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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 Tartu
Tervishoiu Kõrgkooli ja ühiskonda ühendav nõuandev kogu ning mille kõik liikmed on
kõrgkooliväliste huvigruppide esindajad. Kõrgkoolisiseselt on valitud kõrgkooli nõukogu,
kuhu kuulub neljaliikmeline juhtkond, seitse õppejõudude esindajat ning neli üliõpilast.
Lisaks seadusandlikule raamistikule on kõrgkooli tegutsemise aluseks arengukava 2010-2015,
mille juurde kuuluvad iga-aastased tegevuskavad, ning kvaliteedikäsiraamat.
Tabel 1. Kõrgkooli üldnäitajad.

Näitaja
2014
2013
2012
2011
2010
Eelarve maht
3 399 316
4 843 406
8 115 775
9 988 124
8 056 306
s.h. tegevustoetus
2 595 377
2 244 788
2 023 382
2 006 549
1 924 011
Struktuuris
ametikohad:
õppeosakond
82
77,5
76,5
74,0
76,25
arendusosakond
7,5
7,25
6,5
6,5
6,5
haldusosakond
13,5
13,75
16,5
21,75
19,5
Õppekavade arv
9
10
10
10
9
Riiklik koolitus340
363
336
359
365
tellimus (RKT)*
Üliõpilaste arv
1125
1160
1146
1237
1172
seisuga 31.12
Lõpetajate arv
317
330
318
291
288
* 2013. aastast alates pole enam RKT ehk riikliku koolitustellimuse õppekohti, vaid kõrgkooli
nõukogu otsus vastuvõtuarvu maksimumiks.

2. Personal
Arengukava
võtmetulemustest
lähtuvalt
monitoorib
kõrgkool
kvaliteedinäitajaid, 2014. aasta kokkuvõte on esitatud 31. detsembri seisuga:

alljärgnevaid

Vanus ja haridustase
Struktuuris on kinnitatud 67 akadeemilise personali ametikohta, töölepingud on 77 õppejõuga
(55,25 ametikohta), käsunduslepinguid on aasta jooksul sõlmitud kokku 299 õppejõuga.
Sarnaselt varasema aastaga oli ühe õppejõu ametikoha kohta 20,4 üliõpilast. Akadeemilise
personali (77 õppejõudu ja 3 juhtkonna liiget) keskmine vanus oli 43,9.
2014. aastal kuulutati välja konkurss 15 õppejõu leidmiseks (ametikohti 8,5). Laekus 21
avaldust ehk kaks avaldust ühele kohale. Suurim konkurss oli kliinilise õenduse õpetaja 0,5
ametikohale - neli kandidaati. Kutseõpetajate ametikohtadele oli kaks soovijat ühele kohale.
Viimastel aastatel on õppejõudude konkurss püsinud stabiilne, ühele kohale on kandideerinud
enam kui kaks kandidaati.
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Akadeemilise personali 55,25 ametikohal töötas kokku 77 õppejõudu. Kaheksa õppejõudu
(10% ehk 6,25 ametikohta, 2 ametikohta rohkem kui eelmisel aastal) on doktorikraadiga, 53
(66,25% ehk 39,25 ametikohta) magistrikraadiga ja 19 (23,75% ehk 10,25 ametikohta)
kõrgharidusega. Doktoriõppes õppis 2014. aastal kaks õppejõudu.
Mitteakadeemilise personali 33 ametikohal töötas 38 inimest. Kaheksa oli magistrikraadiga
(21%), 9 (23,7%) kõrgharidusega ning 21 (55,3%) keskeri-, üldkesk- või kutseeriharidusega.
Keskmine vanus 42,3 aastat.
Töörahulolu
Töökeskkonna uuringus osales 33 õppejõudu (44,6% ehk 8 õppejõudu rohkem kui eelmisel
aastal). Võrdluseks: kõrgkoolis töötas 32 täiskohaga õppejõudu. Mitteakadeemilisest
personalist osales 14 töötajat (46,2% ehk 4 töötajat vähem kui eelmisel aastal). Vastanute arv
kokku oli 47 ehk 39,8% töötajatest. Töökeskkonnaga rahulolu hinnati neljapalli skaalal 3,95
(eelmisel aastal 3,22). Kolmel viimasel aastal on töökeskkonnaga rahulolu tõusnud. Sarnaselt
eelmise kolme aastaga olid õppejõud kõige enam rahul auditooriumite, enesetäienduse
võimaluste, raamatukoguteenuse ja tugipersonali toega, lisaks hinnati kõrgelt
infotehnoloogiliste vahendite olemasolu õppetegevuses (projektorid jms). Arendama peab
veel ettepanekute arvestamise süsteemi, tagasisiside andmist, siseveebi ja toitlustusteenust.
Jätkuvalt on probleemiks töökoormuse ebavõrdne jaotamine semestrite vahel.
Mitteakadeemiline personal tõi esile, et nad on teadlikud oma õigustest ja kohustustest,
hindavad iseseisva töö tegemise võimalust, samuti oldi rahul kolleegide toega. Väiksem oli
rahulolu toitlustusteenusega. Riigihanke tulemusena pakub kõrgkoolis toitlustusteenust
kohvik Lusikas ja kõrgkool on tagasiside alusel tegelenud kohviku teeninduse ja toidu
kvaliteedi ning valikute suurendamise küsimustega ka varem. Probleemidest rääkimine on
aidanud ning tänasel päeval on menüü valik rikkalikum, toidud maitsvamad ja teenindus
parem. Koostöö tervislikuma menüü osas jätkub.
Täiendusvõimalused
2014. aastal esitasid kõrgkooli töötajad kokku 452 enesetäienduse taotlust kogumahus 6785
tundi. Ühe taotluse kohta 15 tundi (eelmisel aastal 16,5). Kokku osaleti 256 koolitusel, 81
seminaril, 82 konverentsil, 12 kongressil, 16 info- ja teabepäeval, 5 stažeerimisel sh erialaseid
taotlusi esitati 206, pedagoogilisi 155 taotlust ja juhtimisalased 91 taotlust. Ühe töötaja kohta
teeb see 57,5 tundi enesetäiendust (ametikohale 76,5 tundi). Täiendustega rahulolu keskmine
hinne viiepalli süsteemis oli 4,1 ning olulisuse näitaja oli 4,3 (vastanute arv 352), mida võib
lugeda heaks tulemuseks. Enesetäiendustel on tehtud kokku 57 ettekannet (25 rohkem kui
eelmisel aastal), neist väljaspool Eestit tehti 24 ettekannet.
Enesetäiendustel osalemise kaudu on saanud töötajad arendada ennast nii erialaselt kui ka
pedagoogiliselt. Tagasisides on välja toodud mitmed rakendamisvõimalused: digivahendite
kasutamine, tagasiside andmine, juhtumianalüüside kasutamine õppetöös, õppejõu rolli
teadvustamine ja loengu efektiivsemaks muutmine. 19 töötajat, nendest 12 õppejõudu said
Erasmus programmi toel külastada partnerkoole.
Tunnustused
Tunnuskirja üliõpilaste juhendamise eest pälvisid 20 õppejõudu. 20 töötajat on saanud
erinevaid tänukirju õppeprotsessi arendamise ning kõrgkooli tutvustavate ja rahvusvaheliste
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tegevuste eest. Neljale õppejõu e-kursusele omistati kvaliteedimärk ning üks kursus esitati ekursuse stipendiumi kandidaadiks.
Juba mitmendat aastat on üliõpilased valinud igal õppekaval aasta õppejõu. 2014. aastal
osutusid nendeks: Evi Aotäht (bioanalüütiku õppekaval), Kirkke Reisberg (füsioterapeudi
õppekaval), Triin Kasesalu (radioloogiatehniku õppekaval), Ave Tihane (tervisekaitse
spetsialisti õppekaval), Veronika Reinhard (õde erialase koolituse õppekaval), Janika Pael (õe
õppekaval), Margit Luiga (ämmaemanda õppekaval), Merle Kolga (erakorralise meditsiini
tehniku õppekaval), Maire Aruots (hooldustöötaja õppekaval) ja Siret Läänelaid (lapsehoidja
õppekaval).
Aasta kolleegideks valiti 2014. aastal akadeemilise personali seast Maire Aruots ning
mitteakadeemilise personali seast Aet Kaare-Põiklik.
Ekspertidena tegutsesid aktiivselt erinevates ühingutes, töörühmades, nõukogudes ja
komisjonides mitmed kõrgkooli õppejõud.
3. Majandus- ja finantstegevus
Arengukava
võtmetulemustest
lähtuvalt
hinnatakse
eelarve
kogumahtu,
sh
sihtfinantseeringuid välisvahendites ja investeeringuid. 2014. aasta tulemused:
 eelarve kogumaht 3 399 316 eurot, millest sihtfinantseeringuid 378 412 eurot;
 investeeringute
kogumaht 109 751 eurot, millest ühiselamu püstakute
rekonstrueerimine 68 976 eurot ning investeeringud väikevahenditesse 40 775 eurot,
sh audio-videosüsteemi täiustamine õppehoone 0-korrusel;
 välisvahendite eelarveline kogumaht oli 112 657 eurot (vt. peatükk 10).

