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ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE
1. Kõrgkooli üldandmed
Kõrgkoolis on kolm osakonda: õppe-, arendus- ja haldusosakond. Rakenduskõrgkooli
seaduses sätestatud tingimustel ja korras on kõrgkoolil nõunike kogu, mis on Tervishoiu
Kõrgkooli ja ühiskonda ühendav nõuandev kogu ning mille kõik liikmed on kõrgkooliväliste
huvigruppide esindajad. Kõrgkooli siseselt on valitud kõrgkooli nõukogu, kuhu kuulub
neljaliikmeline juhtkond, seitse õppejõudude esindajat ning neli üliõpilast.
Lisaks seadusandlikule raamistikule on kõrgkooli tegutsemise aluseks arengukava 2010-2015,
sinna juurde kuuluvad iga-aastased tegevuskavad ning kvaliteedikäsiraamat.
Näitaja

2013

2012

2011

2010

2009

Eelarve maht
4 843 406
8 115 775
9 988 124
8 056 306
3 147 430
s.h.
2 244 788
2 023 382
2 006 549
1 924 011
2 084435
tegevuskulu
(tegevustoetus,
RKT)
Struktuuris
ametikohad:
õppeosakond 77,5
76,5
74,0
76,25
74,25
arendusosakond 7,25
6,5
6,5
6,5
7,5
haldusosakond 13,75
16,5
21,75
19,5
19,5
Õppekavade arv
10
10
10
9
9
Riiklik koolitus363
336
359
365
347
tellimus (RKT)*
Üliõpilaste arv
1160
1146
1237
1172
1189
seisuga 31.12
Lõpetajate arv
330
318
291
288
311
* 2013. aastast alates pole enam RKT ehk riikliku koolitustellimuse õppekohti, vaid kõrgkooli
nõukogu otsus vastuvõtuarvu maksimumiks
2. Personal
Arengukava võtmetulemustest lähtuvalt monitoorib kõrgkool õppejõudude vanust ja
haridustaset ning töötajate rahulolu töökeskkonnaga. Lisaks jälgitakse konkurssi õppejõudude
ametikohtadele. 2013. aasta tulemused (2012. aasta 31. detsembri seisuga) on kirjas
alljärgnevalt.




Struktuuris kinnitatud 65 akadeemilise personali ametikohta, töölepingud olid
sõlmitud 73 õppejõuga (57 ametikohta), käsunduslepingud 191 õppejõuga. Ühe
õppejõu ametikoha kohta oli seega 20,4 üliõpilast.
Akadeemilise personali (73 õppejõudu ja kolm juhtkonna liiget) keskmine vanus oli
43,8.
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2013. aastal kuulutati välja konkurss 14 õppejõu leidmiseks (ametikohti 10,5). Laekus
29 avaldust ehk kaks avaldust ühele kohale. Suurim konkurss oli filosoofia assistendi
0,25 ametikohale - seitse kandidaati. Viimasel viiel aastal on õppejõudude konkurss
püsinud stabiilne, ühele kohale on kandideerinud enam kui kaks kandidaati, mistõttu
võib loota ametikohtadele kandideerimisel ka taolise trendi jätkumisele.
Kõrgkoolis töötas kuus (8%) doktorikraadiga (neli ametikohta), 53 (70%)
magistrikraadiga (42,5 ametikohta) ja 17 (22%) kõrgharidusega (6,75 ametikohta)
õppejõudu. Doktoriõppes õppisid kolm õppejõudu, kellest kahel on plaanis õpingud ka
2014. aastal lõpetada.
Mitteakadeemilise personali 31,5 ametikohal töötas 36 inimest, nendest kaheksa
magistrikraadiga (20%), 11 (27,5%) kõrgharidusega ning 21 (52,5%) keskeri-,
üldkesk- või kutseeriharidusega.
Töökeskkonnaga rahulolu keskmine näitaja oli neljapallilisel skaalal 3,02 (vastanuid
37,1 %). 2012. aastal oli see näitaja viiepallilisel skaalal 3,6. Seega kokkuvõttes on
töötajate rahulolu töökeskkonnaga kasvanud. 2013. aasta küsitluses osales 25
õppejõudu ehk 33,3% akadeemilisest personalist (sh. 73,5% täiskohaga
õppejõududest), 18 mitteakadeemilisest personalist ehk 46,2%. Vastanute koguarv oli
43. Kõige enam oldi rahul, nagu ka varasemal kahel aastal, auditooriumitega,
enesetäienduse võimalustega, kolleegidevaheliste suhetega, raamatukoguteenusega ja
tugipersonali toega. Arendama peab veel ettepanekute arvestamise süsteemi,
tagasisiside andmist, siseveebi ja toitlustusteenust.

2013. aastal esitati kokku 436 enesetäienduse taotlust kogumahus 7202 tundi, mis on kaks
korda rohkem kui eelmisel aastal. Tundide arv ühe taotluse kohta jäi samaks ehk ühe taotluse
kohta keskmiselt 16,5 tundi. Kokku osales enesetäiendustel 75 töötajat ehk 65% kõrgkooli
töötajatest. Osaleti 277 koolitusel, 53 seminaril, 74 konverentsil, viiel kongressil, 17
info/teabepäeval, kümnel stažeerimisel. Enesetäiendused jagunesid peaaegu võrdselt erialaste
(176) ja pedagoogiliste (164) täienduste vahel. Ühe osaleja kohta teeb see 96 tundi
enesetäiendusi aastas. Enesetäiendustel on tehtud kokku 32 suulist ettekannet, neist 13
väljaspool Eestit.
Enesetäiendustel osalemise kaudu on saanud õppejõud arendada õpetamisoskusi ning
mitteakadeemiline personal tõsta kvalifikatsiooni. Tagasisides toovad töötajad välja erinevaid
täiendustel saadud rakendamisvõimalusi: probleemõpe, juhtumianalüüsid, e-õppe võimalused,
loengu läbiviimine, teadusliku teabe sidumine praktikaga, ajaplaneerimine, tähelepanu
võitmine ja huvi tekitamine, sidusa õppekava põhimõtted, lõimimine, enesereflektsioon,
enesekehtestamine juhtimises jm.
Erasmuse programmi kaudu osales personalist välisvahetuses kokku 14 õppejõudu ja viis
mitteakadeemilise personali liiget, kellest neli kahel erineval Erasmuse lähetusel (Leedus ja
Soomes). 2013/14. õppeaastaks eraldati DoRa programmist kõrgkoolile kolme stipendiumi
jaoks 3225 eurot. 2013. aastal ei osalenud DoRa programmi toel välisvahetuses ühtegi
õppejõudu. Samas ei jää stipendiumid kasutamata, kuna 2014. aasta kevadel osalevad kaks
õppejõudu erialasel väliskonverentsil.
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Mentorina tegutses kolm õppejõudu, kes juhendasid individuaalselt kuute menteed. Mentorite
ülesandeks on eelkõige toetada algaja töötajat töökeskkonda sisseelamisel. Kohtumiste
teemad olid: sisseelamine töökeskkonda, õhkkonna tajumine, tööülesannetest arusaamine,
õppemeetodite valik ja õppetööalane dokumentatsioon, ajaplaneerimine ja ootused õppejõule,
enesetäienduste vajadused ja võimalused, tagasiside andmine ning hirmu, ärevuse ja
segadusega toimetulek. Lisaks mentoritele annavad uuele töötajale tööalast tagasisidet ka
otsesed juhid.
Erinevate preemiatega tunnustati rakendusuuringute eduka lõpetamise, rahvusvahelise
koostöö, kõrgkooli struktuuri ümberkorralduste ja uute tööjaotustega seotud tegevuste eest 51
inimest. Tänukirjadega tunnustati 26 lõputöö juhendajat, lisaks anti tänukirju Erasmus IP
korraldamise, sporditegevuse arendamise, hooldustöötajate vabariikliku kutsemeisterlikkuse
võistluse ettevalmistamise ja korralduslikult kõrgetasemelise läbiviimise ning tööjuubelite
eest.
Alates 2007. aastast on kolleegide antud tagasiside põhjal valitud aasta kolleege,
traditsiooniliselt pälvib tiitli kaks töötajat. Kõikidel aastatel on nominente olnud palju, kuid
tiitli on saanud igal aastal erinevad inimesed. 2013. aastal valiti aasta kolleegiks
akadeemilisest personalist õppejõud Margit Lenk-Adusoo ja mitteakadeemilisest personalist
vanemlaborant Kaido Liiv.
Teist korda valisid üliõpilased igal õppekaval aasta õppejõud, selle tiitli said: õe õppekaval
Anne Vahtramäe, õdede erialase koolituse õppekaval Veronika Reinhald, ämmaemanda
õppekaval Marge Mahla, bioanalüütikute õppekaval Evi Aotäht, tervisekaitse spetsialisti
õppekaval Inga Ploomipuu, füsioterapeudi õppekaval Reet Linkberg, radioloogiatehniku
õppekaval Tiina Kukkes, lapsehoidja õppekaval Tiina Uusma, erakorralise meditsiinitehniku
õppekaval Siim Nemvalts ning hooldustöötaja õppekaval Maire Aruots.
Arengukava põhjal loodud tegevuskava üheks eemärgiks oli ingliskeelsete õppeainete ja
moodulite planeerimine kõikide õppekavade õppetöösse. Radioloogiatehniku õppekaval
osalised välislektorid nii õppejõudude kui ka üliõpilaste koolitamisel. Valeri Challen viis läbi
radioloogiatehniku õppekava õppejõududele koolituse OSCE hindamismetoodikast, et seda
2014. aastal saaks kõrgkoolis rakendada. Radioloogiatehniku õppekava teise kursuse
üliõpilastelt sai väga positiivse tagasiside Alexandra Andre õppeaine “Ultraheli” (2,5 EAP).
Õe õppekava kolmanda kursuse üliõpilastele viis välisõppejõud Davide Ticchi läbi valikaine
“Medical anthropology” (2 EAP).
Õdede erialakoolituse õppekaval on kaasatud õppetöö läbiviimisse sihtasutuse Tartu Ülikooli
Kliinikum arst-õppejõude. Oma eriala parimad spetsialistid, kliinikumi õed viisid õe
õppekaval läbi mitmeid valikaineid („Erakorraline meditsiin“, „Üldkirurgilise haigusega
lapspatsiendi õendusabi“, „Uroloogilise haigusega patsiendi õendusabi“). Koostöös Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutustega viidi õe õppekava IV kursuse üliõpilastele 2 EAP ulatuses läbi
valikaine „Sõja- ja katastroofimeditsiin“. Bioanalüütikute õppekaval on õppetöösse kaasatud
Quattromed HTI, Tartu Ülikool ja sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum. Erakorralise
meditsiini tehniku õppekaval on koostöö sihtasutusega Tartu Kiirabi ja mittetulundusühingu
Otsingu- ja Päästetööd spetsialistidega.
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3. Majandus- ja finantstegevus
Arengukava
võtmetulemustest
lähtuvalt
hinnatakse
eelarve
kogumahtu,
sihtfinantseeringuid välisvahendites ja investeeringuid. 2013. aasta tulemused:



sh

eelarve kogumaht 4 843 406 eurot, millest sihtfinantseeringuid 2 240 350 eurot;
investeeringute kogumaht 1 395 476 eurot, sh uue õppehoone ehituse lõpetamine,
ühiselamu esimese ja kümnenda korruse rekonstrueerimine ning õppelaborite sisutuse
soetamise vahendid.

Õppehoone sisustamise ja ehituse lõpetamise osas kasutati meetme „Teadus- ja
arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine“
vahendeid, peaasjalikult soetati õppelaborite sisustust. Ühiselamu esimese ja kümnenda
korruse rekonstrueerimiseks kasutati nii eelmiste perioodide kasutamata kui ka käesoleva
perioodi tegevuskuludest investeeringuteks ette nähtud vahendeid.

