 eurot, millest 8 603 eurot kulus 
ajakirjanduse ja andmebaasi CINAHL tellimiseks. 

2012. aastal võeti kaustusele iseteenindusautomaat ning URRAM raamatukoguprogramm asendati 
programmiga RIKS. Tegemist on teise raamatukoguga Eestis (Tallinna Ülikooli raamatukogu), kus 
on kasutusel tehnoloogia, mis tagab teavikute turvalisuse ning võimaldab kiiret teavikute 
laenutamist. Erinevalt tavalisest ei pea teavikuid laenutama ega tagastama ükshaaval, vaid piisab 
teavikute asetamisest iseteenindamislauale ja kõik teavikud kantakse loendisse korraga. 

2012. aastal tegeleti programmi vahetusel tekkinud vigade korrigeerimisega, lõputööde loendi 
loomisega RIKSWEB´i ning jätkati kirjeldavate märksõnade ühtlustamist.  
 
Raamatukogu töötajad jätkasid andmebaase tutvustavate ning infokirjaoskust õpetavate 
seminaridega I kursuse üliõpilastele. Sellel aastal viidi kursused osaliselt üle MOODLE keskkonda. 
Osaleti erialaraamatukogude sektsiooni korraldatud kolmel koolitusel. Kõrgkooli raamatukoguga 
käisid tutvumas Eesti Raamatukogu Ühingu Tartumaa Kogu liikmed.  
 

9.3. Nõustamine 
 
Õppenõustajad on tegelenud üliõpilaste 
õppetöö korralduslike küsimustega: 
edasijõudmisega õppetöös, akadeemiliste 
puhkuste ning õppepraktikate korraldamisega. 
Nõustamisalane töö hõlmab õppenõustaja 
tööajast 25 tundi nädalas. Järgneval joonisel 6 
on näha, et tudengite rahulolu õppetööalase 
teenindusega on samal tasemel võrreldes 
2011. aastaga (õpikeskkonna rahulolu 
küsitlus). Õppenõustamisega on tudengite 
rahulolu veidi madalam võrreldes 2011. 
aastaga. 

 

 
Joonis 6. Rahulolu õppetööd toetavate tegevustega

Ettepanekute menetlemisega kõrgkoolis on õppurite rahulolu on tõusnud märgatavalt. Tudengite 
poolt on välja toodud positiivsena juhtkonna korraldatud igakuised nö „trepikoosolekud“, kus 
õppijaskond saab otse suhelda kõrgkooli juhtkonnaga. 
  
Psühholoogilise nõustamise kaudu toetatakse üliõpilase õpinguid kõrgkoolis. Kõrgkoolis töötab 
osakoormusega psühholoog ja 2012. aastal toimus 58 nõustamisseanssi. 
 

9.4. Õppepraktika 
 
Kõrgkoolil oli 2012. aastal sõlmitud praktika korraldamiseks lepingud 225 praktikabaasiga (nendest 
204 aastast lepingut ja 21 pikaajalist kvaliteedilepingut). 
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Kõrgkooli kaudu saavad kõik esimese kursuse tudengid tellida praktikavormi, mille värvielemendid 
on kokkuleppeliselt valge jakk ja sinised püksid, rinnatasku äärel Tartu Tervishoiu Kõrgkooli logo. 
Kõrgkooli poolt antakse igale tudengile nimesilt, mida kantakse nii kõrgkoolis eelkliinilise praktika 
ruumides, kui ka praktikabaasis. Praktikavormi eest tasub tudeng, logo ja nimesildi eest kõrgkool. 
 
Kõrgkoolis töötab praktikakorralduse spetsialist, kelle tööülesandeks on tagada kõigile tudengitele 
õppepraktika kohad ning vajadusel kindlustatakse üliõpilane ka ööbimiskohaga. Üliõpilase 
majutuse eest praktikaperioodil maksab kõrgkool. 
 
Õppepraktika osakaal erinevates õppekavades on erinev (näiteks reguleeritud kutsealadel on see 
õdede õppekaval 98 EAP-d ja ämmaemandate õppekaval 106 EAP-d). Kõrgkool on panustanud 
koostöösse õppepraktikabaasidega, et tagada praktika käigus üliõpilastel õpiväljundite saavutamine. 
Igal aastal viiakse kõrgkooli initsiatiivil läbi tasuta praktikajuhendajate koolitusi (vt pt. 15, 15.1. 
Täiendkoolitused). Õe ja ämmemanda õppekavade õppejõudude algatusel töötati välja 
praktikajuhendajate jätkukoolituse programm ja mahukas õppematerjal. 
 
Õe ja ämmaemanda õppekavade õppejõududest töörühm alustas ka tööd praktikaraamatute 
väljundite, hindamiskriteeriumite ja –meetodite kaasajastamisega. Töörühma tulemusena valmivad 
2013. a kevadeks uued praktikaraamatute versioonid.  
 
Radioloogiatehnikute õppekaval juurutati õppepraktika tagasisidestamist veebipõhises 
õpikeskkonnas Moodle. Õppepraktika juhendajatel on võimalus lugeda üliõpilaste sissekandeid ja 
anda  regulaarset tagasisidet,  jälgida  ka eelnevate aastate sissekandeid ja püstitatud 
arengueesmärke. Lahendamist vajavad veel elektroonsed allkirjastamised ja praktika juhendajate 
koolitamine Moodle keskkonnas õppepraktika tagasisidestamiseks. 2013 on planeeritud elektroonse 
õppepraktikaraamatu arendustegevused nii tehnilises valdkonnas kui ka koostöös haiglatega 
töötajate koolituse osas ning võimaldada praktikajuhendajatel osaleda praktika lõpuseminarides.  
 
Praktika korraldamiseks tuleb kõrgkoolil leida, hinnata ja kontaktid luua kõikidel õppekavadel 
paljude praktikabaasidega (keskmine praktikbaaside arv aastas on 250- 300 ringi), hallata lepinguid, 
arveid. Informeerida praktikabaasi ja teha konkreetsed kokkulepped praktikandi vastuvõtmiseks s.h. 
praktikaeesmärkide jagamine, juhendajate määramine (nii kõrgkooli kui ka praktikabaasi poolt). 
Praktika jooksul toimuvad kolmepoolsete hinnangute andmine ja õppepraktika arvestamiseks 
lõpuseminarid, - arvestused või eksamid. 
 
Üha enam tekib probleeme üliõpilaste praktikale suunamisel erinevatesse Eesti linnadesse. Nii 
majanduslikel kui perekondlikel põhjustel ei ole üliõpilastel võimalik praktikat väljaspool Tartut 
sooritada. Kõrgkool võimaldab sellisel juhul praktika sooritamist individuaalse õppepraktika 
kokkuleppe alusel suveperioodil. 
 
Kõrgkool on panustanud praktika kvaliteedi tõstmisele koostades praktikaraamatud, täiendades 
tagasiside ja õpiväljundite saavutamise süsteeme. Lisaks on kõrgkool  koolitanud tervishoiuasutuses 
viimase nelja aasta jooksul 418 praktikajuhendajat. Kõrgkooli otsesed kulud praktikalepingutele 
(praktikabaasidele makstav tasu) on jätkuvalt kasvanud – olles 2005.aastal 42 000 eurot ja praegu 
68 000 eurot. Praktikantide majutuskulud (mille tasub kõrgkool) olid 2005.aastal 2100 eurot ja 
tänaseks 18 000 eurot. 
 