Joonis 1. Eelarve jaotus 2010.–2014. aastal

Joonis 2. Tegevuskulude jaotus 2010.–2014. aastal

3.1. Investeeringud
Arvestades eelnevate aastate investeeringute suurt mahtu Euroopa Liidu vahenditest ja
mitmete investeeringuprojektide lõppemist 2013. aastal, ei tehtud 2014. aastal õppehoonesse
investeeringuid. Väikevahenditena täiustati õpperuumide audio-video ning IT-süsteeme
30 465 euro eest. Arendusosakond soetas väikevahendeid 745 euro ning haldusosakond 2629
euro ulatuses. Ühiselamus rekonstrueeriti hanke tulemusena E&G Ehitus poolt tarbevee (8),
sadevee (6) ning kanalisatsiooni (8) püstakud.
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3.2. Õppeinfrastruktuur
2014. aastal soetati õppetegevuseks väikevahendid kokku 6936 euro eest: õe ja ämmaemanda
õppekavadel mahus 3330 eurot (instrumendilauad 10 tk), füsioterapeudi õppekaval 922 eurot
(alajäseme lihaste anatoomiline mudel), radioloogiatehniku õppekaval 2300 eurot (mööbel)
ning bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavadel 384 eurot (Petri tassi keerutaja).
Raamatukogu pakub kõrgkooli üliõpilastele ja õppejõududele tervishoiualast õppe- ja
teaduskirjandust. 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 2. Raamatukogu statistika aastate lõikes