Joonis 1. Eelarve jaotus 2009.–2013. aastal

Joonis 2. Tegevuskulude jaotus 2009.–2013. aastal

3.1. Investeeringud
Õppehoone ehitust (sh sisustamist) on rahastatud meetme „Teadus- ja arendusasutuste ning
kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamine“ kaudu. Projekti ametlik
lõpptähtaeg on 31.01.2014. 2013. aastal teostati õppehoone projekti raames täiendavad
ehitustööd ja soetati ka õppetööks vajalikku täiendavat sisustust, seadmeid ja õppevahendeid
ning tegelik kulude maht oli 1 053 602 eurot.
Ühiselamus teostati esimese korruse rekonstrueerimine õendusõppe eelkliiniliste
praktikumiruumide tarvis. Tööde käigus alustati A-tiivas ka kanalisatsiooni ja
sadeveepüstakute vahetamist, püstakud vahetati töövõtu piirini, s.o teise korruseni. Püstakute
vahetusega jätkatakse 2014. aasta suvel.
3.2. Õppeinfrastruktuur
Uue õppehoone kasutuselevõtu ja sisustamisega seoses on hinnang õppematerjalide ja
seadmetega varustatusele ning ruumide olukorrale suurepärane. Arvestades amortisatsiooni ja
valdkondlikke kiireid arenguid, tuleb õppekavade materiaaltehnilise baasi vajadusi jätkuvalt
monitoorida. Lektor-õppekava juhid lähtuvad prognoosimisel õppekava vajadustest, tehes
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sealjuures koostööd tööandjate, õppekava nõukogude ja erialaühingute esindajatega, ning
kogemustest, mida saadakse partnerkõrgkoolide õpperuumide ja praktikabaaside külastamisel.
Õppevahendite vajaduse planeerimine on siiani liiga lühiajaline ning 2014. aastal soovitakse
saavutada pikemaajalisem vajaduse prognoosimine ka õppeinfrastruktuuri arendamisel.
2013. aastal soetati õppetegevuseks põhivara kokku 355 331 euro eest: õe ja ämmaemanda
õppekavadel mahus 34 257 eurot, füsioterapeudi õppekaval 11 625 eurot, radioloogiatehniku
õppekaval 129 593 eurot ning bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavadel 179 857
eurot.
Bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavadel õppetööks vajalikud seadmed on
valitud lähtuvalt õpiväljundite saavutamise vajadusest: näiteks telliti tervisekaitse spetsialisti
õppekaval uued ruumiõhu kvaliteedi mõõteriistad, luksmeetrid, müramõõtjad ja õhust
mikrobioloogilise analüüsi tegemise seade. Portatiivsed keskkonnanäitajate mõõteriistad
võimaldavad üliõpilastel kasutada neid objektide mõõtmiseks ning saadud tulemused ning
andmed on aluseks analüüside, esitluste, aga ka lõputööde koostamisel.
Bioanalüütiku õppekaval telliti kaasaegseid laboriseadmeid lähtuvalt õppekavas toimunud
muudatustest ning vajadusest võimaldada üliõpilastel õpiväljundite saavutamiseks iseseisvalt
harjutada. Oluliseks valikukriteeriumiks oli ka soov laiendada rakendusuuringute valdkondi ja
parendada nende kvaliteeti, sh koostöövõimalusi teiste kõrgkoolide ja uuringuasutustega.
Näiteks täiendati molekulaardiagnostikalaborit pH-meetri ja soojendusega magnetsegajaga,
mikrobioloogialaborit membraanfiltreerimisseadme, kolilaadsete bakterite kiiranalüüsiks
mõeldud UV-lambi ja mikrolaineahjuga söötmete soojendamiseks. Õppimise ja õpetamise
efektiivsust ja kvaliteeti aitavad tunduvalt paranda ka mikroskoobi õpetamissüsteemid
histoloogia-patoloogia- ja ka mikrobioloogialaboris. Lisaks uuendati POCT-apartuuri ühe
portatiivse seadmega kapillaarverest näitajate mõõtmiseks, mis võimaldab juba esimese
kursuse bioanalüütiku õppekava üliõpilastel sooritada praktilisi mõõtmistegevusi ja
suurendada huvi kutsealaste pädevuste omandamise vastu.
Analüüside teostamiseks kasutatavate laboriseadmete kiire uuenemine põhjustab seadmete
moraalset vananemist, kuid õppimis- ja õpetamisprotsessis on kõik töötavad seadmed
kasutatavad nii analüüside kui aparatuuri põhimõtete selgitamiseks ja töövõtete harjutamiseks.
Seadmete pikaealisuse tagamiseks on välja töötatud süsteem seadmete sobivaks kasutamiseks:
mikroskoopide ja preparaatide ning portatiivste seadmete kasutamine registreeritakse
isikuliselt ja andmed säilitatakse laborandi juures. Kõikidele seadmetele on ette nähtud
regulaarne hooldus, hooldusplaanid asuvad laborandi juures. Koostöös tööandjate ja
partneritega on annetatud patoloogialaborile krüostaatmikrotoom.
Füsioterapeudi õppekava varustusse lisandusid õppetöös eriti vajalikud lihaste
anatoomilised mudelid, mis lihtsustavad oluliselt anatoomia õppimist. Täiendust sai ka
jõusaal (seljapink, kõrguse reguleerimise võimalusega pink, horisontaalpink ja kanginurk) ja
treeningsaalid (bosu pallid, pilatese rullid, stepipingid, keharaskused). Soetatud on-site
massaažitool, mis võimaldab valikaine läbiviimist. Kõrgkooli massaažiklass on Lõuna-Eesti
parim, ent treeningsaalid jäävad paraku kitsaks, kui eelkliinilise õppepraktika tundidesse on
vajadus kutsuda ka lapsi, rasedaid, eakaid jt. Igapäevaselt kasutatavad õppevahendid on
kvaliteetsed ja kaasaegsed ning igati konkurentsivõimelised haiglate, sanatooriumide,
füsioteraapiakabinettide või spordiklubide füsioterapeutide töövahenditega.
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Õe ja ämmaemanda õppekavadel valmisid ühiselamu esimesel korrusel eelkliiniliste
õppepraktikate klassid, mis sisustati vastavalt õppekavade vajadustele. Juurutati nn palatite
süsteem, et eelkliinilisel õppepraktikal imiteerida võimalikult reaalselt töökeskkonda.
Õppepraktikaklasse on võimalik kasutada paindlikult, näiteks liigutada erinevate ruumide
vahel voodeid, anesteesiakäru jms vastavalt praktikumide teemavaldkonnale. Õppevahendid
on kaasaegsed, neid on piisavalt, mis võimaldab samasuguse teemaga praktikume üheaegselt
läbi viia mitmes paralleelrühmas. Neljanda korruse õppeklassides on nüüd võimalik kasutada
kahte seminariruumi ning kahte praktikaklassi, millest üks on mõeldud eeskätt erakorralise
meditsiini ja trauma praktikumide jaoks ning teistes õpperuumides on üliõpilastel võimalik
iseseisvalt harjutada.
Õe õppekava õppevahendeid kasutavad eelkliinilistes praktikumides teadmiste ja oskuste
omandamiseks ka teiste põhiõppe õppekavade ja ka õdede erialakoolituse intensiivõenduse
eriala üliõpilased. Erakorralise meditsiini tehniku ning õe õppekava õppetöö tõhustamiseks
hangiti: endotrahheaalse intubatsiooni vahendid, aspiraatorid, intraossaalse treeningu
vahendid, kühvelraam, seljalaud, vaakummadrats, ülaseljalahas, kaelalahas, peafiksaator,
arteriaalne žgutt ning haavamulaažide ja grimmi komplekt. Eelpool nimetatud õppevahendid
võimaldavad praktikaruumides läbi viia erakorralise meditsiini tehnikute õpet, mis eelnevalt
on toimunud Tartu Kiirabi vahenditega kiirabi õppeklassis. Nimetatud õppevahendid on
kasutusel ka õe ja õdede erialase koolituse õppekaval.
Õppevahendite planeerimine ja soetamine toimub koostöös juhtivate õppejõududega, kes
püüavad õppekeskkonda sisustada praktilises kliinilises keskkonnas kasutatavate vahenditega.
Sellega on tagatud üliõpilastele õppimiseks ja harjutamiseks kaasaegsed võimalused.
Ressursside kasutamise suuremaks efektiivsuseks ja töö paremaks korraldamiseks on iga
praktikumi jaoks välja töötatud õpiväljundite saavutamiseks vajalike vahendite nimekiri, mille
alusel komplekteerib laborant vahendid. Kuna õppevahendid on pidevas kasutuses ja õe
õppekava üliõpilaste arv suureneb, on suurimaks riskiks vahendite kulumine. Õppevahendeid
soetades peetakse oluliseks, et need oleksid kergesti puhastatavad ja kergesti kuluvad osad
vahetatavad (mulaažide nahad, sooned jne).
Radioloogiatehniku õppekaval sisustati nukleaarmeditsiini ja ultraheli õppeklass ja
üliõpilaste rühmapraktikumide ruumid − varemalt toimus sellealane praktiline õpe sihtasutuse
Tartu Ülikooli Kliinikum nukleaarmeditsiini osakonnas. Eelkliinilstes praktikumides on
võimalik suurendada üliõpilaste arvu, mis vähendab õppejõu kontakttundide mahtu ja
võimaldab vabanenud aega kasutada muudeks olulisteks tegevusteks.
Soetatud on vahendid ja seadmed hamba digitaalradiograafia õpetamiseks.
Radioloogiatehniku õppekava kaks õppejõudu osalesid Põhjamaade Nordplus programmis,
mille raames töötati välja õppekava − tõenduspõhise kvaliteedi tagamine hambaravi
digitaalsete ülesvõtete tegemisel. Üliõpilastel on võimalus valida sellest õppekavast aineid
valikainete läbimiseks.
Õppevahenditest soetati ka kaheksa komplekti mammograafia ja konventsionaalse
radiograafia seadmete ja pildikvaliteedi hindamiseks, samuti hajukiirguse mõõtmiseks.
Soetatud vahendeid kasutatakse üliõpilaste õpetamisel õppeainetes „Piltdiagnostika
füüsikalised alused“, „Aparatuur diagnostilises radiograafias“ ning „Kvaliteedi tagamine
radiograafias“. Üliõpilased saavad nende õppevahendite kasutamisel objektiivset tagasisidet
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oma töö kvaliteedile ja radioloogiatehniku osatähtsusele kiirgusdoosi hindamisel,
kiirguskaitse tagamisel. Õppetöö läbiviimiseks soetati kaks fantoomi – kogukeha ja
pediaatriline fantoom, mida saab õppetöös kasutada ka eraldi kehaosadena kõikides
eelkliinilistes praktikumides.
Soetatud õppevahendeid ja seadmeid kasutatakse nende õppeainete õpetamisel, mis
moodustavad kõigi radiodiagnostiliste meetodite omandamise aluse, seadmeid kasutatakse
kogu õppeaasta vältel kõigi kursuste üliõpilaste õpetamisel. Soetatud seadmed on kõige
uuemad mudelid seadmetest, mida meditsiinitehnika firmad turul pakuvad, et need
sarnaneksid tervishoiuasutustes kasutatavatega lähima kahekümne aasta vältel. Kallihinnaliste
seadmete kasutamise riskide maandamiseks on reguleeritud üliõpilaste iseseisev õppimine ja
seadmete kasutamine õppeklassides. Seadmete hooldus ja selleks ette nähtud kulutused on
planeeritud.
Raamatukogu pakub kõrgkooli üliõpilastele ja õppejõududele tervishoiualast õppe- ja
teaduskirjandust (Tabel 1). Laenutada saavad ka Tartu Ülikooli üliõpilased ja õppejõud,
raamatukogu on avatud kohapeal lugemiseks kõigile soovijatele. Raamatukogu pakub lisaks
teavikutele ja perioodikale ka juurdepääsu kolmele andmebaasile: EBSCO, CINAHL ja
PubMed.
Tabel 1. Raamatukogu statistika aastate lõikes

2010
2011
2012
2013

Raamatuko
gu aasta
eelarve
eurodes
14 354
15 845
21 609
21 270

Lugejate
arv

Laenutuste
arv aastas

Eksemplaride
juurdekasv

Teavikute
arv aasta
lõpuks

1 121
1 172
1 250
1 135

18 603
17 700
20 808
19 824

790
594
716
601

12 630
13 286
12 534
13 571

Perioodika
arv

2545
2313

Üliõpilaste seas läbi viidud rahuloluuuringu järgi hinnatakse raamatukoguteenust kõrgelt. Eõppena viidi läbi ka aine „Andmebaasid ja infootsing“. Raamatukogutöötajad osalesid Eesti
raamatukoguhoidjate X kongressil „Vali raamatukogu“ stendiettekandega ning VI teadus– ja
erialaraamatukogude päeval esitleti Pecha Kusha vormingus ettekannet Tartu Tervishoiu
Kõrgkooli raamatukogust. Osaleti ka erialaraamatukogude sektsiooni korraldatud üritustel
Kirde Kaitseringkonnas ja Eesti Panga Muuseumis ning teist aastat järjest hoiti ka
TeadlasteÖÖL raamatukogu avatuna.
3.3. Tagasiside üliõpilastelt ja õppejõududelt õppematerjalide kättesaadavusele,
õpperuumidele
Üliõpilased on 2007. aastast andnud tagasisidet kõrgkooli õppe- ja üldkasutavatele ruumidele:
joonisel 3 on lisatud viimase viie aasta tulemused. Seoses uue koolimaja valmimisega ja
õpperuumide olukorra paranemisega on alates 2011. aastast üliõpilaste hinnang kõrgkooli
üldkasutavatele ruumidele ja auditooriumitele võrreldes eelnevate aastatega tunduvalt
paranenud.
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2013. aastal lisati küsimustikku küsimused
ka infosüsteemide (ÕIS ja siseveeb) ja
ainekava
kohta.
Loengumaterjalide
kättesaadavusele on hinnang alates ÕIS-i
kasutuselevõtust langenud, mis võib olla
seotud ka uue süsteemi juurutamisega.
Vastavalt üliõpilaste tagasisidele on
õppematerjalide
moodulit
ÕIS-is
parendatud ja mugavdatud. 2014. aastast
on planeeritud ÕIS-is uue õppematerjalide
repositooriumi kasutuselevõtt.

Joonis 3. Hinnang õppematerjalidele ja
infosüsteemidele 2009.-2013. aastal

Personali töökeskkonna rahulolu uuringust ilmnes, et töötajad (vastanutest 85%) on rahul
tööruumide olmetingimuste, laborite ja praktikumide inventari kaasaegsuse ning laborite
tööohutusega.

4. 2013. aasta tegevuskava täitmine ja 2014. aasta prioriteedid
2013. aastal otsustas Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri Kõrghariduse hindamisnõukogu
akrediteerida kõrgkool seitsmeks aastaks. Hindamisnõukogu otsustas tunnustada lisamärkega
”tunnustust vääriv” hindamisvaldkonna Organisatsiooni juhtimine ja toimimine arengut, tuues
selle sees eraldi esile Üldjuhtimise ja Personalijuhtimise alavaldkonnad.
2013. aasta tegevuskava täitmine oli rahuldav. Suurimaks väljakutseks on endiselt
võõrkeelsete õppeainete lülitamine õppekavadesse, et pakkuda võõrkeelset õpet nii kõrgkooli
üliõpilastele (tagamaks erialast võõrkeeleoskust) kui ka välisüliõpilastele (võimalus lisaks
praktikale läbida ka mõni õppeaine).
Aasta osutus äärmiselt keerukaks praktikabaasidega peetud läbirääkimiste tõttu, kus haiglad
nõudsid praktikamahtude vähendamist ning praktikatasude tõstmist. Kõrgkool on sealjuures
panustanud nii analüüsimisele, info jagamisele (Hea Tahte koostööleppe osapooled, Haiglate
Liit, sotsiaalministeerium, haridus- ja teadusministeerium) kui püüdnud omakorda otsida
võimalikke lahendusi. Lahenduste otsimise protsess jätkub ka 2014. aastal.
Võrdlus nii Eesti kui Euroopa samalaadsete rakenduskõrgkoolidega ning
rahvusvaheline võrgustikutöö kõikidel õppekavadel võimaldab ellu viia uusi
arendusprojekte nii kõrg- kui ka kutsehariduse tasemel: jätkati võrdlusandmete kogumist
Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu kvaliteedirühmaga, õe õppekavade võrdlust
Jyväskyla Ametikõrgkooliga ning bioanalüütikute õppekava võrdlust seoses euromagistri
projektiga. Saavutati kokkulepe Jyväskylaga võrdlusandmete vahetamiseks. Võõrkeelsete
õppeainete pakkumise osas on olnud edukamad radioloogiatehnikute ja õdede õppekavad.
Tegevust konkretiseeriti ja jätkatakse 2014. aastal. Erasmuse välisvahetused on jõudnud
kolme protsendini üliõpilastest, välisvahetusvõimalused on leitud kutsehariduse õppekavadel
õppijatele.
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Kogukonnale pakutavate teenuste keskuse loomine: õenduse- ja ämmaemanduse
arenduskeskuse kontseptsioon on kasvanud Eesti Tervishoiu Kvaliteedikeskuse ideeks, kus
planeeritakse lahendada mitmed tervishoiuvaldkonna murepunktid. Sotsiaalministeeriumi
mõttetalgutel osaleb rektor. Teenuste pakkumine elanikkonnale toimub üha suurenevas mahus
kaasates ka õppeprotsessis olevaid õppejõude ja üliõpilasi.
Koostöö gümnaasiumitega, tervishoiukallakuga õppeklasside avamine ning ümberõppe
võimaldamine toovad kõrgkooli kandideerima kutse- ja erialateadlikud üliõpilased ning
seega täidetakse riiklik koolitustellimus 92-protsendiliselt: Võru gümnaasiumis viidi läbi
tervisepäev, pakutud valikaine jäi ära seoses õpilaste vähese huviga. Tartu linna
haridusosakonnaga sõlmitud koostöölepingu kaudu jätkub koostegevus nelja gümnaasiumi ja
23 lasteaiaga. Lisaks alustatakse sõlmitud koostöölepingu alusel 2014. aastal õppega Viljandi
gümnaasiumis. Eesmärgi tagamiseks loodi uus süsteem, kus 2013. aastast alates on olemas
rühmavanemad, esimeste ja teiste kursuste ning õppenõustajate vaheline koostöö on olnud
väga hea. Kolmandal ja neljandal kursusel toimub veel tuutorlussüsteem, edaspidi hakkavad
esimese kursuse rühmavahemad olemas sisuliseks mentoriks järgmise aasta esimestele jne.
Vastuvõtuperioodi eel käivitati Skype’i nõustamine, mis töötas regulaarselt ja osutus väga
polulaarseks.
Kõrgkooli positiivne kuvand ja tuntus: 2013. aasta novembrist on kasutusel uus koduleht,
kõrgkooli sünnipäeval alustas ilmumist veebiajakiri.
Igal õppekaval on õppejõud ja üliõpilased esinenud vähemalt viie ettekandega ning
rakendusuuringutes osaleb 17 üliõpilast (01.01.13), 2013. aasta lõpuks 21 üliõpilast:
rakendusuuringutes osales 32 üliõpilast, ettekandeid (suulised ja postrid) tehti kokku 39, neist
16 välisriigis.
Arengukava, tulemuskäskkirja täitmiseks ja võtmetulemuste saavutamiseks monitooritakse
iga-aastaselt kõrgkoolis kokkulepitud kvaliteedinäitajaid nelja valdkonna lõikes. 2012. aastal
fikseeriti algtase ning 2013. aastal kirja pandud näitajad on aluseks järgnevate tegevuste
planeerimiseks.
2014. aasta prioriteedid:







akadeemilise personali tööaja planeerimise ja tegevuste tulemuste analüüs,
ametijuhendite ja atesteerimissüsteemi uuendamine tähtajatutele töölepingutele
ülemineku ettevalmistamiseks, kutseõppevaldkonnale nn oma õpetajate leidmine;
kommunikatsiooni rakenduskava kinnitamine nii õppijate kindlustamiseks kui ka
vilistlaste ja lõpetajate paremaks kaasamiseks;
praktikajuhendajate uuringu teostamine ja praktikajuhendajatele ning lõputööde
juhendajate koolituste pakkumine;
ette valmistada koostööleping Jyväskylä rakenduskõrgkooliga double degree
kokkuleppe saavutamiseks;
radioloogiatehnik-spetsialisti õppekava kinnitamine ja õppe korraldamine ühes
radiograafia valdkonnas 2015. aastal.
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ÕPPETEGEVUS
5. Kvaliteedi kindlustamine
Arengukava võtmetulemustest ning haridus- ja teadusministri 2013. aasta 28. jaanuari
käskkirjast nr 46 lähtuvalt hinnatakse vastuvõtuavalduste arvu ühele õppekohale,
koolitustellimuse täitmist, lõpetajate erialasele tööle suundumist, üliõpilaste välisvahetusi ja
üliõpilaste ning vilistlaste rahulolu.
2013. aasta tulemused õppetegevuses olid järgnevad:





vastuvõtuavalduste arv ühele õppekohale 6,5 (2015. aasta eesmärk viis avaldust ühele
kohale; 2012. aastal 11 avaldust ühele kohale);
riikliku tellimuse täitmine 91% (2015. aasta eesmärk 93%, 2012. aastal 89%);
erialasele tööle suundumine 87% lõpetajatest (2015. aasta eesmärk 85%, 2012. aastal
88%);
üliõpilaste rahulolu õppimise toetamisega 3,75 (trend on kasvav).