Kõrgkool otsib intensiivselt lisavahendeid ja  erinevaid lahendusi, et praktika korraldamine 
muutuks paremaks ja kergemini hallatavaks kõikidele osapooltele – nii üliõpilasele, praktikabaasile 
kui ka kõrgkoolile. 
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ARENDUS- JA TEADUSTEGEVUS 

10. Arendus- ja teadustegevuses kvaliteedikindlustamine 
 
Arengukava võtmetulemustest lähtuvalt hinnatakse arendus- ja teadustöö mõjukust ETIS 
publikatsioonide arvu, lõpetatud ja käimasolevate projektitegevuste, rahvusvahelistes võrgustikes 
osalemise, läbiviidud ja jätkuvate rakendusuuringute arvudega. 2012. aasta tulemused arendus- ja 
teadustegevuses on alljärgnevad: 
• ETIS publikatsioone 73; 
• lõpetatud projekte neli, käimasolevaid kaks, esitatud kaheksa projektitaotlust; 
• rakendusuuringuid jätkumas 15, lõpetatuid 2, uusi taotlusi 10. 

 
Tulemused projektide ja rakendusuuringute osas annavad kindlustunde arengukava eesmärkide 
saavutamiseks. ETIS publikatsioonid on prioriteediks järgnevatel aastatel, et väärtustada lisaks 
teaduspublikatsioonidele ka poplaarteaduslikke artikleid ja õppematerjale e-õppes.  
 
Rahvusvahelistes võrgustikes osalemine toimub viiel õppekaval, ette on valmistatud tervisekaitse 
õppekaval võrgustikuga liitumine alates 2013. aastast. Rahvusvaheliste koostööpartnerite otsing on 
käimas kutseõppe õppekaval.  
 

11. Rakendusuuringud  
 
Aruandeperioodil fikseeriti Rakendus-
uuringute Nõukogus kolm kõrgkooliülest 
uurimisvaldkonda ning koostati 
rakendusuuringute rakenduskava (2012-2015). 
Kõrgkooli eelarvest finantseeriti 
rakendusuuringuid 8534 euroga. 01.01.2013 
seisuga on kõrgkoolis käimasolevaid 
rakendusuuringuid kokku 15, millest 11 
rakendusuuringuga alustati 2012. aastal. 
Rakendusuuringute läbiviimiseks sõlmiti 11 
koostöölepingut: Saarte Jahimeeste Selts, 
Kuressaare Haigla AS, 8 Jõgevamaa 
lasteaeda; Eesti Laborimeditsiini Ühing. 
Rakendusuuringutes osales 28 õppejõudu 
ning 20 üliõpilast (joonis 7).  

 
Joonis 7. Üliõpilaste ja õppejõudude kaasatus 
rakendusuuringutesse ning uuringute arv 
 

 
Rakendusuuringutest tehti ettekandeid konverentsidel ja seminaridel kokku seitsmel korral, 
meediakajastust pälvis enim rakendusuuring „Puukborrelioosi tekitaja vastaste antikehade 
esinemine Eesti erinevate piirkondade jahimeeste vereseerumis ja nende teadlikkus 
puukborrelioosist“. 
 
Publitseeriti Tartu Tervishoiu Kõrgkooli VI uurimistööde kogumik, mis sisaldab 25 artiklit 275-
leheküljel. Kogumiku koostamise protsessis moodustati toimetuskolleegium, kes vaatas üle artiklite 
sisu ning andis autoritele tagasisidet. Kogumik on ka elektroonsena kõrgkooli kodulehel.  
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Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu 2012. a parima lõputöö stipendiumi pälvis Astrid Orase 
lõputöö, mis oli osa Helen Udras juhitud rakendusuuringust. Kõrgkooli lõpuaktustel tunnustati 29 
üliõpilast, kelle lõputööde teemakäsitlus aitas kaasa õppekava arendamisele ning kutseala arengule.  
 

12. Rahvusvahelistumine  
 
Tartu Tervishoiu Kõrgkool jätkab liikmelisust kokku seitsmes rahvusvahelises võrgustikus: 
EURASHE (European Association of Institutsion in Higher Education); FINE (The European 

Federation of Nurse Educators); ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher 

Education); HENRE (Higher Education Network for Radiography in Europe) ning Nordman 
Network (õe-, ämmaemanda ja bioanalüütiku õppekaval).  
 

12.1. Välisvahetused 
 
Kõrgkoolis toimuvad välisvahetused kõige enam Erasmus programmi ning välisvõrgustike raames. 
Võrreldes varasemate aastatega on välisvahetuses osalenud üliõpilaste arv veidi langenud, kuna 
Nordman Networki raames on vähendatud kohtade arvu ning Erasmus stipendiumi saanud 30 
üliõpilast lähevad välispraktikale 2013. aasta kevadel. Kõrgkoolist käisid välislähetuses kokku 24 
töötajat ja 35 üliõpilast erinevate programmide ja võrgustike kaudu.  
 
2012. aastal oli üliõpilaste mobiilsus 2,9%. Võrreldes 10 rakenduskõrgkooliga on Erasmus 
programm Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis väga edukas arvestades nii üliõpilaste (joonis 8) kui ka 
töötajate (joonis 9) välisvahetustes osalemist. 
 

 
Joonis 8. Üliõpilaste mobiilsus Erasmus programmis 
võrreldes teistega rakenduskõrgkoolidega 

 
Joonis 9. Töötajate mobiilsus Erasmus programmis 
võrreldes teiste rakenduskõrgkoolidega 

 
Kõrgkoolis olid 2012. aastal välisvahetuses partnerkõrgkoolidest kokku 45 üliõpilast, kellest 27 olid 
Erasmus programmi ning 18 teiste programmide või võrgustike kaudu. Lisaks külastasid kõrgkooli 
37 väliskülalist. 
 
Kõrgkooli töötajad osalesid kokku 17 väliskonverentsil, neist kümnel korral ettekandega. 
Rahvusvahelistes töörühmades, võrgustikes või seminaridel osaleti kokku 20 korral viie 
ettekandega. Dotsent Reet Urban oli väliseksperdiks Ghent College õe õppekaval ning European 

Federation of Nurse Educators with RCN Education Forum International Conference 2012 

ettevalmistavas teaduskomisjonis. Õppejõud Ülle Parm modereeris teaduskonverentsil „The 4th 

International Interdisciplinary Scientific Conference: Society, Health and Welfare“ tervise 
sessiooni. 
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Oktoobris (1.10–5.10.12) toimus kõrgkoolis rahvusvaheline nädal mille raames Eesti 
rakenduskõrgkoolid organiseerisid erinevaid sündmusi. Kõrgkoolis toimus üliõpilaskonverents 
„Globalisation of education as a value“ ja rahvusvahelised töötoad, kus osalesid ka kõrgkoolis 
välisvahetuses olijad. Rahvusvaheline nädal lõppes Tallinnas toimunud konverentsiga „Mergers in 

Higher Education – Success or Failure?“ 

 

12.2. Rahvusvahelised projektid 
 
Kõrgkool osales kokku neljas rahvusvahelises projektis, millest kolm olid suunatud 
intensiivkursuse korraldamisele.  
 
Nordman Network võrgustiku eestvedamisel korraldati Kaunase Ülikoolis intensiivkursus „Miracle 

of birth“ (16.-20.04.12), kus osalesid ämmaemanda õppekava II kursuse kolm üliõpilast ning 
Jyväsküla Rakenduskõrgkoolis intensiivkursus „Resilience, Positive Capacity Building and Sexual 

Health Promotion in Nursing“ (27.05.-01.06.2012), kus osalesid kolm üliõpilast ning õppejõud 
Marge Mahla.  
 