2011
2012
2013
2014

Raamatukogu aasta
eelarve eurodes
15 845
21 609
21 269
21 096

Lugejate
arv
1 172
1 250
1 135
1 118

Eksemplaride
juurdekasv
594
716
601
348

Laenutuste
arv aastas
17 700
20 808
19 824
19 520

Teavikute arv
aasta lõpuks
13 286
12 534
13 571
14 181

3.3. Tagasiside üliõpilastelt ja õppejõududelt õppematerjalide kättesaadavusele,
õpperuumidele
Igaastase uuringu „Rahulolu õppetöö ja õpikeskkonnaga“ tulemustest järeldub, et
õppematerjalide kättesaadavus on väga hea, kuna kõiki materjale on võimalik lisada ÕIS-i
õppeaine juurde. 2014. aastast on võimalik ÕIS-i teate juurde lisada faile.
Õpperuumide ning praktilise õppetöö läbiviimise võimalustega on väga rahul nii üliõpilased
kui ka õppejõud. Üliõpilased kurdavad, et talveperioodil on mõningad ruumid liiga külmad.
Seetõttu loodi tõhusa sisekommunikatsiooni eesmärgil e-postiaadress haldus@nooruse.ee,
kuhu kõik saavad pöörduda juhul, kui on vajalik reguleerida ruumide temperatuuri või on
mõni muu haldusteemaline ettepanek.
4. 2014. aasta tegevuskava täitmine ja 2015. aasta prioriteedid
2014. aasta tegevuskava täitmine:
Võõrkeelseid õppeaineid 2014. aastal pakuti kokku 16,7 EAP ulatuses, kokku õppis
inglisekeelsetel kursustel 221 üliõpilast. Lisaks oli Erasmus IP projektiga kuuel füsioterapeudi
õppekava üliõpilasel võimalus osaleda valikainel (5 EAP) Poolas.
Jätkus Double degree võimaluste arutelu Jyväskyla ametikõrgkooliga. Koostööleppeni
jõutakse ilmselt 2015. aastal. Kõrgkooli õppejõud ja Soome kolleegid on ette valmistanud
ühised õppeaineid ja õe õppekaval viidi läbi esimene ühine kursus (3 EAP valikaine, eõppena), mille läbis 18 õe õppekava 3. kursuse üliõpilast. Jyväskyla kaks õppejõudu viisid
koos meie õppejõududega läbi ühisloengud laste valu ja vaimse tervise õenduse teemadel.
Edaspidise koostöö arendamiseks alustati veel kahe ühise kursuse ettevalmistamisega, mis
käsitlevad vaimset tervist ja lapse tervist.
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Bioanalüütikute magistriõppe projektis osaleti jätkuvalt toetajaliikmena, mis võimaldab
meie üliõpilastel minna õppima ning õppejõududel õpetama.
Vilistlaste kordusuuringus osales 133 vilistlast, kes lõpetasid 2013. või 2014. aastal.
Vilistlastest 41% tuli õppima, sest eriala huvitas teda, 19% tegi õppimisotsuse, sest arvas, et
haridus tagab talle kindla töökoha tulevikus. Õpingute ajal töötas täiskoormusega 15% ja
osakoormusega 54% vastanutest - 35% töötas, sest ei oleks muidu majanduslikult toime
tulnud. Vastanutest 6% jätkab õpinguid bakalaureuse-, 20% magistri- ja 6% õde spetsialisti
õppes. 55% lõpetajatest töötab Tartumaal ning 17,3% Harjumaal, 8,3 % välismaal. Vilistlased
hindasid kõrgkoolis kasutusel olnud õppematerjale ja kasutatud meetodeid üldjuhul heaks.
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatud Eesti kõrgkoolide vilistlaste uuringus
osales Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 2012. aasta lõpetajatest 53 vilistlast, mis on 20,5%
nimetatud aasta lõpetajatest. Uuringust selgus, et tudengid teevad teadlikuma valiku –
õpinguid alustades oli neil sagedamini selge ülevaade õppekava eesmärkidest ja
õpiväljunditest. 96% vastanutest lähtus õppima asudes ennekõike huvist eriala ja valdkonna
vastu. Karjäärinõustamist ei pidanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengid eriala valimisel
kuigi oluliseks. Erialane töökoht oli 82% vastanutest.
Lõpetajatelt õppekavale tagasiside saamiseks viidi läbi fookusgrupi intervjuud nelja
lõpetajate grupiga (kokku 46 üliõpilast). 2014. aasta suvel viidi läbi pilootküsitlus (kokku 10
üliõpilast) „Lõpetaja tagasiside õppekavale“. Vastavalt üliõpilaste ettepanekutele tegeleti
2014/2015. õppeaastal valik- ja vabaainete pakkumise süsteemi korrastamisega, mis eeldas
semestri alguses pakutavate ülekooliliste ainete kuvamist kõigile huvipooltele.
Lõputööde juhendamise teemadel viidi 2014. aastal läbi elektroonne pilootküsitlus
„Rahulolu lõputöö juhendamisega”. Uuringus osales 29 lõputöö kirjutajat 136-st lõputöö
kirjutajast. 65% vastajatest leidis, et koostöös juhendajaga koostati lõputöö kirjutamise
ajakava ja tegevusplaan ning juhendaja oli alati kättesaadav. 83% ütles, et juhendaja aitas ette
valmistuda kaitsmisprotsessiks. Ühtlasi hinnati, et lõputöö juhendamisele kulub aega 8 kuni
15 tundi. Kokkuvõttes hindas 72% vastanutest juhendamise protsessi kõrgkoolis väga heaks.
Suvekõrgkooli raames osales kokku 50 inimest kahel koolituskursusel. Esmakordselt
korraldati rahvusvaheline koolitusnädal „How to make yourself visible?“, kus osales 20
inimest seitsmest riigist. Nädala fookuses olid arutelud ja koolitused teemal, kuidas
kõrgkoolid saavad muuta oma tegevused ühiskonnas ja meedias nähtavamaks. Osalejate
hinnangul oli rahvusvahelise nädala korraldus suurepärane, samuti hinnati kõrgelt selle
sisukust.
Projekti „Keskkonnatervisealase teadlikkuse tõstmine gümnaasiumiõpilaste ja õpetajate
hulgas (2013–2014)“ raames korraldati 30 gümnaasiumiõpetajatele kahepäevane
keskkonnatervise suvekool. Õpetajate hinnangud suvekooli läbi viimisele olid valdavalt
positiivsed.
Avalike suhete ja kommunikatsiooni rakenduskava koostamiseks viidi läbi kolm uuringut.
Turunduskanalite efektiivsuse hindamiseks viidi läbi kaks uuringut esmakursuslaste seas ning
kõrgkooli kuvandi kaardistamiseks toimus linnarahva küsitlus. Turunduskanalite välja
selgitamisel ilmnes, et ligi kolmandik vastanutest on kõrgkooli alati teadnud, mis näitab
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kõrgkooli üldist tuntust. Küsitletud tõid õppima tulemise põhjustena enim välja
rakenduskõrghariduse eelised ja praktiliste oskuste saamise võimaluse, kõrgkooli hea
õpikeskkonna ning head erialase töö leidmise võimalused.
Tänavaküsitluse abil kaardistati Tartu kesklinnas liikuvate inimeste teadlikkust Tartu
Tervishoiu Kõrgkoolist. Tulemuste põhjal saab väita, et massimeediakanalid on tõhusad
esmase info edasi andmiseks. Samas on väga oluline aspekt otsesuhtlusel, mis inspireeriks
inimesi isiklikul tasandil: eelkõige on siinkohal otstarbekad teenus kogukonnale ja
gümnasistidele mõeldud karjääripäevad ja -messid. Kolme uuringu kokkuvõttes jõuti
järeldusele, et kõrgkool peaks kasutama võimaluste piires võimalikult mitmekülgset valikut
erinevatest informatsiooni edastamise kanalitest ja vahenditest, et informatsioon kõrgkooli ja
selle tegemiste kohta jõuaks kõikide sihtgruppideni.
Praktikajuhendajate ja lõputööde juhendajate koolituste planeerimiseks viidi vilistlaste
seas läbi praktikajuhendajate uuring, millele vastas ainult 132 inimest. Selgus, et ligi 90%
vastanutest ei ole osalenud kõrgkooli täiendusõppes ning pole läbinud ka praktikajuhendajate
baaskoolitust. Enamus (98%) vastanutest ei ole olnud ka lõputööde juhendajateks. Samas
sooviti võimalusel praktikajuhendajate ja lõputööde juhendajate koolitusi, aga ka näiteks
hooldustöötajate täienduskoolitusi, massaaži, vaimse tervise ning intensiivraviga seotud
koolitusi. Täienduskoolituskursuste planeerimisel ning tegevuste turundamisel on arvestatud
käesolevate tulemustega.
2015. aasta prioriteedid:
 uue arengukava 2015–2020 koostamine;
 teenus- ja kompetentsikeskuse käivitamine;
 tähtajatute töölepingute rakendamine;
 ASTRA (Asutuste Strateegilise Arengu toetuse meede) taotluse ettevalmistamine;
 ühiselamu õppeklasside renoveerimine ja laiendamine;
 ühiselamu siseruumide renoveerimine;
 õppekavade akrediteerimisdokumentide ettevalmistamine.
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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-vilistlaste rahulolu.
2014. aasta tulemused õppetegevuses olid järgnevad:
 vastuvõtuavalduste arv ühele õppekohale 7 (2015. aasta eesmärk 5 avaldust ühele
kohale; 2013. aastal 6,5 avaldust ühele kohale);
 riikliku tellimuse täitmine 94% (2015. aasta eesmärk 93%, 2013. aastal 91%);
 erialasele tööle suundumine 88% lõpetajatest (2015. aasta eesmärk 85%, 2013. aastal
87%);
 üliõpilaste rahulolu õppimise toetamisega 3,85 (2015. aasta eesmärk – kasvav trend).
6. Üliõpilaskond
6.1. Vastuvõtt
2014/2015. õppeaasta vastuvõtukriteeriumitena arvestati riigieksamitest eesti keelt või eesti
keelt teise keelena, mis moodustas 40% lõpptulemusest. 30% moodustas inglise või saksa
keele lõputunnistuse aastahinne ning 30% füüsika, keemia, matemaatika ja bioloogia hinnete
keskmine tulemus. Hooldustöötaja kutseõppe erialale kandideerijatel arvestati lõputunnistuse
keskmist hinnet ning erakorralise meditsiini tehniku kutseõppe erialal moodustas
lõpptulemuse 50% ulatuses lõputunnistuse keskmine hinne ja 50% ulatuses motivatsioonikiri.
Kokku oli 310 õppekohta, millele esitati 2204 avaldust. Keskmine konkurss ühele õppekohale
oli 7,11. Õppima asus 15 kuldmedaliga ja 24 hõbemedaliga lõpetanud gümnasisti. Kolm
esmakursuslast olid varem lõpetanud mõne kõrgkooli cum laude.
Tabel 3. Vastuvõtukonkurss 2014. aasta jaanuaris
Õppekava
Õde (2 aastat)
Õdede erialane koolitus (vaimne + intensiiv)
Hooldustöötaja
Kokku