6. Üliõpilaskond
2013. aastal õppisid üliõpilased seitsmel rakenduskõrghariduse õppekaval: õe põhiõpe, õe
erialane koolitus, radioloogiatehnik, bioanalüütik, tervisekaitse spetsialist, füsioterapeut,
ämmaemand ja radioloogiatehnik. Kutseõppes oli võimalus õppida hooldustöötaja,
lapsehoidja ja erakorralise meditsiini tehniku õppekaval.
Kõrgkoolis tegutses 2013. aastal üliõpilasesindus koosseisus: Merit Luik (esimees), Astra
Puusepp, Elvis Russki, Evelin Limberg, Grete Jeltsov, Kadi Hiir, Kristjan Noormets, Maarja
Kohu, Maris Ertmann, Rasmus Hüdsi, Teele Naar.
6.1. Vastuvõtt
Kõrgkoolis toimub vastuvõtt kaks korda aastas: jaanuaris ja juulis. Talvisel vastuvõtul oli
hooldustöötaja õppekaval kandideerimise kriteeriumiks lõputunnistuse keskmine hinne, õe
lühendatud õppekaval ja õdede erialasel koolitusel varasemate meditsiiniõpingute hinnetelehe
keskmine hinne.
Tabel 2. Vastuvõtukonkurss 2013. aasta jaanuaris

Õppekava
Õde (lühendatud õppekavaga)
Õdede erialane koolitus
Hooldustöötaja

Õppekohti Avaldusi
Konkurss
25
27
1
45
45
1
16
30
2

Suvisel vastuvõtul oli vastuvõtukonkurss kõikidel erialadel. Kandideerimisel läks arvesse
eesti keele või eesti keel teise keelena riigieksami tulemus (50%), A-võõrkeele riigieksami
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tulemus (25%) ja matemaatika või füüsika või keemia või bioloogia eksami hinne (25%).
Osakaalu arvestati 100-protsendilises punktiarvestuses. 277 õppekohale esitati kokku 1821
avaldust.
Kutseõppe vastuvõtt toimus gümnaasiumi lõpuhinnete keskmise hinde alusel, erakorralise
meditsiini tehnikud esitasid lisaks motivatsioonikirja. Erakorralise meditsiini tehnikuks soovis
saada 82 kandidaati, õppekohti oli 16. Konkurss ühele õppekohale oli 5,1 soovijat ühele
kohale. Lapsehoidja erialal oli 14 õppekohta, kuhu kandideeris 79 kandidaati, konkurss ühele
õppekohale 5,6.
Tabel 3. Vastuvõtukonkurss 2013. aasta juulis

Õppekava
Õppekohti Avaldusi Konkurss
Bioanalüütik
24
165
6,88
Tervisekaitse spetsialist
16
118
7,38
Radioloogiatehnik
21
170
8,10
Füsioterapeut
30
471
15,70
Õde
130
543
4,18
Ämmaemand
26
193
7,42
Erakorralise meditsiini tehnik
16
82
5,13
Lapsehoidja
14
79
5,64
Kõrgkooli vastu võetud üliõpilastest 55% oli lõpetanud gümnaasiumi, 14% oli õppinud
kutsehariduses ja 31% vastuvõetutest on juba varem omandanud kõrghariduse.
6.2. Õppijad
Kõrgkoolis oli 31.12.2013 seisuga 1160 õppijat, kellest 1089 õppis rakenduskõrghariduse
õppekavadel ja 71 kutseõppe õppekavadel. 2013. aastal lõpetas kõrgkooli 280
rakenduskõrghariduseõppe ja 50 kutseharidusõppe lõpetajat. 2013. aastal eksmatrikuleeriti
kõrgkoolis 118 üliõpilast ja 17 õpilast.
6.3. Tugiteenused üliõpilastele
Kõrgkoolis on neli õppenõustaja ametikohta, nende põhifunktsioon on õppurite igapäevane
nõustamine ja toetamine. 2013. aastal teostati tuutorite uuring ning uuringuandmetele toetudes
alustati kõrgkoolis rühmavanemate süsteemi juurutamist. Iga kursus/õpperühm valis enda
seast rühmavanema. Valitud rühmavanematele korraldati koolitus „Üliõpilasnõustamine“, kus
keskenduti kõrgkoolis õppimist reguleerivatele dokumentidele, kõrgkooli struktuurile ja
ametikohtadele, selgitati erinevate ametite funktsioone ja seda, et erinevate ametite esindajad
on seotud üliõpilastete toetamisega ja missuguste küsimustega kelle poole pöörduda. Kõik
koolitusel osalejad said esmased baasteadmised nõustamisest. Kõrgkoolis on üliõpilastel
võimalik saada psühholoogilist nõustamist. 2013. aastal toimus 53 vastuvõttu, see arv on
võrreldes 2012. aastaga (58 seanssi) pisut langenud. Vastuvõtule pöörduti järgmistel
teemadel: suhteprobleemid, õpimotivatsioon ja ärevus enne lõputööde kaitsmist. Viimasel
aastal on palju kasutatud ka arvuti teel nõustamist.
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2012/13. õppeaastal alustas Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi TULE raames
õpinguid kümme üliõpilast (kaks bioanalüütiku ja kaheksa õe lühendatud õppeajaga
õppekaval), kelle eelnevad õpingud olid katkenud ajavahemikul 01.09.2003 – 22.09.2009
ning kellel oli läbida mitte rohkem kui pool õppekavast. Üliõpilased jätkasid õpinguid
individuaalsete õppetöögraafikute alusel. 31.12.2013 seisuga oli lõpetanud üks bioanalüütiku
õppekava üliõpilane. Üks õe õppekava üliõpilane katkestas õpingud ning tema asemele asus
uus üliõpilane. Ülejäänud üliõpilased olid 2013. aasta lõpu seisuga akadeemilisel puhkusel.
2013. aastal viidi üliõpilastega läbi 279 VÕTA-alast individuaalset nõustamist, kokku 60
tundi. Kokku esitati 846 VÕTA taotlust, kus sooviti arvestada 3125,5 EAP ulatuses
õppeaineid. Täielikult arvestati 643 taotlus, 2086 EAP ulatuses. Osaliselt rahuldati üheksa
taotlust, 41 EAP ulatuses ja negatiivse vastuse sai 194 taotlust. VÕTA tegevuse raames
toimus üliõpilastele eneseanalüüsi koolitus "Eneseareng eile, täna ja homme", läbi viidi
üheksa koolitust, kus kokku oli 169 osalejat. Õppenõustajad viisid kõrgkooli kõikide
õppekavade üliõpilastele läbi VÕTA sissejuhatavad infotunnid, kokku toimus 44 infotundi,
kus osales 609 üliõpilast. Viidi läbi VÕTA taotlejate ja hindajate küsitlus, mille eesmärgiks
oli üliõpilaste seas välja selgitada VÕTA taotlemise protsessi erinevates etappides vajaminev
tugipersonali toetus.
6.4. Õppurite rahulolu õppetöö korralduse ja õpikeskkonnaga
Õppurite rahulolu õppetöö korralduse ja õpikeskkonnaga on uuritud juba seitse aastat. Palutud
on hinnata rahulolu õppetöö korralduslike protsesside ja muude tugiteenustega nagu seda on
nõustamine, raamatukoguteenus, paljundamine, toitlustus ja kommunikatsioon. Küsitlemiseks
saadeti 2013. aasta detsembris ankeet kõikidele õppuritele, kelle meiliaadress oli
õppeinfosüsteemis olemas.
Küsitlusele vastas 384 õppurit ehk 33% valimist. Õppeaastate kaupa jagunesid vastajad:
esmakursuslastest 150 vastajat, teiselt kursuselt 95 vastajat, kolmandalt kursuselt 71 ning
neljandalt-viiendalt kursuselt 68 vastajat.
Ankeedi esimeses osas esitati üliõpilastele hindamiseks 32 erinevat kriteeriumit, mis
puudutasid õppetöökorraldust ja õpikeskkonda. Üliõpilased hindasid viiepalli süsteemis: 5väga hea, 4-hea, 3-rahuldav, 2-ma ei ole rahul ja 1-väga halb. Võimalus oli ka valida vastus
„ma ei oska hinnata“. Küsitluses oli kaks vabavastusega küsimust, kuhu said vastajad
kirjutada, mis on kõrgkoolis hästi ja mida oleks vaja muuta.
Kõige kõrgemalt hinnati raamatukoguteenindust, millega üldine rahulolu viiepallisel skaalal
oli 4,77. Kõrgelt hinnati ka kõrgkooli üldkasutuses olevaid ruume, auditooriume ja laboreid.
Õppeinfosüsteemi ehk ÕISi hinnati viiepallisel rahuloluskaalal tulemusega 4,3 ja siseveebi
4,02. Samuti hinnati kõrgelt praktiliste oskuste saamist ja erialase teoreetilise teadmise
saamist - vastavalt 4,07 ja 4,05 punkti. Tunnustatud sai ka õppenõustamise tase. Vabades
vastustes kirjutasid paljud, et uus koolimaja on väga ilus, on mõeldud üliõpilastele ja nende
vajadustele. Toodi välja, et õppimist toetab kaasaegne õpikeskkond ja sõbralikud ning
pädevad õppejõud.
Parendusettepanekutena tõid õppurid välja õppekoormuse jaotuse periooditi ja nädalapäeviti,
valikainete pakkumise ja valikainetele registreerimise süsteemi arendamisvajaduse,
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tunniplaanimuutustest teavitamise uuendamise, iseseisvate tööde mahu ja meetodite valiku
küsimused. Kriitiliselt hinnati ka toitlustusteenust.
2013. aastal parendati vastavalt üliõpilaste tagasisidele ainekava vormi, viidi sisse tabel, kus
õppejõud kirjeldas aine toimumist teemade kaupa. Teine parendus oli seotud tunniplaani
parema korraldamisega, kus arvestati üliõpilaste soovi, et tunniplaan oleks vähemalt kaks
kuud ette teada.
6.5. Lõpetamine ja tööle siirdumine
Kõrgkooli lõpetajate siirdumist erialasele
tööle on monitooritud alates 2007. aastast.
2007. ja 2008. aastal koguti lõpetajatelt
informatsiooni otsekontakti teel (telefonitsi
ja e-maili teel). 2009. aastast alates
saadetakse lõpetajatele elektrooniline link,
kus lõpetaja saab lisada andmebaasi oma
siirdumise tööturule ja/või edasi õppima
asumise.
Joonis 4. Lõpetajate tööleasumine 2009.–2013.
aastal protsentides

Kuna tervisekaitse spetsialistide erialasele tööle asumine on olnud teiste õppekavagruppidega
võrreldes madalam, siis õppekava üliõpilastele on kutsealal tegutsemise võimaluste
tutvustamiseks korraldatud infotunde, kuhu on kutsutud tervisekaitse spetsialisti õppekava
vilistlased (Maarika Haidak, Jaanika Jelistratov), tööandjad (Krista Pärnapuu) ning
magistriõpet võimaldava õppeasutuse esindajad (Eesti Maaülikoolist Viljo Viljasoo ning
Oliver Sada). Karjäärivõimaluste infotund korraldati ka bioanalüütiku õppekava 1.-3. kursuse
üliõpilastele tööandjate esindajate (Merje Jakobson ja Pille Mee - Tartu Ülikooli Kliinikum;
Quattromed HTI labor, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Viljandi Haigla) osavõtul. Viidi läbi
karjäärivõimaluste tutvustamise infoseminarid magistriõpingute ja töötamise võimaluste
kohta.