Erasmus programmi raames osaleti projektis „Promotion of Wellness Tourism“ kus toimus 

rahvusvaheline intensiivkursus Kaunases. Osalesid kolm õppejõudu ja kaheksa füsioterapeudi 
õppekava üliõpilast, kursusel keskenduti ettevõtluse, kutsealade ja klienditeeninduse sidususe 
arendamisele. Kokku osalesid kursusel nelja kõrgkooli tudengid ja õppejõud. Kaunase kõrgkool 
taotles uue projektiga kursuse rahastamist 2013. aastaks, projekt sai positiivse vastuse ning kevadel 
on kursuse korraldajaks Tartu Tervishoiu Kõrgkool. 
 
Radioloogiatehnikute õppekaval on käimas 2014. aastani rahvusvaheline projekt „Evidence based 

quality assurance in digital dental imaging (EQD)“. (03.10.2011 - 01.07.2014), kus kõrgkooli 
esindavad õppejõud Tiina Kukkes ja Laura-Liisa Muru. 
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SIDUSUS ÜHISKONNAGA  

13. Sidusus ühiskonnaga kvaliteedi kindlustamisel  
 
Arengukava võtmetulemustest lähtuvalt hinnatakse kõrgkooli poolt ühiskonnale suunatud tegevuste 
regulaarsust, tegevuste arvu ühes ning täienduskoolituses osalejate arvu ühes aastas. Kõrgkooli 
üheks arengukavast tulenevaks alaeesmärgiks on vilistlaste sidusus kõrgkooliga. 2012. aastal 
tulemused:  
• elanikkonnale pakutud teenuseid 38, neid kasutanud inimest arv 2280,  
• täiendkoolitustel osalenuid 1237 inimest. 

 
Kõrgkool on eesmärgi täitnud võrreldes osalenud inimeste ja teenuste arvu, kuid keskenduda tuleb 
õppetöö raames osutatavate teenuste regulaarsuse arendamisele.  
 

14. Koostööprojektid võtmepartneritega  
 
2012. aastal viidi edukalt lõpuni kõrgkooli poolt juhitud projekt „Erihoolekande valdkonna 
kompleksse täiendkoolitussüsteemi ning koostöövõrgustiku arendamine” ning lõppes tegevus 
projektis „Sotsiaalhoolekande valdkonna täienduskoolituse süsteemi terviklik arendamine”. 2013. 
aastal jätkuvad programmid PRIMUS, BeSt ning projekt RADEK.  
 
Kuni 2013. aastani jätkuvad tegevused ESF projektis „Radioloogiatehnikute erialase koolituse 
õppekava koostamine ja rakendamine kolmes valdkonnas Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis“ 
(2009-2013) 
Projektijuht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool 
Projekti eelarve: 380 370,18 eurot;  sh ESF toetus 287 602,41 eurot. 
 
Aruandeperioodil toimus auditoorse õppe ja õppepraktika läbiviimine, lõputööde hindamine ja 
pädevuseksamite läbiviimine, koolitati 41 spetsialisti kolmel eriala (ultraheli, nukleaarmeditsiin ja 
kiiritusravi). Toimus projekti konverents (09.11.12), kus projekti edukalt läbinud said 
täienduskoolituse tunnistused. Projekti teavitustegevus on olnud väga aktiivne; kokku on osaletud 
ettekandega 11 korral, millest neli on rahvusvahelised. 
 
Õpikute tõlkimiseks, kirjastamiseks ja trükkimine ei ole kulgenud ootuspäraselt. Riigihanked 
võitnud tõlkebüroode poolt esitatud tõlked ei vasta vajalikule kvaliteedile ja seetõttu on 
tõlkeprotsess osutunud väga keerukaks. Kaasatud on ultraheli (UH) valdkonnas erialaspetsialistid 
tõlgitud materjali korrigeerimiseks ja terminoloogia ühtlustamiseks. UH õpik ilmub 2013. aasta 
kevadel. Kiiritusravi ja nukleaarmeditsiini õpiku kirjastamisprotsessis jätkub valdkondades 
spetsialistidega koostöövõimaluste väljaselgitamine. Redigeerimistöö on ajamahukas ning keerukas 
on leida eksperte, seetõttu on oht, et mõlemad õpikud jäävad välja andmata kuigi taotlus projekti 
pikendamiseks on esitatud. 
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15. Avatud Kõrgkool  

15.1. Täienduskoolitused 
 
Avatud Kõrgkooli koondeelarve oli 29415,56 
eurot millest täiskasvanute tööalaste 
täienduskoolituskursuste (edaspidi RKT) 
koolituste korraldamiseks laekus 7834,67 
eurot, võrreldes eelmiste aastatega on avatud 
kõrgkooli eelarve püsinud stabiilne. 
Osalustasuga ja osalustasuta kursusi toimus 
kokku 48, 1237 osalejale (joonis 10). 
 

 
Joonis 10. Avatud Kõrgkooli osalustasuga ja 
osalustasuta kursused ning osalejate arv 
 

RKT kursuste vastu on huvi olnud endiselt suur, koolitusrühmad täitusid keskmiselt nädalaga. 
Toimus kokku neli koolitust (160 tunni ulatuses, 54 osalejale). Võrreldes 2011. aastaga on 
koolituste arv jäänud samaks, kõik koolitustel osalejad hindasid koolitusi vajalikeks ning leidsid, et 
on koolituse läbimise järgselt tööturul konkurentsivõimelisemad.  
 
2012. aasta eesmärgiks oli koolitada 100 praktikajuhendajat baaskursusel ja 40 jätkukoolitusena. 
Kõrgkoolil on kvaliteedilepingud 20 haiglaga, mille kohaselt planeeris kõrgkool viia läbi 
„Praktikajuhendajate baaskoolitust“ 99 inimesele. Toimus neli praktikajuhendajate baaskoolitust nii 
Tallinnas kui Tartus, kus kokku koolitati 109 inimest 17 praktikabaasist. Praktikajuhendajate 
kursusi korraldati erialapõhiselt, näiteks hooldustöötajate, füsioterapeutide ja bioanalüütikute 
õppepraktika juhendajatele. Koolitusel osalejate rahulolu kõrge, nii õppejõude kui koolitajaid ja 
koolituse vajalikkust hinnati kõrgelt. 
 
2012. aastal toimus praktikajuhendajate jätkukursuse koolituskava väljatöötamine, millesse oli 
kaasatud õppejõude kõigilt kõrgkooli õppekavadelt (v.a. kutseõpe). Planeeriti kaks kursust 40 
inimesele, kuid kuna koolituskava valmis alles novembris, toimus üks koolitus 25 osalejale.  
 
TÜ Kliinikumi koolituskeskus on hinnanud praktikajuhendajate koolitusvajadust suuremaks, kui 
kvaliteedileppega seda pakkuda suudetakse. Seetõttu alustati nende poolt tellitud 26 tunnise 
praktikajuhendajate baaskursusega. Läbi viidi neli koolitust 74 osalejale. Koolituse tagasiside on 
olnud väga hea, koostöö jätkub ka 2013. aastal kus viiakse läbi kaks koolitust maksimaalselt 48 
inimesele. 
 