Kohad
30
30
20
80

Avaldused
30
38
24
92

Konkurss
1,0
1,3
1,2
3,5
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Tabel 4. Vastuvõtukonkurss 2014. aasta juulis
Õppekava
Füsioterapeut (edaspidi FT)
Radioloogiatehnik (edaspidi RT)
Tervisekaitse spetsialist (edaspidi TK)
Ämmaemand (edaspidi ÄM)
Bionalüütik(edaspidi BA)
Erakorralise meditsiini tehnik (edaspidi EMT)
Õde (edaspidi Õ)
Hooldustöötajad (edaspidi HT)
Kokku

Kohad
32
22
16
26
24
24
144
22
310

Avaldused
629
238
162
234
187
123
596
35
2204

Konkurss
19,66
10,82
10.13
9,00
7,79
5,13
4,14
1,59
7,11

6.2. Õppijad
Kõrgkoolis õppis 31.12.2014 seisuga 1125 õppijat, kellest 1051 õppis rakenduskõrghariduse
õppekavadel ja 74 kutseõppe õppekavadel. 2014. aastal oli kõrgkoolis 265
rakenduskõrghariduseõppe ja 52 kutseharidusõppe lõpetajat. 2014. aastal eksmatrikuleeriti
kõrgkoolis 91 üliõpilast (8% üliõpilastest) ja 23 õpilast (30% õpilastest). Peamiseks põhjuseks
oli eksmatrikuleerimine tudengi soovil (39, sh enim toodi välja majanduslikke põhjuseid),
järgnes eksmatrikuleerimine õppevõlgnevuste tõttu (36). Esmakursuslastest eksmatrikuleeriti
õppetööle mitteilmumise tõttu 31 õppurit (kahe esimese õppenädala jooksul) ning nende
õppekohad täideti pingereas järgmiste kandideerijatega.
6.3. Tugiteenused üliõpilastele
Kõrgkoolis töötas 2014. aastal neli õppenõustajat, kes pakkusid üliõpilastele kokku 100 tundi
nõustamist nädalas. Nõustaja poole pöördumise peamised põhjused on seotud tunniplaani ja
ÕIS-i kasutamisega ning erinevate toetuste saamise võimalustega. Õppenõustajad tegelevad
aktiivselt üliõpilastega, kes ei jõua õppetöös rahuldavat edasi ning koostoos õppenõustajaga
leitakse lahendus, kuidas õppevõlgnevused likvideerida. Teist aastat on esmakursuslaste seast
valitud rühmavanemad, kes läbisid kursuse „Üliõpilasnõustamine“. Loodi Facebookis
rühmavanemate ja nõustajate ühine grupp, kus õppetööd toetav personal saab tekkinud
küsimustele anda kiirelt vastuseid.
Kõrgkoolis töötab kaks psühholoogi, kes 2014. aastal nõustasid üliõpilasi kokku 89 tundi.
Peamised mured ja probleemid olid seotud vaimse tervise ja suhetega.
6.4. Õppurite rahulolu õppetöö korralduse ja õpikeskkonnaga
Uuring rahulolu õppetöö korralduse ja õpikeskkonnaga viidi läbi 2014. aasta novembrisdetsembris. Kutse uuringus osalemiseks saadeti läbi õppeinfosüsteemi kõigile kõrgkooli
õppijatele. Uuringus osales kokku 307 õppijat, kellest 39,7% õppis esimesel, 25,4% teisel,
21,2% kolmandal, 11% neljandal ja 3,7% viiendal kursusel.
Väga kõrgelt hinnati kõrgkooli raamatukogu teenindust, väga rahul olid õppijad ka kõrgkooli
auditooriumite ja laboratooriumitega. Kõrgelt hinnati kaasaegseid õppevahendid ning
meditsiinitehnikat, lisaks heale materiaal-tehnilisele baasile hindasid õppijad kõrgelt erialaste
teoreetiliste teadmiste saamist ja õppejõude peeti oma ala spetsialistideks ja fännideks. Kiideti
ka kõrgkooli siseveebi, kus saab kiiresti jagada erinevat informatsiooni. Mõningane segadus
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on valik- ja vabaainetele registreerumisega, mis peaks toimuma üliõpilaste ettepanekul
siseveebi asemel ÕIS-is.
Õhkkonda kõrgkoolis peavad õppijad meeldivaks ja sõbralikuks. Üliõpilased kirjutavad:
„Õppejõud on üldjuhul toredad ja üliõpilasesinduse liikmed abivalmid. Kõrgkool on viisakas
ja korras, õhkkond on mõnus. Üritusi on mitmekesiseid ja alati toimub midagi“, „Kõrgkooli
on hästi hoitud, tehnilised vahendid (info ja kommunikatsioon) on suurepärased!“, „Õppejõud
on enamasti head, humoorikad, inimlikud, vastutulelikud. Õppekeskkond on hubane ja
muudab rõõmsamaks“, „Kool on hubane, ehitatud justkui tudengisõbralikuks. Iga kord on
meeldiv kooli tulla. Sõbralik õhkkond“, „Head õppimise võimalused pärast koolipäeva, kas
näiteks arvutiklassis või raamatukogus“.
Õppijad on teinud ettepanekuid õppekoormuse jaotuse muutmiseks, et tunniplaani
koostamisel arvestataks eksamite ja arvestusega ning sellele perioodile mitte planeerida
õppetööd, et neil oleks enam võimalusi õppida vene keelt. Rahul ei olda toitlustusteenusega,
pretensioone on kohviku hügieeninõuetest mittekinnipidamise osas. Samuti soovitakse
tervislikumat toitu (vt ka personali töökeskkonna uuringu tulemusi lk 4).
2015. aastal tegeletakse õppekoormuse planeerimisega ning selle ühtlasema jaotamisega ning
muudetakse valik- ja vabaainete teavitamise ja registreerimise süsteemi.
6.5. Lõpetamine ja tööle siirdumine
Alates 2007. aastast on monitooritud
kõrgkooli lõpetajate siirdumist erialasele
tööle. 2007. ja 2008. aastal koguti
lõpetajatelt informatsiooni otsekontakti
(telefonitsi ja e-maili) teel. Alates
2009. aastast
saadetakse
lõpetajatele
elektrooniline lehekülg, kus vastaja saab
lisada andmebaasi oma andmed tööturule
siirdumise ja/või edasiõppimise osas.
Lõpetajatest asus erialasele tööle 88%
(Joonis 3), mis on 1% võrra enam, kui
eelmisel aastal. Tööturule mitteasumise
peamised põhjused lõpetajate seas olid
lapse kasvatamine ja ajateenistus, lisaks
olid mitmed lõpetajad jätkanud õpinguid
Tartu Ülikooli magistriõppekavadel.

Joonis 3. Lõpetajate tööleasumine 2010.–2014.
aastal (%).