7. Õppekavade arendamise protsess
7.1. Viimase aasta olulisemad muudatused õppekavas
2013. aastal keskenduti õppekavade arendamisel ainekavades toimunud muudatustele, alustati
ainekavade alusel õppemeetodite analüüsiga ning õppekava statuudi uuendamisega.
Pedagoogiline nõukogu kinnitas uue ainekava vormi, mis võimaldas õppeainetes
kronoloogiliselt jaotada teemade toimumise ja mida kasutati tunniplaanide koostamisel ÕISis. Ainekava uuenenud vorm nõudis mooduli juhtivate õppejõudude ning aineõpetajate
meeskondade tihedat koostööd ning ainetevahelise integratsiooni tõhustamist. Kõikide
õppekavade nõukogud kinnitati uues koosseisus ja õppekavade nõukogude töösse kaasati
tööandjate esindajad ja üliõpilased.
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Bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavadel kinnitati kõrgkooli nõukogus
muudatustega õppekavad. Muudatused tervisekaitse spetsialisti õppekavas olid tingitud
tööturu nõudmistest laia teadmistebaasiga töötajate järele ning vajadusest korrigeerida
õppekava vastavaks tervisekaitse spetsialisti ja tööhügieeniku kutsestandarditele ning
“Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020”-le. Tervisekaitse spetsialisti õppekava
muudatuste tegemisel arvestati keskkonnatervise arengu õppeaine raames (kolmanda kursuse
kevadsemestril) üliõpilaste poolt tehtud õppekava SWOT-analüüsi. SWOT-analüüsi tulemusel
jäeti õppekavast välja teemade kordused õppeainetes ning muudeti õppekava
laiapõhjalisemaks, et parandada lõpetajate tööhõivet ning võimaldada neil õpingute jätkamist
magistriõppes. Bioanalüütiku õppekava muudatuste põhjuseks oli laborimeditsiini kiire areng
ning vajadus viia õppekava vastavusse laborimeditsiini arengukavaga aastateks 2011–2020 ja
rahvastiku tervise arengukavaga aastateks 2009–2020 ning EPBS bioanalüütikute
kõrghariduse esimese astme spetsialistide koolitamise suundumustega.
Õe ja ämmaemanda õppekavadel õppekavadesse muudatusi sisse ei viidud, jätkus töö
ainekavade täiendamisel arvestades kaasajastatud õppevahendeid, infotehnoloogilisi
võimalusi ja ruumitingimusi ning üliõpilaste ja õppejõudude tagasisidet. Vähendati auditoorse
töö mahtusid eeskätt loengute arvelt, loengud viidi läbi kas elektrooniliselt või suunati
üliõpilased õppematerjale iseseisvalt omandama. Kui 2012/13. õppeaastal moodustas õe
õppekaval kõikide kursuste peale kokku auditoorne töö 59% õppe mahust, siis 2013/14.
õppeaastal planeeriti auditoorselt 41% õppetööst. Jätkus NANDA integreerimine õppetöösse
ja koostöös sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikuga arendati õdede
erialakoolituse vaimse tervise õenduse erialamoodulit.
Füsioterapeudi õppekaval analüüsiti kahel õppejõudude töökoosolekul 2012. aastal
rakendunud muudatustega õppekava, õpiväljundite saavutamise võimalusi õppeainete raames,
õppeainete mahtusid ja täpsustati õppeainete nimetusi ning protokollitud ettepanekud
edastatakse õppekava nõukogule.
Radioloogiatehniku õppekaval toimusid kaks õppekava nõukogu töökoosolekut, kus tegeleti
õppekava ja moodulite õpiväljundite määratlemise täpsustamisega, et õppijale oleks selgemalt
ja arusaadavamalt sõnastatud õpiväljundid, moodulite õpiväljundites sõnastati erinevad
raskusastmed. Tegeleti tervishoiuasutuste ja kõrgkooli koostöö parendamisega
rakendusuuringute korraldamisel.
Kutseõppe õppekavadel on vastavalt õppijate tagasiside hinnangule toetudes suurendatud
erakorralise meditsiini tehniku õppekava ravimiõpetuse ravimite manustamise praktikumi
mahtu võrreldes eelmise aastaga poole võrra. Seoses INNOVE programmiga “Kutsehariduse
korraldus ja õppekavade reform” moodustati õppekavade uuendamiseks töörühm koosseisus
Tiina Uusma, Airin Treiman-Kiveste, Siret Läänelaid ja Janika Pael. Reformi raames koostab
töörühm uued väljundipõhised erakorralise meditsiini tehniku ja hooldustöötaja õppekavad.
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7.2. Rahvusvahelistumine
Tartu Tervishoiu Kõrgkool jätkab tegevusi rahvusvahelistes võrgustikes:
EURASHE (European Association of Institutsion in Higher Education);
FINE (The European Federation of Nurse Educators);
ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education);
HENRE/EFERS (Higher Education Network for Radiography in Europe);
IFEH (International Federation on Environmental Health ) ning
Nordman Network (õe-, ämmaemanda, bioanalüütiku õppekaval)
Bioanalüütikute õppekava juht ja dotsent osalesid euromagistri õppekava väljatöötamise
töörühmas (ESTeSC-Coimbra Health School, FH Wien University of Applied Sciences,
Dublin Institute of Technology, University of Gothenburg) 2013. aastal keskenduti
õppekavade võrdlusele, õppeainete mahtudele ning selgitati välja viie kooli pädevuste
erinevused ning tugevused. Bioanalüütikute õppekava dotsent osales BioNord ühingu töös
eesmärgiga edendada koostööd põhjamaade bioanalüütikute õpet andvate kõrgkoolidega.
Erinevate koostöövormide kaudu on planeeritud histoloogiaalase veebilehe käivitamine,
kõrgkoolidevaheliste üliõpilaste ja õppejõudude vahetuste soodustamine. Tervisekaitse
spetsialistid on IFEH (International Federation on Environmental Health ) ühingu liikmed,
planeeritud on koostöö Tartu Tervishoiu Kõrgkooli algatatud rakendusuuringu raames.
Ettepanek koostööks ja liitumiseks ENNE (European Network of Nursing Education)
rahvusvahelise võrgustikuga tehti õe õppekava esindajatele, kus põhieesmärgiks on
rahvusvaheliste intensiivkursuste korraldamine üliõpilastele. Kursuste läbiviimise
metoodiliseks aluseks on probleemõpe ning õppejõud on alustanud probleemipõhise õppe
alaste teadmiste ja hoiakute ühtlustamist ENNE võrgustikuga, omandatakse uusi
probleemipõhise õppe alaseid kogemusi ja jagatakse neid õe õppekaval.
Nordman, Põhjamaade Ämmaemandate Võrgustik Nordejordemodern põhitegevuseks on
üliõpilasvahetus partnerkõrgkoolide vahel. 2013. aasta algusest haldab Tartu Tervishoiu
Kõrgkool aktiivselt võrgustiku kodulehte. 2012. aasta detsembris loodi Nordejordemoderni
juurde teaduse töörühm ning alustati rahvusvahelist koostööd uurimisprojektiga “Isade
kaasatus rasedusaegsesse hooldusesse” (Fathers participation in pregnancy). Järgnevatel
aastatel järgneb sellele projekt „Isade kaasatust lapse sündi“ (Fathers participation in
Childbirth) ja seejärel “Fatahers participation in postpartum”. Kokkuvõtteks valmib andmeid
koondav võrdlev uurimistöö “Fathers Participation in Maternity Care”.
FINE eesmärgiks on panustamine õendusõppe arendamisse rahvusvahelisel tasandil ning
samaaegselt rakendada teiste Euroopa riikide parimatest praktikatest saadud teavet Tartu
Tervishoiu Kõrgkoolis üliõpilaste toetamisel rahvusvaheliselt tunnustatud pädevusteni
jõudmiseks.
MEDICO tegutseb Nordman Network´i raames ning ühendab Põhjamaade ja Baltimaade
õppeasutusi, mis on liitunud koostöövõrgustikuks farmakoloogia ja ravimite manustamise
õpetamise arendamiseks õe õppekavadel. Võrgustikku juhib Turu rakenduskõrgkool.
Võrgustiku eesmärgiks on arendada õppejõudude koostööd farmakoloogia ja ravimite
manustamise õpetamisel. Võrgustikus osalemise tulemusena tekkis idee käesolevalt toimuva
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rakendusuuringu „Teise kursus õe eriala üliõpilaste ravimite manustamisega seotud teadmised
ja oskused“ teostamiseks.
Kõrgkool jätkab tegevust radioloogiatehnikuid koolitavate õppeasutuste võrgustikus, mis on
Euroopa Radioloogiatehnikute Ühingu (EFRS) üheks osaks. 2013. aastal osalesid
juhtmeeskonna liige, õppekava lektor Tiina Kukkes ja õppekava juht Zinaida Läänelaid kahel
korralisel koosolekul: EFRS-i aastakoosolekul, kus keskseks teemaks oli
kvalifikatsiooniraamistiku 6. tase, ja HENRE aastakoosolekul, kus keskseks teemaks oli
tõenduspõhise õpetamise ja praktika olukorra kaardistamine Euroopas radioloogiatehnikuid
õpetatavates koolides. Tiina Kukkese ülesandeks jäi koordineerida tõenduspõhise praktika
osas küsimustiku väljatöötamist uurimistöö läbiviimiseks, millega tegeletakse 2014. aastal.
Edukas oli kõrgkooli üliõpilane Rasmus Hüdsi töö üliõpilaste juhtmeeskonna juhina, kus
üliõpilane suutis juhtmeeskonna liikmete kaudu kaasata radioloogiatehnikute õpetamise ja
praktikaküsimustesse kaasa rääkima märkimisväärse hulga üliõpilasi. 2013. aasta töö
tulemusel valmib 2014. aastal EFRS-i koosolekul ettekanne ja esitlus.
Õe õppekaval alustati koostööd Jyväskylä rakenduskõrgkooliga double degree võimaluste
selgitamisel ning valmistati ette 2014. aasta jaanuaris toimuv valikkursus, mida viib läbi
Jyväskylä õppejõud koostöös õe õppekava dotsendiga. Kursusel osalevad mõlema kõrgkooli
üliõpilased, õpe toimub veebipõhiselt. 2013. aastal tehti ettevalmistusi kahe kõrgkooli ühiste
valikainete korraldamiseks, mille eestvedajad on meie kõrgkooli lektorid.
Üliõpilastel ja õppejõududel on võimalus
Erasmuse programmi ja välisvõrgustike
raames saada kogemus rahvusvahelises
õpikeskkonnas. 2013. aastal osales
Erasmuse raames välisvahetuses 34
üliõpilast ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis
sooritasid õppepraktikat 50 välisüliõpilast
(Joonis 5).

Joonis 5. Õpiränne Erasmus programmi raames
2013.aastal

7.3. Rakendusuuringud
Kõrgkooli eelarvest finantseeriti 2013. aastal rakendusuuringuid 7411 euroga. 01.01.2014
seisuga oli kõrgkoolis käimasolevaid rakendusuuringuid kokku 14, millest kuue uuringuga
alustati 2012. aastal. Rakendusuuringute läbiviimiseks tehakse koostööd Tartu Ülikooli, Eesti
Maanteeameti, Eesti Ämmaemandate Ühingu, Eesti Laborimeditsiini Ühingu, Eesti
Haigekassa ning mitmete praktikabaasidega.
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Tegevuskavas püstitatud eesmärgiks oli
suurendada rakendusuuringutesse kaasatud
üliõpilaste arvu 21-ni. Eesmärk on edukalt
täidetud: uuringutesse oli kaasatud 38
üliõpilast ning 23 õppejõudu (Joonis 6).

Joonis 6. Üliõpilaste ja õppejõudude kaasatus
rakendusuuringutesse ning uuringute arv

Rakendusuuringute teemad on püütud valida selliselt, et nende käigus oleks üliõpilastel
võimalus saada uuringus osalemise kogemus ja koostada uuringu tulemuste põhjal lõputöö, et
aidata sellega kaasa eriala arendamisele ning rakendada tulemusi ka õppetöös, näiteks
bioanalüütiku õppekaval teostatud POCT (Point of Care) teemalised kaks lõputööd. Lõputööd
koostati koostöös Eesti Laborimeditsiini Ühinguga ning tulemused avaldati kõrgkooli
uurimistööde kogumikus. Rakendusuuringu tulemusi rakendatakse õppeaines “Laboritöö
alused”, kus esimese kursuse üliõpilased saavad teabe, et bioanalüütiku üks ülesannetest on
olla analüüside kvaliteedi tagaja ja nõustajaks kvaliteedi tagamise alal. Lisaks rakendatakse
uuringu tulemusi hematoloogia ja kliinilise keemia õppeainetes konkreetsete analüüside
teostamise harjutamise käigus.
Rakendusuuringuid on kajastatud lisaks konverentsidel, seminaridel, teaduse
populariseerimise eesmärgil ka meedias, kõrgkooli uurimistööde kogumikus ning
veebiajakirjas Tervist!.
Kõrgkooli õppejõud, üliõpilased ja töötajad on konverentsidel ning seminaridel esinenud nii
suuliste kui ka posterettekannetega. Näiteks dotsent Reet Urban esines Tallinnas
rakendusuuringuid käsitleva ettekandega rahvusvaheline konverentsil “Kõrgharidus kõrgtasemel õppimine?”. Arendusprorektor Merle Varik jagas rakendusuuringute alaste
tegevuste
kogemusi
Vilniuses
rakenduskõrghariduse
foorumil
ettekandega
„Internationalisation and Development of Professionally Oriented Programmes and Applied
Research at Universities of Applied Sciences“.