Jätkus koostöö Eesti Töötukassaga. Kui 2011. aastal alustas Eesti Töötukassa kinnituskirja alusel 
õpinguid üks õppija erakorralise meditsiinitehniku erialal, siis 2012. aastal on kutseõppes õppijaid 
kaks (erakorralise meditsiini tehniku ja lapsehoidja erialal), töötukassa rahastas ka kahe õppija 
massaažikursust.  
 
Koolitusi on tellinud uued asutused: Hoolekandeteenused AS, Päevakeskus Kalda, MTÜ Tartu 
Maarja Tugikeskus, MTÜ Meie Mängurühm, Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus. 
Koostööleping sõlmiti autokooliga Edifico esmaabi kursuse läbiviimiseks. Aasta lõpus sõlmiti 
samalaadne koostööleping autokooliga „Kiirendus“ 
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15.2. Teenus kogukonnale 
 
Avatud Kõrgkooli teenus kogukonnale eesmärk on suurendada kodanike teadlikkust Tartu 
Tervishoiu Kõrgkoolist kui tervist edendavast kõrgkoolist ning pakkuda koostöös õppejõududega 
kodanikele erinevaid teenuseid, kus üliõpilased saavad õppetöö raames rakendada ning arendada 
oma teadmisi ja oskusi. Alustatud on kõrgkooli poolse regulatsiooni loomisega, toimunud on 
arutelud õppekava juhtidega, et välja selgitada erinevate õppekavade võimalused. Tegevused ja 
õppejõud on koos õppekava juhtidega kirja pandud, et oleks võimalik neile teenus kogukonnale 
planeerida õppetöösse. 
 
2012. aastal toimus 38 kogukonnale suunatud sündmust, 2280 inimesele, keskmiselt 60 inimest 
sündmuse kohta. Teenus kogukonnale on siiani suuresti toiminud vabatahtlikkuse alusel, erinevatel 
sündmustel on osalenud üle 80 üliõpilase. 2012 toimusid teenus kogukonnale sündmused koostöös 
erinevate partneritega: Tartu Linnavalitsus, PRIA, AHHAA, Tartumaa vallad, lasteaiad, kes on 
huvitatud eelkõige tervisepäevade raames tervisenäitajate testimisest.  
 
Teenus kogukonnale tegevusi ei saa veel lugeda õppekava osaks, kuid esimesed sammud selleks on 
tehtud. Südamenädala raames loodi valikaine, mis täitus kiiresti ja kõik 10 üliõpilast ka lõpetasid 
valikaine. Samuti toimus õppeaine vaimne tervis raames üritus Vaimse Tervise Keskuses, kus õe 
õppekava üliõpilased testisid klientide tervisenäitajaid ja kõnelesid sõltuvusprobleemidest. FT 
õppekava II kursuse üliõpilased võimlesid õppeaine geriaatriline füsioteraapia raames eakate 
linnakodanikega. Populaarseks on osutunud lasteaedade ja koolide külastused, kus Õe I kursuse 
üliõpilased õppeaine „Terviseedendus“ raames õpetavad kätehügieeni, toitumist, räägitakse 
parasiitidest jne. Selliseid tegevusi on toimunud ka tervisekaitse spetsialisti ja lapsehoidja 
õppekaval õppeainete raames. 
 
2012. aastal toimus neli konverentsi kokku 505 osalejale: projektide ETA ja RADEK konverentsid, 
Eesti Õdede Liidu rahvusvahelise õdedepäeva konverents „Õeks saamisest ja olemisest“ (koostöös 
EÕL) ning Eesti-Hollandi sümpoosium „Ole arusaadav“ (koostöös Eesti Autismiühinguga).  
 

16. Teaduse populariseerimine sh publikatsioonid  
 
Kaks korda aastas toimub kõrgkoolis lõputööde avalik kaitsmine, mille kohta jagatakse infot 
kodulehel ja facebooki kõrgkooli kontol. Üliõpilaste ja õppejõudude, Avatud Kõrgkooli juhi ja 
avalike suhete juhi koostöös rakendatakse saavutatud õpiväljundeid kogukonnale suunatud 
sündmusturunduses. Lisaks tervisenäitajate testimisele, mida kõrgkoolilt aktiivselt telliti, suurenes 
kogukonnas huvi loengute ja kogemusringide korraldamise vastu. Koos SA Teaduskeskus Ahhaa 
esines Teadlaste ÖÖl kolm õppejõudu avaliku loenguga, kaks valmistasid ette üliõpilased kõnelema 
imetamisnõustamise ja esmaabi teemal. kaks õppejõudu juhtisid kogemusringe lapsevanematele ja 
hoolekandeasutuste töötajatele ja klientidele (joonis 11). Seitse töötajat aitasid korraldada ja juhtisid 
terviseteemat pere- ja teabepäevadel, viisid läbi aktiivõppe tunde haridusasutustes, korraldasid 
õpituba teaduslaagri lastele, esinesid avalike loengutega. Tööandjate, omavalitsuste või 
hoolekandeasutuste esindajatega toimunud viiel kohtumisel selgitati välja kohalikku kogukonda 
huvitavad teemad ja koostööpunktid rakendusuuringute läbiviimiseks. 



 
Joonis 11. Teaduse populariseerimise sündmused 
2007-2012 
 

 
Joonis 12. Kõrgkooli kajastused meedias 2007–2012 

Meedias kajastati kõrgkooli tegevusi 48 korda. Printmeedias ilmus 30 artiklit, millest 13 kirjutasid 
kõrgkooli töötajad või üliõpilased (joonis 12). 
 

17. Avalikkusele suunatud tegevused  
 
Kõrgkooli hea maine ja juubeliaastal 200 väärika teoga saavutatud laiema tuntusega kaasnes 2012. 
aastal kogukonna suurem huvi kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometegevuse raames pakutavate 
tegevuste ja teenuste suhtes.  
 
Potentsiaalsete võimalike üliõpilastega suhtlemiseks kasutati peamiselt sündmusturundust ja 
sotsiaalmeedia võimalusi. Sisseastujate jaotus gümnaasiumite järgi näitab, et enam on neid Tartu 
maakonnast ja linnast. Kõrgkool osales 6 haridusmessil, noortekonverentsil Lahe Koolipäev, 
seitsmel gümnaasiumi karjääripäeval. Lisaks jätkati edukalt töö- ja tudengivarjuks võimaluse 
pakkumist kõrgkoolis ja kaheksas haiglas. Messidel ja karjääripäevadel osalemisega tutvustati 
kõrgkooli igas maakonnas, v.a Valga. Korraldati kaks Avatud Uste päeva, üks neist koos Tartu 
linna kõrgkoolidega Erirongi projektis. Õppimisvõimaluste tutvustamiseks osteti reklaampinda 
trükimeedias või veebis. Õppehoones korraldati 10 majatuuri koos õppekavade tutvustamisega 
(lisaks Avatud Uste päevadele). Koostöö Tamme ja Kivilinna gümnaasiumitega toimub vastavalt 
lepingule, lisaks nendele on regulaarne õppimisvõimaluste tutvustamine Tartu Vene Lütseumi ja 
Nõo Reaalgümnaasiumi õpilastele.  
 