6.6. Üliõpilasesindus
2014. aasta teisel poolel vahetus üliõpilasesinduse esimees, kelleks sai Merit Luige asemel
Liisa Kriit, aseesimeheks valiti Martina Vool. Samuti muutus üliõpilasesinduse koosseis
seoses liikmete kõrgkooli lõpetamisega − lahkusid kaua koostööd teinud liikmed ja lisandusid
esimese kursuse tudengeid. Uue koosseisu eesmärgiks on senisest enam tuua tudengeid
lähemale kõrgkooli „kulisside“ taha – otsuste ühine vastuvõtmine, kaasarääkimisvõimaluse
andmine.
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Üliõpilasesindus on olnud aktiivselt tegutsev Teeviidal ning Teadlaste Ööl. Kõrgkoolisiseselt
on meeldejäävamateks üritusteks 2014. aastal vahvlipäev, sõbrapäevapidu, aastalõpuseminar,
Erasmuse infopäev ning talvine lõpuaktus.
Oluliste muudatustena viis üliõpilasesindus sisse igakuiste kinoõhtute korraldamise. Kõrgkool
soetas AppleTV ning kõrgkooli juhtkond toetab iTunes Store`st filmide ostmist, mis on siiani
saanud positiivset vastukaja ning meelitab kohale järjest enam külastajaid. 2015. aastal
külastas filmiõhtut ka Elektriteatri direktor. Üliõpilasesindus panustab väikese rubriigiga
kõrgkooli veebiajakirjas, kus antakse ülevaade toimunud üritustest ning reklaamitakse uusi.
Tervise edendamise eesmärgil otsis üliõpilasesindus treeneri, et pakkuda tudengitele soodsat
võimalust osaleda Zumba treeningutel. Osalejaid on olnud rohkelt ning uue treeneri
saabumisega on kasvanud tudengite rahulolu.
Selleks, et pidada meeles kõrgkooli külastajaid ning tublisid tudengeid, tellis üliõpilasesindus
2014. aastal armsad, kuid praktilised meened: punased südamekujulised ja lusikaga varustatud
kruusid. Jagatud on neid esindusega seotud lõpetajatele ning kõrgkooli külalistele.
Põhiliikmed said nimelise pusa, et kõrgkooli esindamisel väljaspool kõrgkooli oleks võimalik
esindust paremini märgata.
Positiivne muutus üliõpilasesinduse jaoks on uude ruumi kolimine, tänu millele on esindus
külalistele paremini kättesaadav ning uksed on stabiilselt avatud olnud vähemalt kaks korda
nädalas. Tudengitel on võimalus kurta muresid ja jagada rõõme.
Üliõpilasesinduse tutvustamiseks teiste kõrgkoolide seas korraldati koostöös Kõrgema
Sõjakooliga ühisürituse „Triangel“, millest võttis osa rekordarv tudengeid. 2015. aastal on
seaotud plaaniks soojendada sõprussuhteid nii Physicumi kui ka Eesti Maaülikooli
üliõpilasesinduse ning tudengitega. 2014. aasta oli üliõpilasesinduse jaoks tegus. Tänu
„värskele verele“ said alguse nii mitmedki toredad traditsioonid, millega kavatseb esindus
võimaluse korral jätkata. Plaanis on ka teisi olulisi muudatusi kõrgkoolielu põnevamaks
muutmiseks ning koostöö suurendamiseks kõrgkooliväliste organisatsioonidega.
7. Õppekavade arendamise protsess
7.1. Viimase aasta olulisemad muudatused õppekavas
Peamine muudatus kõikides õppekavades tulenes seadusandlusest, õppetöö korraldusest kui
ka elukestva õppe strateegia õpikäsitusest. Õppekavade üldosa peatükk „Teadmised,
õppimine ja õppija“ toetub sotsiaalkonstruktivistlikule õpikäsitusele, mis kinnitati kõrgkooli
pedagoogilise nõukogu otsusega. Õpikäsitus on aluseks õppejõudude tegevuse
fokusseerimisele ja erinevate õpimeetodite täiendavale rakendamisele õppetöös.
Kõikides õppekavades on tehtud analüüs rakendatavate õppemeetodite ja ülekantavate
pädevuste osas. Muudetud on ainekava vormi, milles täpsustati õppemeetodid ja nende
sidusus õppeväljunditega. Õppekavadesse on 2014. aasta kevadel lisatud õpikäsituse mõiste ja
täpsustatud õpiväljundid moodulite lõikes.
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Aasta jooksul loodi üks e-kursus (100 % e-õppes), kuus kombineeritud kursust (õppeaines on
e-õppe maht 50-75%) ja kuus õppeainet e-toega (kuni 50% veebis).
Bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavades tehti muudatusi minimaalselt:
tervisekaitse spetsialisti õppekavas suurenes lõputöö projekti ja lõputöö maht 1 EAP võrra ja
kutsehaiguste ja tööõnnetuste uurimise õppeaine vähenes 1 EAP võrra, millega seoses
muutusid vastavate, õppeaineid koondavate moodulite mahud.
Laienes valikainete valikuvõimalus, et võimaldada õppijal edukamalt kaitsta lõputöid,
integreerida omavahel õppetöö, kõrgkooli tutvustamine ning teenus kogukonnale tegevusi
ning võimaldada end täiendada uurimistöö teostamise alal (lisatud valikained: „Akadeemiline
kirjutamine algajatele“ 1 EAP; „Akadeemiline kirjutamine edasijõudnutele“ 1 EAP; „Keemia
alused“ 3 EAP; „Laborimeditsiini / tervise – või keskkonnakaitsega seotud uuringumeetodid“
1 EAP; „Laborialane uurimistöö“ 2 EAP).
Füsioterapeudi õppekaval keskenduti suuremahuliste õppeainete näiteks anatoomiafüsioloogia (14 EAP) jagamisele väiksema mahuga õppeaineteks (7+7 EAP), mis võimaldas
paremini järgida 30 EAP loogikat õppesemestris. Lisaks korrigeeriti õppeainete mahtu
vastavalt nende sisule (nt „Ravimassaaž“ ja „Laste füsioteraapia“) ning õppeaine nimetust, et
ühtlustada õppekava ainete üldstruktuuri. Õppekavasse lisati 1 EAP ulatuses rakubioloogia
teema, et üliõpilastel tekiks parem arusaam järgnevatest baasainetest (s.h anatoomia ja
füsioloogia), samuti loob see tingimused erinevate kliiniliste ainete omandamiseks.
Õppejõudude meeskonda lisandus Tartu Ülikooli lektor ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi
töötaja Karin Tammik (PhD), kelle kliiniline kogemus sisehaigete ja ortopeedilistetraumatoloogiliste patsientide füsioteraapiast aitab õppijatel paremini saavutada
õpiväljundeid. Lektor Eva Rüütel alustas õpinguid doktoriõppes.