8. Õppeprotsess
Õppekavad on üles ehitatud eelnevate teadmiste ja oskuste rakendamisele ja süvendamisele
õppeprotsessis, üliõpilane saab õpitut rakendada nii eelkliinilistes praktikumides ja praktilises
töösituatsioonis, reflekteerida seda ning analüüsida enda arengut õppeprotsessi käigus.
Teooria ja praktilise õppe sidusus toetavad õppija arengut ja kogemuste refleksioon annab
võimaluse seada sihte edasiseks arenguks. Õppeprotsessis rakendatakse õppijate aktiivset
kaasamist õpitegevusse ja aidatakse neil luua uusi teadmisi, liigutakse konstruktivistliku
õpikäsituse süvendamisele õppeprotsessis. Lisaks toetatakse õppija aktiviseerimist ja tema
teadmise loomist, rühmas õppimist, oma kogemuste jagamist, koostööd rühmaliikmete ja
õppejõuga.
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8.1. Õppemeetodid
Bioanalüütiku õppekaval on õppekava õpiväljundite saavutamisel suur osa kõrgkoolis
toimuval praktilisel õppel (ainekavade analüüsi põhjal keskmiselt kõikidel kursustel 17%).
Praktiline õpe toetab teadmiste jagamisel õppijakeskset lähenemist ning tagab õppijale
individuaalsete eesmärkide püstitamise, selle saavutamise ning õigete töövõtete korrektse
kasutamise õppejõu ja praktikumis assisteeriva laborandi juhendamisel. Reeglina kasutavad
üliõpilased praktikumides juhendeid töö teostamiseks, mis omakorda arendab üliõpilase
iseseisva töö pädevusi. Sõltuvalt õppeainest eelneb praktikumidele teoreetiliste
põhiprintsiipide ja uurimismeetoditega tutvumine vastavalt õppekavas sätestatud õppeainete
järgnevusele − keskmiselt on ainekavade põhjal loenguid või loeng-seminare 22%, e-õpet 3%
ning seminare 5%. Teooria ja praktilise õppe osakaal õppekavas on optimaalne, mida näitab
õppepraktika baaside juhendajatelt saadud tagaside üliõpilaste teadmiste ja oskuste kohta.
Analüüsimist vajab e-õppe osakaal õppekavas, iseseisvate tööde maht ning õppeainete
jaotuvus (seos mahuga) semestrite lõikes.
Õppepraktika maht õppekavas on 19%, mille käigus üliõpilastel on võimalus kogeda eriala
tähtsust meditsiinisüsteemis, labori töökeskkonnas, tunnetada interdistsiplinaarseid seoseid
teiste meditsiinierialadega ning praktiliste oskuste ning teoreetiliste teadmiste tihedat seotust.
Õppepraktika õpiväljundite saavutamise tagamiseks on välja töötatud õppepraktika raamat,
mida pidevalt vastavalt vajadusele on täiendatud.
Tervisekaitse spetsialisti õppekaval kasutati ainekavade analüüsile tuginedes
õppevormidena loengut, loeng-seminari, interaktiivset loengut 29%, seminare 10%,
praktikume 17% ja iseseisvat tööd rakendati 38% ulatuses õppetööst. Seevastu e-õppe osakaal
oli väga väike (1%), mis vajab 2014. aastal põhjalikku korrigeerimist, eriti põhjusel, et teise ja
kolmanda kursuse ainekavad ei kajastanud e-õpet üldse. Õppejõududega vesteldes selgus, et
õppetöös kasutatakse õppijakeskseid õppemeetodeid enam kui ainekavades kajastatud on.
Õppejõud kasutavad grupitööd, probleemile lahenduste leidmist erinevate stsenaariumi
põhjal, kirjanduse analüüsi, arutelu, otsuse tegemist, SWOT-analüüse, põhjus-tagajärg seose
leidmist, parima lahenduse leidmist kriteeriumide põhjal (näiteks keskkonnatervise
õppeaines), postrite koostamist info süstematiseerimiseks ja meeskonntöö arendamiseks, sh
ettekande tegemise harjutamist. Nimetatud meetodite eelis on kohese kujundava hindamise
rakendamine üliõpilaste tööle. Suur osa õppejõududest peab loenguid kaasava või
interaktiivse loengu vormis, st üliõpilasi julgustatakse ning neil on võimalus arutleda antud
teemade ja valdkondade üle.
Üliõpilaste praktilised keskkonnanäitajate mõõtmised toetavad teoreetiliste teadmiste
rakendamist õppeainetes „Füüsikalised ohutegurid“, „Siseruumikeskkond“ ja „Riskianalüüs“.
Mõõtmistele lisanduvad vaatlused, inspekteerimised, arutelud, ohutegurite hindamised ja
analüüsid mõõtmiste põhjal, lisaks vormistatakse need iseseisvate töödena või riskianalüüside
osana.
Õe ja ämmaemanda õppekavadel on seminaride ja eelkliinliste praktikumide raames
kasutatud erinevaid õppemeetodeid nagu demonstratsioon, arutelu, erinevad rühmatöövormid,
diskussioon, situatsioonianalüüs jne. Erandiks on eaka õendusabi teemad, kus kasutatakse
läbivalt probleemõppemeetodit. Aine „Enesejuhtimine“ pedagoogika teema raames käsitleti
2013/14. õppeaastal varasemast põhjalikumalt kõrgkoolis kasutatavaid õppemeetodeid, et
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võimaldada üliõpilastel paremat kohandumist õppetööga. Üliõpilaste kohanemist kõrgkooliga
toetas ka valikaine „Õppimine kõrgkoolis“.
Füsioterapeudi õppekava üldväljundid on orienteeritud konkreetsete oskuste arendamisele
ja on vastavuses kutsestandardiga, järgitakse ka võtmepädevuste arendamist. Õpiväljundite
sõnastamisel on õppejõud püüdnud teha need õppijale võimalikult arusaadavaks ja
ainekavades on õpiväljundid sõnastatud peamiselt järgmiste verbidena: teab, tunneb, oskab
kirjeldada, oskab, väärtustab, eristab, analüüsib, mõistab, orienteerub, valib, saab aru, on
tutvunud, omab ettekujutust, hindab, oskab seostada jne. Õpikeskkonnas (massaažiklassides,
võimlemissaalides ja õppeklassides) püütakse luua võimalikult autentset situatsiooni reaalse
töösituatsiooniga. Õppemeetodid aitavad kaasa õpiväljundite saavutamisele. Ainekavades on
kirjeldatud peamiselt loengu, seminari, praktikumi, praktikaõppe, e-õppe ja iseseisva töö
meetodid. Õpiväljundite saavutamiseks kasutatakse õppijaid aktiviseerivaid meetodeid nagu
õppekäigud koos hilisema reflektsiooniga, erinevate situatsioonide ja simulatsioonide
analüüsid, patsientide demonstratsioone, füsioterapeutilisi hindamisi videosalvestuste
vahendusel kui ka konkreetsete patsientide korral, vaatlusi klientide/patsientide elu-ja
töökeskkonnas, võimlemistunnis, vesivõimlemises, jõusaalitreeningul jne.
Radioloogiatehniku õppekaval õpiväljundite saavutamiseks kasutatakse üha enam
üliõpilaste iseseisvat õppimist, 2013. aastal vähendati oluliselt kontakttundide arvu, et
saavutada olukord, kus kontakttundide maht oleks 50% ainepunkti mahust. Õpiväljundite
saavutamiseks on oluline praktikaõpe, individuaalne õppepraktika moodustab õppekava
üldmahust 64,5 EAP-d ehk 30,5%, lisaks toimub praktiline õpe eelkliinilistes praktikumides,
mille maht on 17,2 EAP-d. 2013. aastal võeti õppetöös kasutusele uued e-kursused.
8.2. Hindamine
Õppejõud ja üliõpilased teadvustavad hindamise olulisust õppeprotsessis. Ainekavades on
määratletud, mida ja kuidas üliõpilased peavad õppima. Konstruktiivse sidususe seisukohalt
seostatakse hindamisülesanded aine õpiväljunditega. Õppeainete õpiväljundeid hindab
reeglina õppeainet läbi viiv õppejõud või mitu õppejõudu, mida rakendatakse õppeaine
kompleksse või mooduli hindamisega. Õppepraktikate raames toimub kolmepoolne hinnangu
andmine üliõpilase õpiväljundite saavutamisele ning arengule, sh soovituste andmisega
edaspidiseks õppetööks (kujundav hindamine).
Radioloogiatehniku õppekava juht on kriitiliselt hinnanud ainekavades hindamismeetodite
ja -kriteeriumide kirjeldusi ja teadvustanud ebatäpsusi ja vasturääkivusi diferentseeritud
hindamiste korral. Hindamismeetoditena määratlevad ainekavad ülekaalukalt kirjalikke
eksameid ning oskuste demonstreerimiseks praktilisi eksameid. Eeskuju vääriv on patsiendi
hoolduse mooduli eksam, kus hinnatakse erinevates teemades käsitletud teabe seostatud,
planeeritud ja otstarbekat valdamist ning kutseaala väärtuste teadvustamist. Õppepraktika
tagasiside toetub õppepraktika ja õpiväljundite saavutamise analüüsile.
Õe ja ämmaemanda õppekavadel on lisaks traditsioonilistele hindamismeetoditele
kasutusel ka portfooliopõhine hindamine ja enesekontrollitestid. Nii õppeainetes kui ka
praktikaõppe tagasisidestamisel kasutatakse lisaks kokkuvõtvale hindamisele pidevat
kujundavat hindamist. Ämmaemanda õppekaval kasutatakse esimesel, teisel ja neljandal
kursusel moodulite „Terve inimene“, „Emadushooldus I“ ja „Emadushooldus II ja
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esmatasandi tervishoid“ lõpus praktikajärgselt komplekseksamit, mille raames hinnatakse
kogu mooduli õpiväljundite saavutamist. Eksam on suuline ja selles osalevad kõik mooduli
õppejõud. Õe õppekaval on tulenevalt üliõpilaste suurest arvust keeruline suulist eksamit
korraldada ning 2013/14. õppeaastal planeeritakse sellist hindamist katsetada „Õenduse
alused“ moodulis. Kuna õe õppekaval on mõningate üliõpilaste eesti keele oskus
tagasihoidlik, siis planeeritakse õppekaval ka õppeainete sees rohkem suulist hindamist
kasutada, mis võimaldab õpiväljundite saavutamist paremini hinnata.
Füsioterapeudi õppekaval on ainekavade analüüsi põhjal peamised hindamismeetodid
kirjalik eksam või test, kontrolltöö, kombineeritud kirjalik ja praktiline eksam,
situatsioonianalüüs, juhtumianalüüs, eneseanalüüs ja füsioterapeutiline hindamine. Õppekaval
lõpeb 20 õppeainet eristava hindamisega ehk eksamiga ja 25 õppeainet, kus kasutatakse
mitteeristavat hindamist. Kujundavat hindamist kasutatakse praktikaõppe tagasisidestamisel.
Bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavade õpiväljundite hindamiseks
kasutatakse eelkõige iseseisvate tööde, grupiettekannete ja praktiliste oskuste omandamise
tagasisidestamiseks kujundavat hindamist, õppeainete lõppemisel aga lõpphindamist.
Tervisekaitse spetsialisti õppekaval on sisuliselt ja temaatiliselt tihedalt seotud õppeained
hinnatud komplekseksamiga. Eristavalt hinnati mahu poolest suuremad õppeained või
moodulid, näiteks moodul „Väliskeskkond ja vesi“. Eristava hindamise aluseks on eelkõige
ühiskondlik arusaam teadmiste hindamisest ja selle kajastamisest.
8.3. Üliõpilastööde juhendamine ja üliõpilaste tagasiside juhendamisele
Üliõpilased saavad ettevalmistuse kursuse- ja lõputööde koostamiseks õppeaines “Uurimistöö
metoodika” ning kursuse- ja lõputööde seminarides. Kursuse- ja lõputööde teemad pakutakse
välja teemaseminarides, kus üliõpilane saab valida vastavalt oma pädevustele ja huvidele
lõputöö teema. Juhendamine on valdavalt individuaalne, v.a juhul, kui üliõpilane koostab oma
kursuse- või lõputöö rakendusuuringu või projekti raames.
Radioloogiatehniku õppekava esimese kursuse õppeaines „Akadeemiline lugemine ja
kirjutamine“ ja teise kursuse õppeaines „Uurimistöö alused“ suunatakse üliõpilasi
teadusartiklite otsingute protsessi, õpetatakse teadusartiklite lugemist, analüüsimist ja
refereerimist. Lõputöö koostamine algab kolmandal kursusel lõputöö teema valimisega,
juhendaja/juhendajate leidmise ja juhendamislepingu sõlmimisega, lõputöö projekti
koostamisega ja kaitsmisega õppeaines „Uurimistöö alused“.
Õe ja ämmaemanda õppekavadel alustab üliõpilane lõputöö tegemist lõputöö projekti
koostamisega, mis toimub juhendajaga koostöös. Kui üliõpilase juhendajaks on inimene
väljaspoolt kõrgkooli, siis vajadusel kaasatakse juhendamisprotsessi ka koolipoolne
juhendaja. Lõputöö projekt esitatakse kolmanda kursuse kevadsemestril ja seda retsenseerib
kõrgkooli õppejõud ning pärast projekti kinnitamist alustab üliõpilane lõputöö koostamist.
Enne lõputöö esitamist toimub töö eelkaitsmine, mis ämmaemanda õppekaval on üliõpilastele
kohustuslik, õe õppekaval aga vabatahtlik.
Lõputöö koostamise protsess algab füsioterapeudi õppekava üliõpilastel teise kursuse
sügissemestril lõputöö teema ja juhendaja valikuga. Üliõpilaste lõputööde juhendamisel
kaasatakse ka Tartu Ülikooli õppejõude koostöö eesmärgil. Lõputööde juhendajate arvu
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suurendamiseks korraldati 2013. aasta kevadel koolitus kõigile füsioterapeudi eriala
esindajatele, kes tunnevad huvi lõputööde juhendamise vastu. Lõputöid retsenseerivad
reeglina kõrgkooli õppejõud või väljaspoolt kõrgkooli kutseala parimad töötavad spetsialistid.
Bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavadel kasutatakse head praktikat, kus
kursusetööde retsensentidena on kaitsmise protseduuri kaasatud vanema kursuse üliõpilased,
kes saavad retsenseerimise kogemuse õppeaine „Uurimistöö metoodika“ raames.
Kõrgkooli õppejõudude meeskonnaga liitus 2013. aastal statistika õppejõud, kelle
juhendamistegevuse kaudu on tõusnud üliõpilaste pädevus lõputööde statistilise töötluse
valdkonnas. Üliõpilastele on kursuse- ja lõputööde nõuetest arusaamiseks koostatud vastavad
juhendid, mida on jooksvalt täiendatud ja mis on kättesaadavad siseveebis.
Koostatud on “Lõputöö juhendamise protsessi ja kaitsmise korralduse ning sisu kohta
tagasiside” küsitlus, mida vastavalt vajadusele saab õppekavati läbi viia. 2013. aastal viidi õe
õppekaval läbi uuring lõputööde ja lõpueksamitöö kaitsmise korralduse kohta. Antud
uuringus osales kokku 41 üliõpilast ja üldjoones oldi kaitsmise korraldusega rahul.
Elektroonilist tagasiside kogumist alustakse 2014. aastast.
Akadeemilise petturluse vältimiseks on alates 2012. aastast kõiki lõputöid kontrollitud
plagiaadituvastamisprogrammiga Plagiarism-Detector. 2013. aastal kontrolliti 149 lõputööd,
nendest suunati loomevarguse menetlemise komisjoni kuus. Loomevarguse tõttu
eksmatrikuleeriti üks õe õppekava üliõpilane ja kolme üliõpilast ei lubatud kaitsmisele.
Loomevarguse kahtlusega üliõpilastööde menetlemiseks viidi õppekorralduseeskirja sisse
muudatus ning moodustati ülekõrgkooliline loomevarguse menetlemise komisjon.
Uurimistöö metoodika õppejõudude ja pedagoogilise nõukogu ühiskoosolekul võeti vastu
otsus, et plagiaadi mõiste määratlus täpsustatakse üliõpilaste kirjalike tööde juhendis.
Uurimistöö metoodika õppejõud toovad seminarides sellekohaseid näiteid ja rõhutavad
uurimiseetika olulisele lõputööprotsessis. Üliõpilasi on suunatud alates esimesest kursusest
kirjalikke töid nõuetekohaselt tegema ning neile on tutvustatud plagiaadiprogrammi
kasutusvõimalusi.
8.4. Õppepraktika korraldus
2013. aastal sõlmiti 143 lühiajalist õppepraktika lepingut ja 26 kvaliteedilepet. Lisandus
kvaliteedileping Tartu linna haridusosakonnaga, mis reguleerib õppepraktika sooritamist
Tartu lasteaedades ja gümnaasiumites. Tartu lasteaedadest liitus antud lepinguga 24 lasteaeda
ja järgmised koolid: Tartu Annelinna Gümnaasium, Tartu Kivilinna Gümnaasium, Tartu
Tamme Gümnaasium ning Tartu Veeriku Kool.
Pedagoogilises nõukogus töötati välja majutuskoha taotlus üliõpilastele, mis võimaldab
paremini planeerida majutuskohti, sest praktikaõppe õpiväljunditest lähtuvalt on üliõpilased
õppepraktikal väga erinevates praktikabaasides. Praktika paremaks koordineerimiseks
kogutakse õppuritelt eelinfot nende majutusvõimaluste kohta, et optimeerida praktikale
suunamist. Kokku vajas majutust 2012/13. õppeaastal 225 üliõpilast.
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Sügisel muudeti tervisekaitse spetsialisti õppekava kolmanda kursuse õppetöögraafikut, sest
praktikabaasil ei olnud võimalik korraga vastu võtta nii palju praktikante ja seetõttu pikendati
praktikaperioodi. Bioanalüütiku õppekaval keskenduti õppepraktikabaaside külastustel
informatsiooni jagamisele õppepraktikate sisu ja korralduse kohta, tutvustati õppepraktika
raamatut ja tutvuti praktikabaasi juhendajatega. Praktikabaaside külastuste põhjal täiendati
andmeid nende sobivuse kohta praktikate sooritamiseks, eriti molekulaardiagnostika,
immunoloogia ja viroloogia osas, vastavad andmed edastati õppepraktika koordinaatorile.
2014. aastal jätkatakse praktikabaaside kaardistamisega. Lisaks üldistele õpiväljunditele
püstitatakse õppepraktikal üliõpilastele täiendavad individuaalsed eesmärgid. Üliõpilastele on
õppepraktika vältel tagatud pidev kõrgkoolipoolse õppepraktika juhendaja abi. 2013. aastal
loodi võimalused õppepraktika kolmepoolse hindamise tagamiseks, broneerides
kõrgkoolipoolsetele õppepraktika juhendajatele auditoorsest õppetööst vabad päevad
hindamise korraldamiseks ja läbiviimiseks. Praktikabaasi poolsele juhendajale ja üliõpilasele
informatsiooni
tagamiseks
alustati
õppepraktika
raamatute
täiendamist
hindamiskriteeriumidega. Õppepraktikate järgselt antakse üliõpilastele kutsealastele
pädevuste omandamise kohta tagasisidet õppepraktikate eksamitel. Üliõpilastele
informatsiooni edastamiseks õppepraktikate kohta töötati välja õppepraktikale suunamise
infoleht õppepraktika juhendajale.
Õe ja ämmaemanda õppekavadel täiendati praktikaraamatuid, korrigeeriti praktikatundide
mahtusid ning kirjeldati täpsemalt praktika õpiväljundite saavutamise hindamist,
hindamismeetodeid ja -kriteeriume, samuti täpsustati hindajad (praktikabaasi poolne
juhendaja, koolipoolne juhendaja jne).
Radioloogiatehniku õppekaval sisestati õppepraktika raamatud Moodle elektroonilisse
keskkonda. Kolmepoolne juhendamine toimub Moodle keskkonnas ja lõpphinnangu andmisel
kasutatakse erinevaid veebivõimalusi: Skype’i koosolekuid, telefoniseadmete rakendusi ja
videokonverentsiseadmeid.
Kutseõppe õppekavade õppijate praktikabaasidesse saatmisel suunati lähtuvalt tagasisidest
parimaid hinnanguid saanud praktikabaasidesse võimalusel rohkem praktikante, näiteks
lapsehoidja eriala õppurid lastehoidu Tupsik ja erakorralise meditsiini tehnikuks õppijaid
Lõuna-Eesti haigla erakorralise meditsiini osakonda. Kutseõppe õppekavadel jätkuvad
õpilastele õpiväljundite saavutamist toetavad õpiränded laste- ja haridusasutustesse,
hoolekande- ja tervishoiuasutustesse ning erakorralise meditsiini tehniku õppekaval
välipraktikum Väike-Maarja päästekooli õppepolügoni.
8.5. Üliõpilaste tagasiside õppekava õppeainete kohta
Üliõpilased tagasisidestavad õppeaineid õppeinfosüsteemis (ÕIS), kus õppeaine lõppedes on
neil võimalik anda hinnang õppeainele, kasutatud meetoditele, õpiväljundite saavutamisele ja
ka õppejõule.
ÕIS-is õppeainetele antud tagasiside põhjal on üliõpilased üldjuhul rahul neile õppetöö käigus
edastatud õpiväljundite saavutamise kohta antud tagasisidega. Üliõpilaste tagasiside
adekvaatsuse saavutamiseks õppimise ja õpetamise protsessi kohta on siiski vajalik tagada
üliõpilaste aktiivsem osalemine küsitlustel õppeainete sooritamise järgselt, see puudutab
üliõpilaste tagasisidet õppeainetele üldisemalt. Tagasisidestuse aktiivsuse tõstmiseks jagavad
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õppenõustajad ja õppekorralduse koordinaator infot küsitluste vajalikkuse kohta, samuti
küsitluste tulemuste kohta ning üliõpilasi teavitatakse edasistest tegevustest.
Üldiselt on üliõpilased õppejõudude pädevusega rahul, kuid esineb ka üksikuid näiteid, kus
heidetakse ette õppejõu hoiakuid ja suhtumist üliõpilastesse. Konkreetseid juhtumeid arutab
õppekavajuht koos õppejõuga. Üliõpilased soovivad rohkem praktilise harjutamise võimalusi
ja seoses uute eelkliiniliste praktikaklasside ja digitaalsete õppefilmide loomisega on need
võimalused ka tagatud. E-õppe osas lähevad üliõpilaste arvamused lahku – osa eelistab neid
loengutele, teised tahaksid rohkem kontakttunde.
Tagasisideankeete analüüsib õppekavajuht, koostöös õppejõuga planeeritakse arenguvestlusel
konkreetsed õppeprotsessi parendustegevused. ÕIS-i tagasiside andmetel väärtustavad
üliõpilased õppetöö läbiviimisel erinevates õppeainetes õppejõu näiteid reaalsest elust, eluliste
probleemidega tegelemist, põhjendatud vastuseid küsimustele, praktilisi iseseisvaid töid,
harjutuste praktilist sooritus ja praktilisi tunde, huvitavaid ja elulisi arutelusid,
aktiivõppemeetodeid, videofilme, seminare, rühmatöid, interaktiivsust, debatti, niisuguseid
õppematerjale, mis panevad õppija mõtlema ning seda, kui ainekursus on muutnud nende
tervisekäitumist ja kui teoreetilised teadmised on seostatud praktiliste näidetega.
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ARENDUSTEGEVUS
9. Kvaliteedikindlustamine
Arengukava võtmetulemustest lähtuvalt hinnatakse arendus- ja teadustöö mõjukust ETIS-e
publikatsioonide arvu, projektitegevuste, rakendusuuringute ning ühiskonnale suunatud
tegevuste kaudu.
2013. aasta tulemused arendus- ja teadustegevuses olid alljärgnevad:








ETIS-e publikatsioone 84 (eesmärk nelja aastaga 345, 2012. aastal oli publikatsioone
73);
esitatud 14 uut projektitaotlust, neist rahastatud kümme; käimasolevaid kuus,
lõpetatud kolm (2012. aastal esitatud projekte kaheksa, käimas oli kaks ja lõpetatud
neli);
2012. aastal alustatud rakendusuuringutest jätkusid tegevused kuues uuringus, alustati
kaheksaga ning lõpetati kaheksa uuringut (2012. aastal jätkus 15 uuringut, lõpetatud
uuringuid kaks ja uusi kümme);
täienduskoolitustel osales 585 inimest;
elanikkonnale pakutavaid teenuseid oli 52, kus osales 7176 inimest.