Kõrgkooli mõju suurendamiseks ja kogukonna teenimiseks linnas ja maakonnas jätkati koostööd 
Tartu linna seniste partnerite Lille Maja, Teaduskeskus Ahhaa, Vaimse Tervise Keskuse ja Tartu 
LV tervishoiuosakonnaga. Lisaks koostööle Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnaga, 
lisandusid uued partnerid valdadest ja haridusasutustest. Pakutavatest tegevustest populaarseim oli 
kätepesuõpetus. Esimest korda osaleti linna tervishoiuosakonna Südamenädala projektis lepingulise 
partnerina ning SA Ahhaa projektis Teadlaste ÖÖ avati õppehoone teadushuvilistele. Vaimse 
Tervise Keskusega laiendati koostööd ühe etapi võrra: klientide tervisenäitajate testimisele lisandus 
avatud loeng mõnuainete tarbimise ennetusest õe õk üliõpilastelt. Lille Maja traditsioonilistel 
Tarkuse- ja Lastekaitsepäeval oli kõrgkool avalikus ruumis lisaks terviseteemalistele õpitubadele ka 
huvitegevuse tutvustajana füsioterapeudi õppekava üliõpilastest-treenerite abil.  
 
Kõrgkooli õppejõud ja üliõpilased mõjutasid kogukonda kõneldes meedias laste suvistest 
traumadest, hallitusega kaasnevatest terviseriskidest, Saaremaa jahimeeste buukborrelioosist ja 
mentorlusest kõrgkoolist. Lisaks kommenteeriti või avaldati arvamust üheksal erineval ühiskonda 
puudutaval teemal. Töötajad kuulusid viie konverentsi, messi või tegevuspäeva 
korraldusmeeskondadesse.  
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Raamatupidamise aastaaruanne 

Bilans 
 
 Lisad 

Seisuga 31.12.2012 
Seisuga 

31.12.2011 
Eurodes     
            
Varad 11 475 064 8 427 293 
Käibevara   592 540 1 060 754 
  Raha ja pangakontod 2 548 445 858 047 
  Maksu-, lõivu- ja trahvide 

ettemaksed 
4,5 

228 97 485 
  Muud nõuded ja ettemaksed 5 43 867 105 222 
Põhivara   10 882 524 7 366 539 
  Materiaalne põhivara 6 10 859 743 7 366 539 
  Immateriaalne põhivara 7 22 781 0 
        
Kohustused ja netovara   

11 475 064 8 427 293 
Lühiajalised kohustused   

1 048 223 3 079 832 
  Saadud maksude, lõivude ja 

trahvide ettemaksed 
4,5 

96 228 99 410 
  Võlad tarnijatele   14 293 278 608 
  Võlad töötajatele   21 148 33 428 
  Muud kohustused ja saadud 

ettemaksed 
5 

916 553 2 668 385 
Kohustused kokku       
        
Netovara   10 426 840 5 347 461 
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Tulemiaruanne 
 
 Lisad 2 012 2 011 
            
Eurodes       
Tegevustulud   7 036 650 3 574 186 
  Saadud toetused 8A 6 805 038 3 327 224 
  Kaupade ja teenuste 

müük 
9 

229 722 246 962 
  Muud tulud 10 1 890 0 
          
Tegevuskulud   -4 311 652 -3 746 184 
  Antud toetused 8B -419 570 -454 478 
    Sotsiaaltoetused -408 104 -404 944 
    Muud toetused   -11 466 -49 534 
  Tööjõukulud 11 -1 698 830 -1 726 658 
  Majandamiskulud 12 -770 055 -545 160 
  Muud tegevuskulud 13 -932 708 -892 267 
  Põhivara amortisatsioon 

ja ümberhindlus 
14 

-490 490 -127 621 
Tegevustulem   2 724 998 -171 998 
Aruandeperioodi tulem   2 724 998 -171 998 

        
Siirded 15 -2 724 998 171 988 
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Rahavoogude aruanne 
 
 
 Lisa 2 012 2 011 

Eurodes       
Rahavood põhitegevusest       
  Tegevustulem    2 724 998 -167 357 
  Korrigeerimised:       

  Põhivara 
amortisatsioon ja 

ümberhindlus 

14 

490 490 127 621 
  Põhivara 

sihtfinantseerimise 
amortisatsioon  

  

-4 960 707 
-2 364 

125 
  Kahjum antud 

mitterahalisest 
sihtfinantseerimisest 

  

0 0 
Korrigeeritud tegevustulem   

-1 745 219 
-2 403 

862 
  Põhitegevusega seotud käibevarade 

netomuutus 
  

158 612 47 447 
  Põhitegevusega seotud kohustuste 

netomuutus 
  

445 223 -203 544 
  Kokku rahavood põhitegevusest   

-1 141 384 
-2 559 

958 
          
Rahavood investeerimisest       
  Tasutud materiaalse ja immateriaalse 

põhivara soetamisel 
  

    
  Materiaalse 

põhivara soetus  
6 

-3 973 737 
-4 045 

422 
  Immateriaalse 

põhivara soetus  
7 

-32 790 0 
  Korrigeerimine 

muutusega võlgades 
hankijatele  

  

-205 619 163 314 
  Saadud 

sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks 

  

4 960 706 2 364 125 
  Korrigeerimine 

muutusega 
sihtfinantsserimise 
kohustustes 

  

-2 271 160 2 389 307 
  Kokku rahavood 

investeerimisest 
  

-1 522 600 871 324 
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Rahavood finantseerimisest 

  Netofinantseerimine 
eelarvest  

  
2 354 382 1 693 171 

  Kokku rahavood 
finantseerimisest 

  
2 354 382 1 693 171 

Puhas rahavoog   -309 602 4 536 
        
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses   858 047 355 711 
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus   548 445 858 047 
Raha ja selle ekvivalentide muutus   -309 602 502 336 

 
 
 
 

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE (VÕI VARADE JA KOHUSTUSTE VAHE 
MUUTUSE ARUANNE) 
 
 
Eurodes 
  Lisa Kokku 
Saldo 31.12.2011   5 347 461 
Siire tulemi elimineerimisest 15 5 079 379 
Kokku muutused   5 079 379 
Saldo 31.12.2012   10 426 840 
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RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE 

Eurodes 
Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2011 
esialgne 
eelarve 

2011 lõplik 
eelarve 

2011 
tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle 
viidud 
2012 

aastasse 

Raha ja selle ekvivalendid 
aasta alguses* 

x x 858 047 x x 

Tulude laekumine x x x x x 
32 Kaupade ja 

teenuste müük 
312 159 228 878 228 878 0 0 

35 Saadud toetused 0 2 958 249 2 958 249 0 0 
Tulude laekumine kokku 312 159 3 187 127 3 187 127 0 0 

Kulude tasumine           
15 Materiaalsete ja 

immateriaalsete 
varade 
soetamine ja 
renoveerimine 

-96 129 -3 090 914 -2 900 914 190 000 190 000 

4 Eraldised -328 948 -372 793 -366 330 6 464 0 
5 Tegevuskulud -1 962 478 -1 556 625 -2 584 229 -1 027 604   96 913 

Kulude tasumine kokku -2 387 555 -5 020 332 -5 851 472 -831 140 286 913 

Sh mitterahalised kulud           
Finantseerimistehingud           

20.5 Kohustuste 
suurenemine 

  11 796     

20.6 Kohustuste 
vähenemine 

  -12 378     

Finantseerimistehingud 
kokku 

    -583    

Riigikassast saadud 
siirded* 700000 

x x 6 041 076     

Riigikassale üle antud 
siirded*  710001 

x x -3 377 093     

Raha ja selle ekvivalendid 
aasta lõpus*     548 445     
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Raamatupidamise aastaaruande lisad 

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmetoodika ja 
hindamisalused  
 
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava ja 
riigieelarve seadusega. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud 
arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse 
standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded 
on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt 
välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.  
 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist. 
 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. 