Õe ja ämmaemanda põhiõppe õppekavade moodulis „Kutsealane ja isiksuslik areng“
korrigeeriti keeleõppe mahtusid, oluliselt muudeti vene keele õppeaine ülesehitust, kus vene
keelt emakeelena kõnelevad üliõpilased peavad läbima vene keele asemel eesti keele
kohustuslikus korras. Lõpetajate üldpädevuste paremaks arendamiseks täiendati mooduli
üldväljundeid ja õppeaineid, mis hõlmavad suhtlemispsühholoogiat, õe/ämamemanda rolli
juhendajana ning kutseala tõenduspõhist arendamist, seda nii uurimistööde tulemuste
rakendamise kui tulevaste kolleegide ja üliõpilaste juhendamise kaudu. Õppekavasse lisandus
kohustuslik aine, mille raames saavad üliõpilased teoreetilise ettevalmistuse kliinilise õppe ja
selle juhendamise põhimõtetest. Lõpupraktika eesmärgistamisel keskendutakse enam kutseala
arendustegevuse mõtestamisele. Lõpetajate eneseanalüüsi oskuse tõendamiseks rakendatakse
lõpupraktika hindamismeetodina üliõpilaste enesereflektsiooni enda valmisoleku suhtes
iseseisvaks tööleasumiseks ning sellele lisaks õppejõupoolset individuaalset tagasidet.
Lõpupraktika järgsel individuaalsel vestlusel keskenduti kutseala väärtustele ja hoiakutele.
Eakatele osutatava õendusabi kvaliteet ja selle arendamine on prioriteet kogu Euroopas.
Sellest lähtuvalt suurendati moodulis „Eaka tervis“ eaka hoolduse õppepraktika mahtu, et
võimaldada üliõpilastele paremat ettevalmistust tööks eakatega. Vananeva inimese
haigestumisega kaasnevate eripärade paremaks mõistmiseks integreeriti õe õppekavas
geriaatrilise õendusabi õppeaine kliinilise õendusabi mooduliga.
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Kliinilise õenduse moodulis tehtud sisuliste muudatuste tulemusena paranes õppeainete ja
teemade integratsioon (näiteks invasiivsed õendustoimingud viidi 2. kursuse
õendustoimingute õppeainest kirurgilise õenduse õppeaine raamesse, et õendusprotseduuride
õppimine seostuks õpetatava teemaga ja valmistaks üliõpilasi paremini ette kliinilisele
õppepraktikale suundumiseks, ravimite manustamisega seotud teemad ja praktikumid
koondati farmakoloogia aine alla, mille tulemusena on teemad omavahel paremini
kombineeritud ja loogilises järjestuses mooduli õppeainete sisu ja tunniplaaniga).
Koostöös Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega viidi õppeaine „Sõja- ja katastroofimeditsiin“
läbi kohustusliku ainena. Alustati e-tervise teema integreerimisega õppekavadesse.
Õdede erialakoolituses avati esmakordselt vaimse tervise õenduse õpe laste vaimse tervise
õenduse suunal, mooduli arendamisel tehti tihedat koostööd SA Tartu Ülikooli Kliinikumi
psühhiaatriakliinikuga projekti „Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse
loomine“ raames.
Õdede lühendatud õppeajaga õppekaval alustasid õppetööd õppijad Rakvere Haiglas ja
lõpetas Jõgeva õppegrupp.
Radioloogiatehniku õppekaval võrreldi õppekava arendustegevuse raames õppekava
moodulite ja õppeainete väljundeid ning pädevusi EFRS (European Federation of
Radiographer Societies) poolt välja antud soovituslikus alusdokumendis „Euroopa
kvalifikatsiooniraamistik: radioloogiatehnikud (bakalaureus ehk 6. tase)“ määratletud
õpiväljundite ja pädevustega. Muudatused, mis olid vajalikud õppekavasse sisse viia
kooskõlastati õppekava nõukoguga ja õppekava kinnitati kõrgkooli nõukogus.
Radioloogiatehniku erialase koolituse õppekavasse viidi sisse muutused, mis põhinesid
üliõpilaste, õppejõudude, välis- ja kodumaiste ekspertide tagasisidel. Õppekava kinnitas
kõrgkooli nõukogu ja õppekava esitati kinnitamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumisse.
Õppekava avamist takistavate õiguslike probleemide lahendamisega tegeletakse edasi
2015. aastal koostöös Sotsiaalministeeriumi, kutseühingu ja tööandjate esindajatega.
Kutseõppe õppekavadel õppekavade loomine ja uuendamine on olnud seotud riiklike
õppekavade ja kutsestandardite (hooldustöötaja ja lapsehoidja tase 4) kehtestamise ning
programmides „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008–2013“ ja „Kutsehariduse korralduse
ja õppekavade reform“ eesmärkide saavutamisega. Koostati uued väljundipõhised kõrgkooli
õppekavad hooldustöötajate ja erakorralise meditsiini tehnikute õppe läbiviimiseks. Õpingute
mahtu arvestatakse Eesti kutseõppe arvestuspunktides (1 EKAP = 26 tundi õppija tööd).
Õppekavade väljundipõhiseks muutmine toimus koostöös Innove ning kõigi tervishoiu ja
sotsiaalteenuste õppekavarühma õppekavadel õpetavate koolidega. Septembris läbisid
kutseõppe õppekava rühma õppekavad edukalt akrediteerimise, mille tulemusel akrediteeriti
tervishoiu ja sotsiaalteenuste õppekavarühm kuueks aastaks.
Õppekavarühma hetke- ja arenguvaate võtmetugevustena võib esile tuua järgmist:
 Õppekavarühma paiknemine kõrgkoolis annab olulise lisaväärtuse õppetöö
kvaliteedile – oskus ja kompetents rakendada ning kasutada kooli kõrgharidus
siduserialade õpetamise taset õppekavarühma kvaliteedi tagamisel.
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Õppekavade arendus on regulaarne ja süsteemne protsess. Õppekavade eesmärkide
saavutamist ja õppija arengut toetavad läbimõeldud tegevused: õppekavade loogiline
ning sisuline ülesehitus, praktikakorraldus, erialaspetsialistide kaasatus, kaasaegne
õpikeskkond, teooria ja praktilise töö tihe seostamine, paindlik õppetöö korraldus.
Õppetööd reguleeriv dokumentatsioon on aja- ning asjakohane ning tagasisidestamise
süsteem ning parendustegevuste rakendamine aitab kindlustada õppetöö kvaliteeti.