Lähtuvalt 2013. aastal akrediteerimiskomisjoni antud soovitusest suurendada kõrgkooli
tegevustest meediakajastuste arvu, viidi kõrgkoolis läbi kommunikatsiooniuuring. Tulemustes
soovitati luua kommunikatsioonijuhi ametikoht. Seetõttu toimusid arendusosakonna
struktuuris muudatused: turunduse ja kommunikatsiooniga tegelevad senise ühe inimese
asemel kommunikatsioonijuht ja turundusspetsialist. Tööle asus ka arendusspetsialist, kes
vastutab projektialase koondinformatsiooni eest ning nõustab õppejõude projektitaotluste
kirjutamisel.
Arengukava eesmärkidest tulenevate tegevuskava indikaatorite hindamisel on tulemused head
projektide ja rakendusuuringute osas, samuti toimib rahvusvahelistes võrgustikes osalemine
edukalt kõikidel õppekavadel.
Ilmuma hakkas kõrgkooli veebiajakiri Tervist!. Kõrgkooli sünnipäevaks esitleti uuendatud
kõrgkooli kodulehte, mis loodi uuele platvormile ning on selgema struktuuri ja ka
atraktiivsema disainiga. Publitseeriti Tartu Tervishoiu Kõrgkooli VII uurimistööde kogumik,
mis sisaldab 450 leheküljel 33 artiklit, 2012. aastal oli uurimistööde kogumik 275-leheküljene
ja seal publitseeriti 25 artiklit. Kogumik on kättesaadav ka elektroonsena kõrgkooli kodulehel.
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10. Projektid ja programmid
Aasta kestel on esitatud 14 uut projektitaotlust, neist rahastati kümme. Varasemalt alustanud
projektidest jätkusid tegevused projektis „Evidence based quality assurance in digital dental
imaging (EQD)“. Detsembris lõppes 2009. aastal alustanud projekt RADEK ning viidi läbi
kaks Erasmuse intensiivkursuse projekti. Programmidest jätkusid tegevused Primus ja
LLP/Erasmus raames ning 31.12.13 seisuga lõppes e-õppe programmis BeSt.
Kõrgkool juhib SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud 2013. ja 2014. aastal
läbiviidavat projekti „Keskkonnatervisealase teadlikkuse tõstmine gümnaasiumiõpilaste ja
õpetajate hulgas.“ Rahvusvahelistes pikemaajalisest projektides alustati partnerina kolmes:
European Later Life Active Network (2013-2016); Building Social Capital by Improving
Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market (2013-2015) ja Ready
Study Go Around the World (2013-2015) ning saadi rahastus LdV hooldustöötajate
õpirändeprojektile.
Programmi BeSt kestel (aastatel 2008-2013) koostati kokku 72 EAP mahus 30 kursust ja 57
õpiobjekti ning kaasatud oli 40 õppejõudu. E-kursuse kvaliteedimärk omistati kuuele ekursusele.
Programmi positiivne mõju kõrgkoolile:
 e-õppe kui metoodika laialdasem rakendumine kõrgkooli õppekavades eriala ainetena,
valikainetena ja avatud kõrgkooli kursustena;
 e-õppe keskkondade rakendumine koolis laialdasemalt. Moodle keskkonna
kasutamine õppepraktika tagasisidestamise juures;
 õppefilmide produktsioon;
 erinevate keskkondade kasutamine õppematerjalide koostamiseks, kui alguses oli Exelearning, siis nüüd on õppejõud kasutama hakanud väga erinevaid e-õppe keskkondi ja
metoodikaid;
 programm pakkus palju erinevaid e-õppe alaseid koolitusi, kus õppejõud said osaleda;
 e-kursuste kvaliteedi tagamine läbi hindamise – kvaliteedimärgid BeSti toel valminud
kursustele;
 kõrgkoolis loodi 2010. aastal sisekord e-kursuste ja õpiobjektide taotlemiseks
(taotluste kooskõlastamine õppekava juhiga, pedagoogilises nõukogus kinnitamine ja
alles seejärel taotluse täitmine);
 40 õppejõudu osalesid e-kursuste ja õpiobjektide loomisel
Programmi läbiviimisel ilmnenud vajakajäämised ja arenguvõimalused:







programmi infotundide vähesus kõrgkoolidele (2009. ja 2013. aastal);
programm ei toetanud haridustehnoloogi töötasustamist kogu programmi vältel;
programmi kestvus oli liiga pikk;
keeruline, kui programmi meeskonna liikmed vahetuvad (kõrgkooli tasemel) ja kui
toimusid muutused (euro tulek, muutused seadusandluses, aruandluse nõuetes);
kõikidel õppekavadel ei kasutata e-õpet võrdselt, enim oli õdede, ämmaemandate
õppekaval ja vähem füsioterapeudi ja tervisekaitse spetsialisti õppekavadel;
sisutootmise vajaduse hindajaks oli õppejõud, vähem ainemeeskond ja õppekava
meeskond;
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õppejõudude motivatsioonilangus e-kursuste ja õpiobjektide loomisel viimastel
aastatel.

Projekti RADEK (Radioloogiatehnikute erialase koolituse õppekava koostamine ja
rakendamine kolmes valdkonnas Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis) tegevused lõppesid
detsembris. Projekti eelarve oli 345 010,29 eurot; sh ESF toetus 260 873,45 eurot.
Lisaks sotsiaalministeeriumile olid kaasatud koostööpartnerid suurematest haiglatest ja
ühingutest: AS Ida-Tallinna Keskhaigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Pärnu Haigla, SA
Tallinna Lastehaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, AS
Rakvere Haigla, Lõuna-Eesti Haigla AS, SA Viljandi Haigla, Medicum, AS Põlva Haigla,
Eesti Radioloogiatehnikute Ühing, Balti Nukleaarmeditsiini Assotsiatsioon ja Eesti
Nukleaarmeditsiini Selts.
Koostati ning koos ekspertidega kirjeldati väljundipõhiselt radioloogiatehniku spetsialisti
õppekava kolmes valdkonnas. Koostöös Eesti ja välisekspertidega on läbiviidud iga
valdkonna õppekava hindamine ning on koostatud kolm raportit hindamistulemuste ja
ettepanekutega õppekava jätkuvaks arenguks. Kolme valdkondliku raporti põhjal on
koostatud üks konsolideeritud radioloogiatehnik-spetsialisti õppekava hindamisraport.
Õppejõududele ja partneritele korraldati 14 koolitust (ainekava koostamine, õppevahendite
koostamise, pedagoogika). Koolitustele olid kaasatus ka partnerite esindajad. Projekti kestel
koolitati 42 spetsialisti kolmel erialal (ultraheli, nukleaarmeditsiin ja kiiritusravi), sh toimus
auditoorne õpe ja õppepraktika, lõputööde hindamine ja pädevuseksamite läbiviimine.
Spetsialistiõppe õppetöö läbiviimises on osalenud välisõppejõud kokku 13 EAP ulatuses.
Projekti raames oli planeeritud tõlkida kolm õpikut, reaalselt kirjastati kaks. Selgus, et
riigihanked võitnud tõlkebüroode poolt esitatud tõlked ei vasta vajalikule kvaliteedile ja
seetõttu osutus kogu tõlke- ja kirjastamisprotsess väga keerukaks. Seetõttu kaasati ultraheli ja
nukleaarmeditsiini valdkonna erialaspetsialiste tõlgitud materjali korrigeerimiseks ja
terminoloogia ühtlustamiseks. Kiiritusravi valdkonna õpik jäi välja andmata, kuna ei
õnnestunudki saavutada kokkuleppeid erialaspetsialistidega.
Osaleti ettekandega projektist rahvusvahelisel ESTRO (Europaen Society for Radiotherapy
and Oncology) kongressil, Euroopa Radioloogia Kongressil (ECR), Balti
Radioloogiatehnikute Kongressil ja Balti Radioloogiatehnikute Suvekoolis Leedus. Läbi on
viidud teavitusseminarid Radioloogia arengunõukogu koosolekute raames ning toimus
projekti konverents.
Jätkuvad ettevalmistused spetsialistiõppe õppekava avamiseks kõrgkoolis 2015. aasta sügisel
esmajärjekorras kiiritusravis, seejärel nukleaarmeditsiini ja ultraheli valdkondades. Samuti
jätkub koostöö Läti Ülikooliga, et avada inglisekeelsed spetsialistiõppekavad, mille vastu on
tekkinud huvi ka Leedus radioloogiatehnikuid koolitavates õppeasutustes.
PRIMUS programmi eelarve oli 2013. aastal 55 686 eurot, mis oli ette nähtud neljas
valdkonnas tegutsemiseks: õppejõudude enesetäiendusteks 23 759 eurot, algaja õppija
toetamiseks 12 544 eurot, VÕTA-alased tegevused 10 726 eurot ja strateegilise juhtimise
elluviimiseks 8657 eurot. Aasta keskel taotlesime ja määrati lisaressursse õppejõudude ja
üliõpilaste koolitusteks.
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11. Täienduskoolitused
Täienduskoolitused toimuvad Avatud Kõrgkooli raames. Kursuste koondeelarve oli 32 373
eurot, millest riikliku koolitustellimusena laekus 4021 eurot.

Avatud Kõrgkooli eelarve on võrreldes
eelmise aastaga kasvanud 2957 euro võrra,
kuid on püsinud üsna stabiilne erinevate
aastate lõikes. Osalustasuga ja osalustasuta
kursusi toimus kokku 34, kokku 585
osalejale (Joonis 7). Osalejate languse
põhjusena saab välja tuua asjaolu, 2012.
aastal korraldati neli konverentsi, kus
osales kokku 478 inimest.
Joonis 7. Avatud Kõrgkooli kursuste ja osalejate
arv

Riikliku koolitustellimusega kursuste vastu oli huvi endiselt suur ning rühmad täitusid
keskmiselt nädalaga. Toimus kokku kaks koolitust: 1.-5. aprillil „Töö dementsussündroomiga
klientidele“ ja 13.-17. maini „Hooldustöötaja täienduskoolitus“. Riikliku koolitustellimusega
koolitati 30 osalejat, kes igaüks sai koolitust 40 tunni ulatuses. Võrreldes 2012. aastaga on
koolituste arv vähenenud kõrgkoolist mitteolenevatel põhjustel: teise poolaasta tellimuse
lükkas haridus- ja teadusministeerium 2014. aastasse edasi. Kõik osalenud hindasid koolitusi
vajalikeks ning leidsid, et on nende läbimise järgselt tööturul konkurentsivõimelisemad.
Tegevuskavast lähtuvalt oli haiglatega sõlmitud kvaliteedilepingute raames eesmärgiks
koolitada 113 praktikajuhendajat. Tartus toimus neli kursust, kus kokku koolitati 92 inimest
20 praktikabaasist. Praktikajuhendajate kursusi korraldati erialapõhiselt: toimusid koolitused
bioanalüütiku, radioloogiatehniku, õe, ämmaemanda ja füsioterapeudi õppekavade üliõpilaste
praktikajuhendajatele. Vastavalt kogutud tagasisidelehtedele oli koolitusel osalejate rahulolu
kõrge kõigis kolmes aspektis: koolituse sisu vastas ootustele, koolitajad olid hea tasemega
ning koolitus oli vajalik erialaste teadmiste kinnitamisel.
Koostöö jätkus töötukassaga, 2013. aastal lõpetasid kaks aastat tagasi erakorralise meditsiini
tehniku ja lapsehoidja kutseõppeerialadel alustanud õppijad. Koolitusi tellisid lisaks mitmed
erinevad asutused nt Hoolekandeteenused AS, Tartu linna päevakeskus Kalda, Lõuna-Eesti
Erihooldusteenuste Keskus ja Tartu Ülikooli Kliinikum. Hoolekandeteenused AS tellitud
koolitus „Töö suurema ohtlikkusastmega isikutega“ viidi läbi kahel korral ning selle läbis 40
inimest. 2012. aastal alanud tegevusjuhendajate täienduskoolituse (296 tundi) lõpetasid 23
tegevusjuhendajat.
Sügisel toimus vaktsiiniseminar koostöös GSK Eestiga, mis oli osalejatele tasuta ja kus osales
32 inimest. Väga populaarne oli klassikalise massaaži algkursus, mille läbisid 16 inimest ning
kus kohad täitusid nädalaga.
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Jätkus koostöö Tartu Tamme Gümnaasiumi ja Tartu Kivilinna Gümnaasiumiga: õpilased
läbisid erinevaid loenguid ja esmaabikoolituse. Koostöö on jätkunud ka autokoolidega
Kiirendus ja Edifico ning mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse läbis 141 inimest.
Uuendustena võib välja tuua esmaabikoolituste korraldamise laiemale avalikkusele. Tartu
Tervishoiu Kõrgkool on registreeritud sotsiaalministeeriumis töötervishoiu ja tööohutuse
seaduse alusel esmaabialaste välja- ja täiendusõppekursuste läbiviimiseks ettevõtetes.
Uuendati täienduskoolituste registreerimissüsteemi kõrgkooli kodulehel: võimalus on
koolitusele registreerujatele automaatselt vastuskirju saata ning saada ülevaade kursuse
täituvusest, see on muutnud täienduskoolituste korraldamist efektiivsemaks. Samuti saab
lisada uusi koolitusi lihtsalt ja kiirelt ning need näevad atraktiivsed välja.