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või 
kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.  

Raha ja raha ekvivalendid   

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel arvelduskontode jääke (riigikassa e-kontol olevat 
toetuste ja omatulude kasutamata jääke).  

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse 
meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt 
tõenäoliselt laekuvatest summadest.  Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata 
nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Suure hulga 
samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse eelmiste 
perioodide statistikat sarnaste nõuete laekumise kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis 
tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud 
nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõuet loetakse 
lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded 
on bilansist välja kantud. 
 
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 
soetusmaksumusega alates 2 000 eurost. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille 
soetusmaksumus on alla põhivara arvelevõtmise piirmäära, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni 
väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.  
Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud vara kasutuselevõtmiseks, v.a 
põhivara soetamisega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus ja lähetuskulud, mis kajastatakse 
nende tekkimisel aruandeperioodi kuluna.  
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara definitsioonile, 
liidetakse põhivara maksumusele.  Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha 
arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi 
arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile 
eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. 
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Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: 
 
• Hooned ja rajatised                                                  2,5 % - 4 % 
• Masinad ja seadmed  20 % - 25% 
• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

seadmed  
33 %-33,3% 

• Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20 % 
Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene,  ei amortiseerita. 
 
Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta 
ja soetusmaksumusega alates 2000 eurost. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, 
millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad 
allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja 
amortisatsioonimäärad aastas on järgmised: 
 
Immateriaalne põhivara 25 % 

Tulude arvestus 

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.  

Kulude arvestus 

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisega kaasnevad mittetagastatavad 
maksud ja lõivud kajastatakse soetamise momendil kuluna, mitte varade ega varude 
soetusmaksumusena. 

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. 
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse 
saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.  
Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille korral kajastatakse 
sihtfinantseerimise tulu ja selle arvel tehtud kulu või põhivarade soetust mõlemaid eraldi. 
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist 
(tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Varade 
sihtfinantseerimise korral kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna selles perioodis, millal 
sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis põhivarana arvele. 

Siirded ja netovara 

Riigi rahalisi vahendeid haldab rahandusministeeriumi koosseisus olev riigikassa osakond, kes 
annab riigiasutustele raha ülekannete tegemiseks ja saab riigiasutustelt neile laekunud raha. 
Vastavaid rahalisi liikumisi kajastatakse siiretena. Samuti kajastatakse siiretena teiste 
riigiraamatupidamiskohustuslastega tehtud muid varade, kohustuste, tulude ja kulude  
vastastikuseid üleandmisi.  
Tulemi täielikuks üleandmiseks kajastatakse täiendav mitterahaline siire riigikassaga, millega 
viiakse tulemiaruanne nullini. See kajastatakse ühtlasi netovarade  muutusena. 
 
Bilansipäevajärgsed sündmused 
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad 
asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud 
aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.  
Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid 
mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise 
aastaaruande lisades. 
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Riigieelarve täitmise aruanne 
Riigieelarve täitmise aruanne koostatakse e-riigikassa programmi andmete alusel kassapõhisel 
printsiibil. Aruanne lähtub riigieelarve koostamisel arvestatud põhimõtetest, mis võivad erineda 
raamatupidamise arvestuspõhimõtetest. Lisaks kassapõhisele printsiibile on suuremad erinevused 
järgmised (iga riigiraamatupidamiskohustuslane selgitab tema puhul kehtivaid erinevusi):  
a) riigiraamatupidamiskohustuslase siseseid elimineerimisi ei tehta; 
b) kaupade ja teenuste soetamisel lisanduv käibemaks kajastatakse koos kaupade ja teenuste 
maksumusega, s.t nii majanduskuludena kui ka põhivara soetusena, mitte eraldi muude kuludena; 
c) materiaalse ja immateriaalse põhivara   soetus kajastatakse kuluna. Põhivara amortisatsiooni, 
ümberhindlusi ja muid mitterahalisi liikumisi ei kajastata; 
d) eelarves ja eelarve täitmisena kajastatakse täiendavalt tuluna ja kuluna Euroopa Liidu 
struktuurifondidest saadavad toetused, mis liiguvad rahandusministeeriumi ja sihtasutustest 
rakendusüksuste kaudu ja mida tekkepõhistes raamatupidamisaruannetes ei kajastata; 
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Lisa 2. Raha ja selle ekvivalendid  

Eurodes 
  31.12.2012 31.12.2011 

Arvelduskontod pankades  548 445 858 047 
Raha ja pangakontod kokku 548 445 858 047 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisa 3. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega 

Lisa 3A.   Nõuded ja kohustused 
Eurodes 
  Lühiajalised nõuded Lühiajalised 

kohustused 
Seisuga 31.12.2012     
Riigiasutused 9 177 10 533 441 
Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud 

179 
10 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad 1 175 

904 252 

Avaliku sektori üksused kokku 10 531 11 437 703 
Kokku avaliku sektori ja 
sidusüksused 10 531 11 437 703 
Seisuga 31.12.2011     
Riigiasutused 97 514 5 447 370 
Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud 

0 
4 663 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad 63 521 

2 660 342 

Avaliku sektori üksused kokku 161 035 8 112 374 
Kokku avaliku sektori ja 
sidusüksused 

161 035 8 112 374 
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Lisa 3B. Tulud ja kulud 

Éurodes 
  2012 2011 
  Tegevus-

tulud 
Tegevus-

kulud 
Tegevus-

tulud 
Tegevus-

kulud 
Riigiasutused 2 209 283 -941 103 22 435 -905 148 
Kohalikud omavalitsused 1 988 -5 249 712 -4 304 
Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud 2 978 -14 491 

0 -65 511 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad 4 635 417 -151 753 

3 288 238 -113 498 

Avaliku sektori üksused kokku 6 849 666 -1 112 
596 

3 311 385 -1 088 
461 

Sidusüksused   -162     
Kokku avaliku sektori ja 
sidusüksused 

6 849 666 -1 112 
758 

3 311 385 -1 088 
461 

 
 
 
 

Lisa 4.  Maksud, lõivud, trahvid 

4. A. Maksu-, lõivu-, trahvinõuded ja -kohustused 
Eurodes 

  
Makstud Lühiajalised 

ettemaksed kohustused 
Seisuga 31.12.2012     
Maksud     
Sotsiaalmaks 217 55 426 
Üksikisiku tulumaks 0 30 731 
Töötuskindlustusmakse 0 6 515 
Kogumispensioni makse 0 2 764 
Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks 11 792 
Maksud kokku 228 96 228 
Sh brutosummas 228 96 228 
Maksud, lõivud, trahvid kokku 228 96 228 
Seisuga 31.12.2011     
Maksud     
Käibemaks 0 1 165 
Sotsiaalmaks 56 304 56 963 
Üksikisiku tulumaks 31 211 31 211 
Töötuskindlustusmakse 6 592 6 592 
Kogumispensioni makse 2 097 2 097 
Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks 1 282 1 382 
Maksud kokku 97 485 99 410 
Sh brutosummas 97 485 99 410 
Maksud, lõivud, trahvid kokku 97 485 99 410 
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Lisa 5. Muud nõuded ja kohustused 