Tartu Kiirabi ja Otsingu- ja Päästetööd MTÜ ettepanekul asendasime praktilised õppused
moodulites ,,Päästetööde alused“ ja ,,Traumaga patsiendi abistamine“, mis seni toimusid
Väike-Maarja Päästekooli õppepolügoonil, osalemisega rahvusvahelisel õppusel MODEX,
kus õppijad said lisaks erialastele oskustele ka rahvusvahelises meeskonnas töötamise
kogemuse.
7.2. Rakendusuuringud
Kõrgkoolis läbiviidavate rakendusuuringute eesmärgiks on koostöös erinevate
huvigruppidega kutseala ja õppeprotsessi arendamine tõenduspõhiste uuringute alusel nii
riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. Õppekavade üleselt on kinnitatud kolm
rakendusuuringute teemavaldkonda, mis on aluseks rakendusuuringute planeerimisel ning
rakenduskava koostamisel: õppeprotsess, tervis ja tõenduspõhine kutseala areng. Kõikidel
õppekavadel on eelnevale tuginedes koostatud uuringute rakenduskava, kus
teemavaldkondadena kirjas planeeritavad uuringud, ajavahemik ning vastutav uurija.
Teadustegevust toetab rakendusuuringute nõukogu (RUN), kuhu kuuluvad esindajad kõikidelt
õppekavadelt (valdavalt dotsendid), nõukogu juhib arendusprorektor. Kvaliteetsete
rakendusuuringute ning ühtse ülevaate saamise eesmärgil kinnitatakse kõik rakendusuuringute
projektitaotlused RUN-i poolt. Uuringutel, mille kestus on rohkem kui 15 kuud, esitatakse
vahearuanne ning rakendusuuringu lõppemisel esitatakse lõpparuanne.
Kõrgkooli eelarvest finantseeriti 2014. aastal rakendusuuringuid sihtotstarbeliselt 2521 euroga
(lisaks õppejõu töökoormuses olev ehk tööjõukulud). Kokku tegeleti 18 rakendusuuringuga.
Jätkus 12 varasemalt alustatud rakendusuuringut, alustati nelja uue uuringuga: „Bioanalüütiku
eriala perspektiivid Eestis (2014–2015)“, „Bioanalüütikute õppelaborite metoodiliste
juhendite ja õppelabori käsiraamatu koostamine (2014–2020)“, „Radiograafia üliõpilaste ja
radioloogiatehnikute arusaamad professionaalsusest (2014–2015)“ ning „Juhendamine ja selle
tähendus õppejõu jaoks (2014)“. Lisaks viidi edukalt lõpule Eesti Haigekassa poolt tellitud
rakendusuuring „Täiskasvanud kõrgvererõhktõve patsientide teadlikkus vererõhu
riskiteguritest, ohjamisest, tüsistustest ja nende ennetamisest (2013–2014)“ ning „Kutsealased
pädevused viimase kursuse õe põhiõppe üliõpilaste ja õdede hinnangul (2013–2014)“.
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Võrreldes eelnevate aastatega on suurenenud
rakendusuuringutesse kaasatud üliõpilaste
arv. Rakendusuuringutes osales 74 üliõpilast
ning
29
töötajat
(Joonis
4).
Rakendusuuringute raames kaitsesid oma
lõputööd 20 üliõpilast.