12. Kogukonnale osutatavad tegevused
Avatud Kõrgkooli raames osutatakse teenust kogukonnale, mis võimaldab üliõpilastel,
töötajatel ja vilistlastel õppetöösse lõimituna või iseseisvate tegevustena rakendada
omandatud pädevusi tervise edendamise eesmärgil. Teenus kogukonnale osutatavad
tegevused on kas tasulised või tasuta ning nende osutamisel lähtutakse kõrgkooli
arengukavast, õppekavade õpiväljunditest, kõrgkooli kommunikatsiooni rakenduskavast ning
töötajate ja üliõpilaste pädevustest.
2013. aastal korraldati 52 kogukonnale suunatud sündmust, kus osales hinnanguliselt kokku
7176 inimest, keskmisel 138 inimest sündmuse kohta. Kaasatud õppejõude/töötajaid oli 23 ja
üliõpilasi 110.
Kogukonna teenimine on toimunud vabaine ,,Turunduspraktika“ (R. Pihle), valikainete
,,Esmaabiõpetus“ (T. Taimalu) ning ,,Tervisenäitajate testimine“ (A. Treiman-Kiveste)
raames. Kogukonnale suunatud tegevusi lõimisid õpiväljundite saavutamiseks õppeainesse
õppejõud P. Simm, M. Aruots, M. Mahla. Radioloogiatehniku õppekava üliõpilased on
tutvustanud omandatud pädevusi ultraheliuuringute näidisprotseduuridena õppekavajuhi
suunamisel.
Terviseteadliku eluviisi kujundajana jätkus koostöö seniste partneritega: Tartu linnavalitsuse
tervishoiuosakond, Tartu maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond, noortekeskus Lille Maja,
SA Teaduskeskus Ahhaa, Eesti Maaülikooli Spordiklubi ja SA Vaimse Tervise Keskus.
Tegevuse korraldamisel lähtuti partnerite ootustest ja korraldati kogemusringe,
tervisetegevusi, avalikke loenguid. Traditsioonilist teemaderingi laiendati rääkides tervislikust
toitumisest, erivajadusega inimesega suhtlemisest, keskkonnatingimustest ja liikumise
vajadusest. Sihtrühmadest jõuti riskirühma laste, vaimupuudega inimeste, vaegnägijate ja
eakate juurde. Saadud kogemusi nimetasid üliõpilased väärtuslikeks ja vajalikeks, mis toetab
õpiväljundite saavutamist erinevatel praktikatel.
Saab tõdeda, et kõrgkool on saavutanud usaldusväärse partneri staatuse Tartu linna
tervistedendava eluviisi võrgustikus. Suurenes kaasatud vilistlaste, õppejõudude ja üliõpilaste
arv. Jätkusuutlikeks kujunesid Südamenädala, Tervisliku Neljapäeva, Suvetelgi projektid ja
õppeaine ,,Terviseedendus“ raames korraldatav algklasside tervisepäev. Uute partneritena
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lisandusid Eesti Pimedate Ühingu Lõuna-Eesti ühing, Eesti Õdede Liit, SA Tartu Kiirabi.
Samuti laienes haridusasutuste võrgustik, kelle õpilastele ja töötajatele korraldati
aktiivõppetunde ja tervisetegevusi, testiti tervisenäitajaid ning peeti loenguid.
Üliõpilaste, õppejõudude ja turundusspetsialisti koostöös jätkus saavutatud õpiväljundite
rakendamine erinevates kogukonnale suunatud turundussündmustes: toimusid tervisenäitajate
testimised, erinevad õpitoad ja kogemusringid nii kõrgkoolis kui ka õppehoone väliselt
erinevatel sündmustel. Ühel olulisemal neist, Teaduskeskus AHHAA eestvedamisel toimunud
Teadlaste Ööl korraldas kõrgkool tegevusi nii linnas kui ka õppehoones. Võrreldes eelmise
aastaga oli osalejaid arvuliselt rohkem, mis viitab kõrgkooli tuntuse suurenemisele, kuid
sellest olulisem on külastajate teadlikkus ning huvi käsitletavate teemade ja õpitubade vastu.
Lisaks tervisenäitajate testimisele oli muuhulgas võimalik asetada end erivajadusega inimese
olukorda, lükata ümber imetamismüüte ja uuriti, mis värvi on must pastakatint.
Südamenädal, mida korraldati koostöös linna tervishoiuosakonnaga, sai positiivse tagasiside
üliõpilastelt ja klientidelt ning andis impulsi regulaarseks koostööks Eesti Õdede Liiduga
linnakodanike terviseteadlikkuse tõstmisel. Koostöös Eesti Õdede Liiduga alustati
tervisetubade sarjaga Tervislik Neljapäev, mida viiakse läbi Tartu linnavalitsuse liikumise
Terve Tartu raames ning mis osutus elanikkonna seas populaarseks.
Lisaks alustas 2013. aasta oktoobris perekool, kus ämmaemanda õppekava üliõpilased jagasid
õppejõudude juhendamisel lapseootel peredele lapseootuse, sünnituse, vastsündinu hoolduse
jms seonduvaid teadmisi. Lisaks oli lapseootel naistel võimalik saada kõrgkooli
võimlemissaalides liikumisaktiivsuse alast juhendamist. Jätkus hooldajate individuaalne
nõustamine ning eakate võimlemine.
Oktoobrikuus korraldati SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekti raames
keskkonnatervise õppepäev gümnasistidele, kus õpilased said läbi praktiliste tegevuste
hinnata välisõhu kvaliteeti, siseruumi keskkonda ning joogi- ja suplusveega seotud
terviseriske. A. Treiman-Kiveste ja R. Pihle töötasid Tartu Kivilinna Gümnaasiumi 7. klasside
inimeseõpetuse asendusõpetajatena.
19. detsembril toimus heategevuslik jõululaat, kus oli võimalik osta, müüa ja vahetada
käsitööd, küpsetisi, hoidiseid ja muud jõulukingiks sobivat kaupa. Müügitulust 10% annetati
heategevuseks, kokku koguti 185 eurot ema ja lapse varjupaiga, laste turvakeskuse ning
kodutute varjupaiga toetamiseks.
13. Avalikud suhted
Kõrgkooli tegevusi kajastati meedias 150 korral, 2012. aastal oli kajastusi 48 korral.
Meediakajastuste arvu kasvu põhjuseks saab pidada kõrgkooli suurenenud ühiskondlikku
aktiivsust erinevate sihtrühmi kaasavate tegevuste kasvu näol, uue ametikoha juurdeloomist ja
suurenenud ajaressurssi meediamonitooringuks.

32

Kindlasti tõstis meediakajastuste arvu õe
õppekava üliõpilase J. Beljajeva maailmameistrivõistlustel saavutatud esikoht ja
sellega kaasnenud uudistevoog, kus
vehklemise maailmameister jagas
muuhulgas positiivset õpikogemust Tartu
Tervishoiu Kõrgkoolis. Suurenenud on
meediakajastuste arv kõikides kategooriates (Joonis 8), välja arvatud ajakirjades
Eesti Arst ja Eesti Õde.
Joonis 8. Kõrgkooli kajastused meedias 2009-2013

Meediakajastuses räägiti raadioeetris südametervisest ja Südamenädalast ning laste
vigastustest, üliõpilased andsid tervisenõu portaali delfi.ee Teeviida messi eriväljaandes.
Trükimeedias ilmusid muuhulgas õppejõudude kirjutatud artiklid tervislikust toitumisest,
kodusünnitusest, õdede suhtumisest suitsiidikatse teinud patsienti ja tema seisundi
hindamisest, sarkoidoosi haigestunud inimese tervisega seotud elukvaliteeti mõjutavatest
sümptomitest, naaskelsabade levikust lasteaiaealiste hulgas, iseseisvate ämmaemandate rollist
ja ka arvamuslood tervishoiupoliitikast üldisemalt. Kõrgkooli õppejõudude ja üliõpilaste
tegevusi kajastati artiklites, kus teemaks kõrgkoolis läbi viidud rakendusuuringud kohvi
mõjust, puukborrelioosist levikust, saunas vedeliku tarbimise vajalikkusest ja laste x-jalgsuse
ravivõimalustest.
Ilmus uurimistööde kogumik, mis sisaldab artikleid rakendusuuringutest, lõputöödest ning
töötajate magistri- ja bakalaureusetöödest. Kaks korda aastas toimuvad kõrgkoolis avalikud
kaitsmised, mille kohta jagatakse infot koduleheküljel ja Facebookis. Ilmuma hakkas
kõrgkooli veebiajakiri Tervist!, mille tegemisse on lisaks kommunikatsioonijuhile kaasatud
toimetajatena neli üliõpilast ning kolleegiumisse kuuluvad üheksa töötajat. Veebiajakirja
esimene, 32-leheküljeline number ilmus novembrikuus. Uudse lähenemisena alustasid
õppejõud M. Mahla ja S. Läänelaid naine24.ee nõuanderubriigis vastamist lugejate lapse ja
naise tervise ning lapseootuse alastele küsimustele.
Nii visuaalse kui ka tehnilis-funktsionaalse uuenduskuuri läbis positiivse vastukaja pälvinud
uuele platvormile üle viidud kõrgkooli koduleht, mis sarnaselt sotsiaalmeediakanali,
Facebookiga on suunatud kõrgkoolivälisele sihtrühmale. Sisekommunikatsiooni keskkonnaks
on eelkõige siseveeb. Visuaalse veebiidentiteedi ühe osana loodi kõrgkooli virtuaaltuur, kus
huvilised saavad tutvuda kõrgkooli kaasaegsete õpitingimuste ja õppehoone interjööriga:
veebiüleselt on võimalik külastada õppehoone fuajeed, auditooriumi, teabekeskust,
radiograafiaruume, laborit, tutvuda füsioterapeutide võimlemisklassiga, aatriumi ja hoone
välisvaatega.
Potentsiaalsete üliõpilaste kõnetamise eesmärgil osales kõrgkool kokku seitsmel,
hinnanguliselt kokku kuni 5000 osalejaga messidel, 900 osalejaga noortekonverentsil Lahe
Koolipäev ja kolmel gümnaasiumi karjääripäeval, hõlmates sel viisil territoriaalselt kogu
Eestit. Esmakordselt osaleti kutseharidumessil Noor Meister 2013 ja Valga noortemessil Vali
Nutikalt!. Kõige laiema demograafilise valiku ja külastajate arvuga oli Teeviida mess
Tallinnas, kus teisel kohal külastajate arvult oli Tartumaa. Lisaks korraldati kolm Avatud Uste
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päeva sh toimus koostöös Tartu linna kõrgkoolidega lahtiste uste päev nn eribussi projektis
kevadisel koolivaheajal. Esmakordselt oldi koostööpartner sotsiaalministeeriumi juhitud
soolise võrdõiguslikkuse avatud uste päeval, kus tutvustati õe kutset ja meeste
õppimisvõimalusi kõrgkoolis. Tagasisides hinnati päeva korralduslikku poolt ja tegevusi
positiivselt. Jätkati üliõpilase- ja töövarju projektiga. Lisaks jätkus koostöö Nõo
Reaalgümnaasiumi, Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Vene Lütseumi ja Annelinna
Gümnaasiumiga, kelle õpilastele korraldati kõrgkoolis aktiivõpet.
Kõrgkooli mõjususe ja tuntuse suurendamiseks võimaldati Tallinna Ülikooli magistriõppe
üliõpilasel praktiseerida Avatud Kõrgkooli juhi ja Tartu Kutsehariduskeskuse sekretäri eriala
kahel õpilasel arendusosakonna töötajate juures. Õppehoonet (sh õppekavasid) tutvustati 16
korral, koostöös Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooliga valmis arhitektuurilisi
lahendusi kajastav lühifilm. Korraldati Tartu loodusainete õpetajate ainesektsiooni liikmetele
mitmikmikroskoobi käsitsemise alane aktiivõppetund ja õppekäigud linna karjääritöötajatele.
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
BILANSS
BILANSS

Lisad

Seisuga
31.12.2013

Seisuga
31.12.2012

Eurodes
Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu- ja trahvide
ettemaksed
Muud nõuded ja ettemaksed

11 299 485
369 275
314 564

11 475 064
592 540
548 445

7 561
47 150
10 930 210
10 918 348
11 862

228
43 867
10 882 524
10 859 743
22 781

11 299 485

11 475 064

915 691

1 048 223

4,5

109 764
19 480
28 551

96 228
14 293
21 148

5

559 369
198 527

916 553
0

10 383 794

10 426 840

2
4,5
5

Põhivara
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara

6
7

Kohustused ja netovara
Lühiajalised kohustused
Saadud maksude, lõivude ja
trahvide ettemaksed
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustused ja saadud
ettemaksed
Laenukohustused
Kohustused kokku
Netovara

TULEMIARUANNE
TULEMIARUANNE
Eurodes
Tegevustulud
Saadud toetused
Kaupade ja teenuste müük
Muud tulud
Tegevuskulud
Antud toetused
Sotsiaaltoetused
Muud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon ja
ümberhindlus

Lisad

2013

2 012

1 272 082
1 135 072
132 223
4 787

7 036 650
6 805 038
229 722
1 890

-4 033 107
-432 177
-421 583
-10 594
-1 707 180
-823 702
-315 127

-4 311 652
-419 570
-408 104
-11 466
-1 698 830
-770 055
-932 708

14

-754 921
-2 761 025
-2 761 025

-490 490
2 724 998
2 724 998

15

2 761 025

-2 724 998

8A
9
10

8B

11
12
13

Tegevustulem
Aruandeperioodi tulem
Siirded
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RAHAVOOGUDE ARUANNE
RAHAVOOGUDE ARUANNE
Eurodes

Lisa

2013

Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara
amortisatsioon ja
ümberhindlus

14

Põhivara
sihtfinantseerimise
amortisatsioon
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade
netomuutus
Põhitegevusega seotud kohustuste
netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimisest
Tasutud materiaalse ja immateriaalse
põhivara soetamisel
Materiaalse põhivara soetus
Immateriaalse põhivara soetus
Korrigeerimine muutusega
võlgades hankijatele
Saadud sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks
Korrigeerimine muutusega
sihtfinantsserimise kohustustes
Kokku rahavood
investeerimisest
Rahavood finantseerimisest
Arvelduskrediidi muutus
Netofinantseerimine eelarvest
Kokku rahavood
finantseerimisest
Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus
Raha ja selle ekvivalentide muutus

6
7

2 012

-2 761 025

2 724 998

754 921

490 490

-582 139
-2 588 243

-4 960 707
-1 745 219

-10 616

158 612

-212 910
-2 811 770

445 223
-1 141 384

-802 608
0

-3 973 737
-32 790

0

-205 619

582 139

4 960 706

-118 148

-2 271 159

-338 617

-1 522 599

198 528
2 717 978

0
2 354 382

2 916 506
-233 881

2 354 382
-309 601

548 445
314 564
-233 881

858 047
548 445
-309 602
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NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE (VÕI VARADE JA KOHUSTUSTE VAHE MUUTUSE
ARUANNE)
Eurodes
Lisa
Saldo 31.12.2012
Siire tulemi ellimineerimisest
Kokku muutused
Saldo 31.12.2013

15

Kokku
10 426 840
-43 047
-43 047
10 383 793

Kokku
5 347 461
5 079 379
5 079 379
10 426 840
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RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE
RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE
Eurodes

Liik

Konto

Tegevu
Objekt s
Sisu
ala

selgitus

TULUD KOKKU
3

Tegevustulud
Kaupade ja
teenuste müük
Tulu
majandustegev
usest
Saadud
toetused
Saadud
kodumaised
toetused
Saadud
välistoetused

32

322
35

358
359
KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU
09

5

Haridus
Tegevuskulud
Tööjõu-ja
majandamiskul
ud
Määratlemata
majandusliku
sisuga
tegevuskulud

TULUD KOKKU
3
32

10
323
INVESTEERINGUD KOKKU
FINANTSSERIMISTEHINGUD KOKKU
KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU
KULUD KOKKU

Tegevustulud
Kaupade ja
teenuste müük
Muu kaupade
ja teenuste
müük

Esialgne

Lõplik

2013

eelarve
eelarve
2013
2013
273 700
273 700 1 040 348

Tegelik
miinus
lõplik
eelarve

Üle
viidud
järgmis
se
aastasse

1 045 650

-35 374

0

259 000

223 626

228 928

-35 374

0

259 000

223 626

228 928

-35 374

0

14 700

816 722

816 722

0

0

0

10 835

10 835

0

0

14 700
-2 774
472
-2 744
472
-2 681
472

805 887
-2 833
957
-2 613
957
-2 613
957

805 887

0

0

-218 368

-4 150 576

110 676 110 676

-3 951 270

92 928

92 928

-3 235 763

92 928

92 928

-10 635

-725 368

1

1

-2 463
104

-2 603
322

-2 510 395

92 927

92 927

0

0

5 302

0

0

0

0

5 302

0

0

0

0

5 302

0

0

0
-93 000
0
-2 500
772
-2 470
772

0
-220 000
0
-2 833
957
-2 613
957

5 302
-914 813
-8 091

0
17 748
0

0
17 748
0

-2 723 281
-2 521 029

110 676 110 676
92 928

92 928

39

TK02000
1

20

20

TK02000
1
TK02000
3

20

TK02000
4

20

09

09
09

09

Tööjõu-ja
majandamiskul
ud

5
20

5

Tegevuskulud
Kõrghariduse
õppetoetused
Kutseõppe
õpilaste
õppetoetused,
sõidusoodustus
ed ja
koolitoidu
toetus
Kõrgkoolide
tegevustoetus
Kutseõppe
riiklik
koolitustellimu
s