Eurodes 
  31.12.20112 31.12.2011 
  Lühiajaline osa Lühiajaline osa 

Nõuded ja makstud ettemaksed     
Nõuded ostjate vastu 22 869 28 820 
Sh brutosummas 27 142 31 723 
Sh ebatõenäoliselt laekuvad -4 273 -2 903 
Toetuste saamisega seotud nõuded (vt 
lisa 8A) 

1 175 
64 627 

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 
(vt lisa 4) 

228 
97 485 

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 19 823 11 774 
Muud nõuded ja makstud 
ettemaksed kokku 44 095 202 707 
Kohustused ja saadud ettemaksed     
Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused (vt 
lisa 4) 

96 228 
99 410 

Toetuste maksmise kohustused  10 426 840 5 347 461 
Muud kohustused 12 373 16 437 
Toetusteks saadud ettemaksed (vt lisa  
8A) 

903 592 
2 646 799 

Muud saadud ettemaksed ja tulevaste 
perioodide tulud 

588 
5 149 

Muud kohustused ja saadud 
ettemaksed kokku 

11 439 622 8 115 256 
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Lisa 6. Materiaalne põhivara 

Eurodes 
  Maa Hooned ja 

rajatised 
Masinad 

ja 
seadmed 

Info-ja  
kommunikatsioo

nitehnoloogia 
seadmed 

Muu põhi-
vara 

Lõpetamata 
tööd ja 
ette-

maksed 

Kokku 

Bilansiline väärtus perioodi 
alguses     

          

Soetusmaksumus 45 058 2 221 122 361 825 95 361 41 581 5 501 226 8 266 173 

Akumuleeritud kulum 0 -501 421 -317 495 -44 418 -36 300 0 -899 634 

Jääkväärtus 45 058 1 719 701 95 273 95 273 5 281 5 501 226 7 366 539 

Aruandeperioodi liikumised               

Soetused ja parendused 0 2 810 255 947 461 65 123 2 089 148 809 3 973 737 

Siirded 0 0 -2 793 0 -22 440 0 -25 233 

Siirete kulum 0 0 2 793 0 22 440 0 25 233 

Mitterahalise 
sihtfinantseerimisena üle antud 

0 0 -5 372 -2 064 0 0 -7 435 

Mitterahalise 
sihtfinantseerimisena üle antud 
kulum 

0 0 5 319 2 064 0 0 7 383 

Kulum ja allahindlused 0 -197 004 -177 995 -27 502 -56 255 0 -458 757 

Ümberklassifitseerimine 
põhivara klasside vahel 

0 5 241 424 0 18 029 297 618 -5 557 
070,87 

0 

Mahakandmine, 
soetusmaksumus 

0 -30 033 -3 725 0 0 0 -33 759 

Mahakantud vara kulum 0 8 309 3 725 0 0 0 12 035 

Liikumised kokku 0 7 832 950 769 414 55 650 243 452 -5 408 262 3 493 204 

Bilansiline väärtus perioodi 
lõpus 

              

Soetusmaksumus 45 058 10 242 767 1 297 397 176 449 318 849 92 964 12 173 483 

Akumuleeritud kulum 0 -690 115 -483 653 -69 857 -70 116 0 -1 313 740 

Jääkväärtus 45 058 9 552 651 813 744 106 593 248 733 92 964 10 859 743 
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Lisa 7. Immateriaalne põhivara  

Eurodes 
Immateriaalne põhivara Tarkvara Kokku 
Soetusmaksumus 0 0 
Akumuleeritud kulum 0 0 
Jääkväärtus 0 0 
Aruandeperioodi liikumised     
Soetatud 32 790 32 790 
Kulum ja allahindlused -10 009 -10 009 
Liikumised kokku 22 781 22 781 
Bilansiline väärtus perioodi lõpus 22 781 22 781 
Soetusmaksumus 32 790 32 790 
Akumuleeritud kulum -10 009 -10 009 
Jääkväärtus 22781 22781 

 

Lisa 8. Saadud ja antud toetused 

Lisa 8 A.Saadud toetused 
Eurodes 
  Jääk perioodi 

alguses 
Arvestatud 

tulu 
Jääk perioodi lõpus 

Nõuded Saadud 
ettemaksed 

Nõuded Saadud 
ettemaksed 

2012           
Saadud toetused           
Haridus-ja Teadusministeerium 0 0 8 607 0 10 252 
SA Eesti Infotehnoloogia  3 749 0 30 787 0 2 
SA Innove 0 0 54 992 0 0 
SA Archimedes 59 772 2 643 896 4 528 023 1 175 891 108 
RAHANDUSMINISTEERIUM 0 0 2 166 199 0 0 
SOTSIAALMINISTEERIUM 0 0 4 154 0 0 
SA Tartu Ülikooli Kliinikum 0 0 1 981 0 0 
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 0 0 1 917 0 0 
SA Viljandi Haigla 0 0 256 0 0 
AS Ida-Tallinna Keskhaigla  0 2 903 2 591 0 2 230 
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla  0 0 256 0 0 
SA Tallinna Lastehaigla 0 0 256 0 0 
SA Pärnu Haigla 0 0 256 0 0 
AS Põlva Haigla  0 0 256 0 0 
Tartu LV 0 0 1 000 0 0 
AS Rakvere Haigla 0 0 256 0 0 
AS Lõuna-Eesti Haigla 0 0 256 0 0 
Eesti Radioloogiatehnikute Ühing 0 0 320 0 0 
Medicum AS 0 0 256 0 0 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu  
JAMK 

0 0 120 0 0 

Metropolia AMK Oy 1 107 0 474 0 0 
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Haskoli Islands 0 0 754 0 0 
Kauno Kolegija 0 0 752 0 0 
Registerenheten I Bronnoysund 0 0 81 0 0 
Malander Hogskola 0 0 240 0 0 
Saadud toetused kokku 64 627 2 646 799 6 805 038 1 175 903 592 

2011           
Saadud toetused           
Eesti Infotehnoloogia SA 3 737 0 22 122 3 749   
Archimedes SA 75 613 493 867 3 186 634 59 772 2 643 896 
Haridus-ja Teadusministeerium 0 110 11 011 0 0 
SA Innove 0 0 48 546 0 0 
Sotsiaalministeerium 0 0 9 587 0 0 
SA Tartu Ülikooli Kliinikum 0 0 1 981 0 0 
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 0 0 6 391 0 0 
SA Viljandi Haigla 0 0 895 0 0 
Lääne-Tallinna Keskhaigla 0 0 895 0 0 
SA Tallinna Lastehaigla 0 0 895 0 0 
SA Pärnu Haigla 0 0 895 0 0 
Põlva Haigla AS 0 0 895 0 0 
AS Rakvere Haigla 0 0 895 0 0 
AS Lõuna-Eesti Haigla 0 0 895 0 0 
Eesti Radioloogiatehnikute Ühing 0 0 319 0 0 
Eesti Bioanalüütikute  Ühing 0 0 927 0 0 
AS Medicum 0 0 895 0 0 
Ida-Tallinna Keskhaigla AS 0 4 474 7 962 0 2 903 
AB Yrkeshogskolan Vid Abo 
Akademi 

0 0 813 0 0 

Karlstads Universitet Utland 0 0 526 0 0 
Savonia 
AmmatikorkeakoulunKuntay 

6 282 0 0 0 0 

Kalajokilaakson 
Koulutuskuntayhtym 

0 15 625 15 625 0 0 

City Of Helsinki Educational 
Department 

0 717 0 0 0 

Helsingin Yliopisto 0 5 695 6 276 0 0 
Omnia Joint Authority of 
Education in Espoo Re 