09

Rakenduskõrg
koolid
Õppelaenude
tagasimaksmis
ega seotud
kulud

10
5 SE000001 09
INVESTEERINGUD KOKKU
IN02000
30
0
09
TULUD JA TULUDEST SÕLTUVAD KULUD
Tulud kokku
3
Tegevustulud
Kaupade ja
32
teenuste müük
Tulu
majandustegev
40
322
usest
38
Muud tulud
VT00009
Saadud muud
40
359 9
välistoetused
Saadud
kodumaised
40
358
toetused
KULUD JA
INVESTEERING
UD KOKKU
KULUD KOKKU
Tegevuskulud
Tööjõu-ja
majandamiskul
5
ud
Rakenduskõrg
40
5
09
koolid
INVESTEERINGUD KOKKU
40
IN02000 09

-2 470
772

-2 613
957

-2 521 029

92 928

92 928

-339 535

-339 535

-338 657

878

878

-15 694
-1 981
056

-18 999
-2 117
969

-16 467

2 532

2 532

-2 032 247

85 722

85 722

-126 819

-126 819

-123 024

3 795

3 795

-7 668

-10 635

-10 634

1

1

0

-2 946

-2 946

0

0

-7 668
-30 000

-7 689
-220 000

-7 688
-202 252

1
17 748

1
17 748

-30 000

-220 000

-202 252

17 748

17 748

63 000
273 700

984 850
984 850

275 418
984 850

-35 374
-35 374

0
0

259 000

223 626

223 626

-35 374

0

259 000
14 700

223 626
761 224

223 626
761 224

-35 374
0

0

14 700

750 389

750 389

0

0

0

10 835

10 835

0

0

-273 700
-210 700
-210 700

0
0
0

-712 561
0
-714 734

0
0
0

0
0
0

-210 700

0

-714 734

0

0

-210 700
-63 000
-63 000

0

-714 734
-712 561
-712 561

0

0
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0
FINANTSEERIMISTEHINGUD
Finantseerimistehningud kokku

10

102

20
206
SIIRDED RIIGIKASSAGA JA RAHA JÄÄK
Netosiirded
riigikassaga
Raha jääk aasta
algul
Raha jääk aasta
lõpul

Finantsvarad
e
vähenemine
Finantsvarad
e
vähenemine

0

0

-8 091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-8 091

0

0

2 717 979
548 445
314 564
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Lisa1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid 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.
Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:
 Hooned ja rajatised
 Masinad ja seadmed
 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed
 Muu inventar, tööriistad ja sisseseade
Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene,

2,5 % - 4 %
20 % - 25%
33 %-33,3%
20 %
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 %
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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.
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
Lisa 2. Raha ja selle ekvivalendid
Eurodes

Arvelduskontod pankades
Raha ja pangakontod kokku

31.12.2013
314 564
314 564

31.12.2012
548 445
548 445

Lisa 3. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega
Lisa 3A. Nõuded ja kohustused
Lisa 3. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega
Eurodes
Lisa 3A. Nõuded ja kohustused
Lühiajalised
nõuded
Seisuga 31.12.2013
Riigiasutused
Kohalikud omavalitsused
Muud avalik-õiguslikud juriidilised
isikud

Lühiajalised
kohustused

7 561
0

309 777
45

0

0
552 383

Sihtasutused, mittetulundusühingud,
tütarettevõtjad
Avaliku sektori üksused kokku
Kokku avaliku sektori ja
sidusüksused
Seisuga 31.12.2012
Riigiasutused
Muud avalik-õiguslikud juriidilised
isikud

16 978
24 539

862 205

24 539

862 205

9 177

106 600

179

10

1 175
10 531

904 252
1 010 862

10 531

1 010 862

Sihtasutused, mittetulundusühingud,
tütarettevõtjad
Avaliku sektori üksused kokku
Kokku avaliku sektori ja
sidusüksused
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Lisa 3B. Tulud ja kulud
Lisa 3B. Tulud ja kulud
Tegevustulud
Riigiasutused
Kohalikud omavalitsused
Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud
Sihtasutused, mittetulundusühingud,
tütarettevõtjad
Avaliku sektori üksused kokku
Sidusüksused
Kokku avaliku sektori ja sidusüksused

2013
Tegevuskulud

2012
TegevusTegevustulud
kulud

35 747
4 110
4 161

-308 218
-5 303
-5 338

2 209 283
1 988
2 978

-941 103
-5 249
-14 491

1 126 879
1 170 897
0
1 170 897

-139 865
-458 724
-134
-458 858

4 635 417
6 849 666

-151 753
-1 112 596
-162
-1 112 758

6 849 666

Lisa 4. Maksud, lõivud, trahvid
4. Maksud, lõivud, trahvid
Eurodes
4. A. Maksu-, lõivu-, trahvinõuded ja -kohustused
Makstud
ettemaksed
Seisuga 31.12.2013
Maksud
Käibemaks
Sotsiaalmaks
Üksikisiku tulumaks
Töötuskindlustusmakse
Kogumispensioni makse
Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks
Maksud kokku
Sh brutosummas
Maksud, lõivud, trahvid kokku
Seisuga 31.12.2012
Maksud
Sotsiaalmaks
Üksikisiku tulumaks
Töötuskindlustusmakse
Kogumispensioni makse
Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks
Maksud kokku
Sh brutosummas
Maksud, lõivud, trahvid kokku

Lühiajalised
kohustused

0
4 290
2 621
390
260
0
7 561
7 561
7 561

1 217
63 464
34 961
5 235
3 128
1 760
109 764
109 764
109 764

217
0
0
0
11
228
228
228

55 426
30 731
6 515
2 764
792
96 228
96 228
96 228
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Lisa 5. Muud nõuded ja kohustused
Lisa 5. Muud nõuded ja kohustused
Eurodes
31.12.2013
Lühiajaline
osa

31.12.2012
Lühiajaline
osa

Nõuded ja makstud ettemaksed
Nõuded ostjate vastu
Sh brutosummas
Sh ebatõenäoliselt laekuvad
Toetuste saamisega seotud nõuded (vt
lisa 8A)

18 838
23 178
-4 340
16 978

22 869
27 142
-4 273
1 175

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
(vt lisa 4)

7 561

228

11 335

19 823

54 712

44 095

109 764
933
14 253

96 228
0
12 373

544 181

903 592

2

588

669 133

1 012 781

Ettemakstud tulevaste perioodide
kulud
Muud nõuded ja makstud
ettemaksed kokku
Kohustused ja saadud ettemaksed
Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused (vt
lisa 4)
Toetuste maksmise kohustused
Muud kohustused
Toetusteks saadud ettemaksed (vt lisa
8A)
Muud saadud ettemaksed ja tulevaste
perioodide tulud
Muud kohustused ja saadud
ettemaksed kokku
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Lisa 6. Materiaalne põhivara
Lisa 6. Materiaalne põhivara
Eurodes
Maa

Hooned ja
rajatised

Bilansiline
väärtus perioodi
alguses
Soetusmaksumus 45 058
Akumuleeritud
0
kulum
Jääkväärtus
45 058
Aruandeperiood
i liikumised

Masinad
ja
seadmed

10 242 767 1 297 397
-690 115 -483 653

Info-ja
kommuni
katsioonit
ehnoloogi
a seadmed

Muu põhivara

Lõpetamata
tööd ja ettemaksed

Kokku

176 449
-69 857

318 849
-70 116

92 964
0

12 173 483
-1 313 740

9 552 651

813 744

106 593

248 733

92 964

10 859 743

0

802 608

Soetused ja
parendused

0

205 902

357 822

178 351

60 534

Kulum ja
allahindlused

0

-315 440

-281 842

-79 127

-67 593

Liikumised
kokku

0

-109 539

75 980

99 224

-7 059

0
0

58 606

10 448 668 1 655 218
-1 005 556 -765 495

354 800
-148 984

379 382
-137 708

92 964
0

12 976 090
-2 057 742

205 816

241 674

92 964

10 918 348

Bilansiline
väärtus perioodi
lõpus
Soetusmaksumus 45 058
Akumuleeritud
0
kulum
Jääkväärtus

45 058

9 443 113

889 724

-744 002
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Lisa 7. Immateriaalne põhivara
7. Immateriaalne põhivara
Eurodes
Immateriaalne põhivara
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus
Aruandeperioodi liikumised
Soetatud
Kulum ja allahindlused
Liikumised kokku
Bilansiline väärtus perioodi
lõpus
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus

Tarkvara
32790
-10009
22781

Kokku
32790
-10009
22781

0

0

-10 919
-10 919

-10 919
-10 919

11 862
32 790
-20 928
11 862

11 862
32 790
-20 928
11 862
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Lisa 8. Saadud ja antud toetused
Lisa 8A. Saadud toetused
Lisa 8. Saadud ja antud toetused
Eurodes
Lisa 8 A.Saadud toetused
Jääk perioodi alguses Arvestatud Jääk perioodi lõpus
tulu
Nõuded
Saadud
Nõuded
Saadud
ettemaksed
ettemaksed
2013
Saadud toetused
Haridus-ja Teadusministeerium
SA Eesti Infotehnoloogia
SA Innove
SA Archimedes
SOTSIAALMINISTEERIUM
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Tartu LV
Deutscher Akademisher Ausauschdienst
Metropolia AMK Oy
Espoon Seudun Koulutuskuntayhtyma
Haskoli Islands
Kauno Kolegija
Smittskyddsinstitutet
Saadud toetused kokku
2012
Saadud toetused
Haridus-ja Teadusministeerium
SA Eesti Infotehnoloogia
SA Innove
SA Archimedes
RAHANDUSMINISTEERIUM
SOTSIAALMINISTEERIUM
SA Tartu Ülikooli Kliinikum
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
SA Viljandi Haigla
AS Ida-Tallinna Keskhaigla
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
SA Tallinna Lastehaigla
SA Pärnu Haigla
AS Põlva Haigla
Tartu LV

10 252
2
1 175

891 108

2 230

1 175

903 592

3 749
59 772

2 643 896

2 903

15 849
15 338
5 845
1 082 846
-2 146

1 057
1 571
15407

3 140
538 901
393
690

2 230
2 160
638
1 881
1 930
736
7165
600
1 135 072

8 607
30 787
54 992
4 528 023
2 166 199
4 154
1 981
1 917
256
2 591
256
256
256
256
1 000

16 978

544 181

10 252
2
1 175

891 108

2 230
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AS Rakvere Haigla
AS Lõuna-Eesti Haigla
Eesti Radioloogiatehnikute Ühing
Medicum AS
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK
Metropolia AMK Oy
Haskoli Islands
Kauno Kolegija
Registerenheten I Bronnoysund
Malander Hogskola
Saadud toetused kokku

1 107

64 627

2 646 799

256
256
320
256
120
474
754
752
81
240
6 805 038

1 175

903 592

Lisa 8B. Antud toetused
8.B Antud toetused
Eurodes
Jääk perioodi alguses
Tasutud
ettemakse
d

Kohustu
-sed

2013
Õppetoetused
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
European Network of Physiotherapy in Higher
Educat
European Federation of Nurse Educators
International Federation Environmental Health
European Federation of Radiographer Societies
Antud toetused kokku
2012
Õppetoetused
Sotsiaaltoetused kokku
Tartu LV linnavalitsus
Eesti Infotehnoloogia SA
European Federation of Nurse Educators
European Federation of Radiographer Societies
ENPHE
Antud toetused kokku

Arvestatud
kulu

Jääk perioodi lõpus
Tasutud
ettemakse
d

-421 583
-8 593
-300

0

0

Kohustu
-sed

933

0

-1 500
-90
-112
-432 177

0

933

0

-408 104
-408 104
-52
-9 492
-1 500
-122
-300
-419 570

0

0
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Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus saadava ja antava sihtfinantseerimise
kohta
Eurodes
31.12.2012

31.12.2013
Saadaolev sihtfinantseerimine
Eesti Infotehnoloogia SA
SA Innove
Archimedes SA

0
8 985
33 539

17 905
0
47 283

Haridus- ja Teadusministeerium

0

12 017

4 544

0

3 859
50 927

0
77 205

Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK)
Espoon Seudun
Koulutuskuntayhtyma
Saadaolev sihtfinantseerimine
kokku

Lisa 9. Kaupade ja teenuste müük

Lisa 9. Kaupade ja teenuste müük
Eurodes

Tulu haridusteenusest
Tulu elamu-ja kommunaaltegevusest
Kokku

2013
46 892
85 331
132 223

2012
67 238
162 484
229 722

2013
4 787
4 787

2012

Lisa 10. Muud tulud
Lisa 10. Muud tulud
Eurodes

Muud tulud
Kokku

1 890
1 890
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Lisa 11. Tööjõukulud

Lisa 11. Tööjõukulud
Eurodes
Töötajate töötasud
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud
Töötasukulud kokku
Erisoodustused
Sotsiaalkindlustusmaks
Töötuskindlustusmaks
Tulumaks erisoodustustelt
Tööjõukulud kokku
Keskmine töötajate arv
Töötajad
Kokku

2013
2012
-1 078 442 -1 021 560
-173 150
-222 679
-1 251 592 -1 244 238
-17 481
-15 864
-421 012
-417 130
-12 448
-17 391
-4 647
-4 206
-1 707 180 -1 698 830

2013
84,24
84,24

2012
81,56
81,56

Asutus/asutuste grupp

Ametikohad

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

rektor ja
prorektorid

83 863

7 369

72 787

6 050

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

haldusdirektor,
IT juht

27 520

2 670

43 074

4 900

111 383

10 039

115 861

10 950

Kokku

2013
Töötasud Muud tasud

2012
Töötasud
Muud
tasud
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Lisa 12. Majandamiskulud
Lisa 12. Majandamiskulud
Eurodes

Administreerimiskulud
Uurimis- ja arendustööd
Lähetuskulud
Koolituskulud
Kinnistute ja hoonete, ruumide
majandamiskulud
Sõidukite majandamiskulud
Info-ja kommonikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari majandamiskulud
Meditsiini- ja hügieenikulud
Õppevahendite ja koolituse kulud
Komm.-, kult.ja vaba aja sisustamise kulud
Eri-ja vormiriietus
Mitmesugused majandamiskulud
Kokku

2013
-90 664
-7 762
-16 683
-51 605

2 012
-73 069
0
-18 047
-44 624

-191 285
-4 680
-117 205
-165 622
-3 047
-141 192
-3 483
-372
-30 102
-823 702

-255 427
-5 315
-158 025
-55 083
-2 394
-125 152
-681
0
-32 235
-770 055

Lisa 13. Muud tegevuskulud
Lisa 13. Muud tegevuskulud
Eurodes

Kaibemaksu kulu
Maamaksu kulu
Riigilõivu kulu
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
müüdud toodete ja teenuste eest
Muud tegevuskulud
Kokku

2013
-314 664
-256
0

2 012
-930 851
-307
-180

-207
0
-315 127

-1 370
0
-932 708
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Lisa 14. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Lisa 14. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Eurodes
2013

2 012

Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt
lisa 6)

-315 440

-218 728

Masinate ja seadmete amortisatsioon (vt
lisa 6)

-281 842

-177 995

Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia
seadmete amortisatsioon (vt lisa 6)

-79 127

-27 502

Muu materiaalse põhivara
amortisatsioon (vt lisa 6)

-67 593

-56 255

-10 919
-754 921

-10 009
-490 490

Immateriaalse põhivara amortisatsioon
(vt lisa 7)
Kokku

Lisa 15. Siirded
Lisa 15. Siirded
Eurodes
2013

2 012

Rahalised siirded
Saadud riigikassast ülekannete tegemiseks
Riigikassale üle antud laekumised

2 831 789
-113 810

2 394 281
-39 900

Rahalised siirded kokku

2 717 979

2 354 382

Mitterahalised siirded teiste
riigiraamatupidamiskohustuslastega
Siirded tulemi elimineerimiseks*
Siirded kokku

43 047 -5 079 379
2 761 025 -2 724 998
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Lisa 16. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
Lisa 16.
Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
Lõpliku eelarve kujunemine
Eurodes

Esialgne eelarve (sh tulud , investeeringud )
Üle toodud eelmisest aastast
Muudatused lisaeelarve(te) alusel
Eelarves kavandatud toetused
Tegelikult laekunud toetused
Arvelduskrediidi muutus
Eelarves kavandtud majandustegevusest laekuv tulu
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu

Tulud
273 700
0
0
0
761 224
0
-259 000
228 928

Kulud ja
investeeringud
-2 774 472
831 141
59 485
0
-761 224
198 528
259 000
-228 928

Kokku lõplik eelarve

1 004 852

-2 416 470
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