0 1 505 0 0 0 

Svedmark Kristina 0 0 120 0 0 
Lund Vabo Grete 0 0 120 0 0 
Metropolia AMK Oy 0 0 1 107 1 107 0 
Saadud toetused kokku 85 632 521 992 3 327 224 64 627 2 646 799 
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8.B Antud toetused 

Eurodes 
  Jääk perioodi alguses Arvestatu

d kulu 
Jääk perioodi lõpus 

  Tasutud 
ettemakse

d 

Kohustu
-sed 

Tasutud 
ettemakse

d 

Kohustu
-sed 

2012           
Õppetoetused 0 0 -408 104 0 0 
Sotsiaaltoetused kokku 0 0 -408 104 0 0 
Tartu LV linnavalitsus 0 0 -52 0 0 
Eesti Infotehnoloogia SA 0 0 -9 492 0 0 
European Federation of Nurse Educators 0 0 -1 500 0 0 
European Federation of Radiographer 
Societies 

0 0 -122 0 0 

ENPHE 0 0 -300 0 0 
Antud toetused kokku 0 0 -419 570 0 0 

2011           
Õppetoetused 0 0 -404 625 0 0 
Matusetoetused 0 0 -319 0 0 
Sotsiaaltoetused kokku 0 0 -404 944 0 0 
Klaipedos Kolegija 8 967 0 -12 856 0 0 
Omnia Joint Authority of Education  in 
Espoo Re 

3 111 0 -2 718 0 0 

Ida-Tallinna Keskhaigla AS 8 904 0 -12 219 0 0 
Lõuna-Eesti Haigla 3 451 0 -4 443 0 0 
Pariisi Erihoolduskeskus OÜ 3 278 0 -4 190 0 0 
Eesti Infotehnoloogia SA 0 605 -9 984 0 0 
European Federation of Nurse Educators 0 0 -3 000 0 0 
European Federation of Radiographer 
Societies 

0 0 -124 0 0 

Antud toetused kokku 27 711 605 -454 478 0 0 
 
 
Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus saadava ja antava sihtfinantseerimise kohta 
 
Eurodes 
  31.12.2012 31.12.2011 
Saadaolev sihtfinantseerimine     
Eesti Infotehnoloogia SA 17 905 48 692 
Archimedes SA 47 283 5 187 416 
Haridus- ja Teadusministeerium 12 017 66 478 
Saadaolev sihtfinantseerimine 
kokku 

77 205 5 302 587 
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Lisa 9. Kaupade ja teenuste müük 

Eurodes 
  2012 2011 
Tulu haridusteenusest 67 238 60 412 
Tulu elamu-ja kommunaaltegevusest 162 484 186 549 
Kokku 229 722 246 962 

Lisa 10. Muud tulud 

Eurodes 
  2012 2011 
Muud tulud  1 890 0 
Kokku 1 890 0 

Selgitus: Muud tulud on OÜ Lusikas ja Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli vahel  29.06.12 sõlmitud  rendilepingu alusel 
laekunud tulud. 

 
 
 
 

Lisa 11. Tööjõukulud 

Eurodes 
kroonides 2012 2011 
Töötajate töötasud -1 021 560 -1 008 404  
Ajutiste lepinguliste töötajate 
töötasud 

-222 679 -255 252  

Töötasukulud kokku -1 244 238 -1 263 656  
Erisoodustused -15 864 -16 817  
Sotsiaalkindlustusmaks -417 130 -424 088  
Töötuskindlustusmaks -17 391 -17 636  
Tulumaks erisoodustustelt -4 206 -4 462  
Tööjõukulud kokku -1 698 830 -1 726 658  

Keskmine töötajate arv 2012 2011 
Töötajad 81,56 86,65 
Kokku 81,56 86,65 

 
 
 
 

 
 
 



 

42 
 

Asutus/asutuste grupp Ametikohad 2012 2011 
Töötasud Muud 

tasud 
Töötasud Muud 

tasud 
Tartu Tervishoiu Kõrgkool rektor ja 

prorektorid 
72 787 6 050 70 751 13 601 

Tartu Tervishoiu Kõrgkool haldusdirektor, 
IT juht  

43 074 4 900 39 452 8 184 

Kokku   115 861 10 
950 

110 203 21 786 

 

Lisa  12. Majandamiskulud 

Eurodes 
  2 012 2 011 
Administreerimiskulud -73 069 -72 909 
Uurimis- ja arendustööd 0 -1 414 
Lähetuskulud -18 047 -12 837 
Koolituskulud -44 624 -38 884 
Kinnistute ja hoonete, ruumide 
majandamiskulud -255 427 -208 880 
Sõidukite majandamiskulud -5 315 -3 716 
Info-ja kommonikatsioonitehnoloogia kulud -158 025 -25 051 
Inventari majandamiskulud -55 083 -15 727 
Meditsiini- ja hügieenikulud -2 394 -2 070 
Õppevahendite ja koolituse kulud -125 152 -136 442 
Komm.-, kult.ja vaba aja sisustamise kulud -681 -1 376 
Mitmesugused majandamiskulud -32 235 -25 855 

Kokku -770 055 -545 160 
 
 
 

Lisa 13. Muud tegevuskulud 

Eurodes 
  2 012 2 011 
Kaibemaksu kulu -930 851 -890 120 
Maamaksu kulu -307 -451 
Riigilõivu kulu -180 -383 
Maksuvõla intressi kulu 0 -18 
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded müüdud 
toodete ja teenuste eest -1 370 

-1 293 

Muud tegevuskulud 0 -2 
Kokku -932 708 -892 267 
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Lisa 14. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 

Eurodes 
  2 012 2 011 
Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 6) -218 728 85 557 
Masinate ja seadmete amortisatsioon (vt lisa 6) -177 995 29 713 
Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia 
seadmete amortisatsioon (vt lisa 6) -27 502 10 974 
Muu materiaalse põhivara amortisatsioon (vt 
lisa 6) -56 255 1 376 
Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 
7) -10 009 0 
Kokku -490 490 127 621 

 
 
 

Lisa 15. Siirded 

Eurodes 
  2 012 2 011 
Rahalised siirded     
Saadud riigikassast ülekannete tegemiseks 2 394 281 2 003 797 
Riigikassale üle antud laekumised -39 900 -171 105 
Rahalised siirded kokku 2 354 382 1 832 692 
Mitterahalised siirded teiste 
riigiraamatupidamiskohustuslastega      
Saadud teistelt 
riigiraamatupidamiskohustuslastelt 0 718 526 
Mitterahalised siirded kokku 0 718 526 
Siirded tulemi  elimineerimiseks* -5 079 379 -2 379 219 
Siirded kokku  -2 724 998 171 998 
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Lisa 16. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 

 

Lõpliku eelarve kujunemine 
Eurodes 
    Tulud Kulud 
Esialgne eelarve + 312 159 -2 387 555 
Üle toodud eelmisest aastast  0   1 090 232 
Muudatused lisaeelarve alusel +/-   263 969 
Tegelikult laekunud toetused + 2 958 249 -2 958 249 
Eelarves kavandatud majandustegevusest 
laekuv tulu 

- -312 159 312 159 

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu + 228 878 -228 878 
Kokku lõplik eelarve   3 187 127 -3 908 322 

Lõpliku eelarve ala- ja ületäitmine       
Laekunud toetused ei ole eelarvestatud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esialgses kulude 
eelarves. 
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