Joonis 4. Üliõpilaste ja õppejõudude kaasatus
rakendusuuringutesse ning uuringute arv.

Üliõpilaste kaasatus rakendusuuringusse on tõstnud ka andmebaaside (EBSCO, PubMed ja
EBSCO CINAHL) kasutusaktiivsust.
Tabel 5. Ülevaade andmebaasi CINAHL kasutamisest aastate lõikes.

Aasta

Külastustearv

2012
2013
2014

6 907
9 349
10 529

Otsingute
arv
32 647
46 658
53 214

Täistekstide
arv
13 658
13 682
16 022

Abstraktide arv
9 312
9 689
13 033

Üliõpilaste kaasamine rakendusuuringutesse võimaldab neil omandada õppekava täitmiseks
vajalikke pädevusi uuringu ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks, lõputöö koostamiseks ja
koostöös õppejõududega tulemuste põhjal publikatsioonide avaldamiseks ning ettekannete
tegemiseks.
Bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekaval läbiviidavate rakendusuuringute
teemad on valitud eriala arengut toetavatena, mis annab neis osalevatele üliõpilastele selge
teadmise uuringu praktilisest väärtusest eriala arendamisel. Samas on rakendusuuring
„Bioanalüütikute õppelaborite metoodiliste juhendite ja õppelabori käsiraamatu koostamine“
võimaldanud lõputöö metoodikale uudset lähenemist, selle tulemusena on üliõpilaste lõputöö
raames valminud kaks õppevideot hematoloogia laboritöö võtete omandamise iseseisvaks
harjutamiseks. Lisaks annab uuring praktilise väljundina põhjalikud juhised kõikides
meditsiinilaborites vajalike oskuste omandamiseks. Tervisekaitse spetsialisti õppekaval
alustati rahvusvahelise uuringu „Tervisekaitse spetsialisti eriala Euroopas ja Eestis“
ettevalmistamisega. 2014. aastal tunnustati üliõpilase Maarja Mülleri lõputööd ka
rahvusvaheliselt European Association for Professions in Biomedical Science
visoonikonvrentsil Dublinis üliõpilastööde kategoorias III kohaga.
Õe õppekaval lõppes rakendusuuring „Kutsealased pädevused viimase kursuse õe põhiõppe
üliõpilaste ja õdede hinnangul“, mille eesmärk oli välja selgitada hinnang äsjalõpetanute
pädevustele. Uuringu tulemustele tuginedes täiendati õppekava kutsealase ja isiksusliku
arengu mooduli väljundeid ja sisu, üliõpilaste parema analüüsioskuse arendamiseks täiustati
lõputöö koostamise metoodikat ja hindamiskriteeriume ning ilmnesid ka uued
uurimisprobleemid, mis hõlmavad kliinilise praktika arendamisvajadust.
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Kutseala väärtuste ja hoiakute kujundamine on üks õppeprotsessi osa, kuid samas
õppemetoodiliselt raskesti teostatav ja hinnatav. Hoolivuse kui õenduse põhiväärtuse ja sellel
põhinevate hoiakute ning hoiakute õppemeetodite kirjeldamiseks viiakse läbi rakendusuuring
„Õendusüliõpilaste hooliva hoiaku kujunemine, kujundamine ja hindamine“. Samuti jätkati
üliõpilaste õppimisstiile ja -viise kirjeldava uurimusega, mille tulemused võimaldavad
analüüsida ja hinnata õppe- ja hindamismeetodite asjakohasust.
Ämmaemanda õppekava rakendusuuringud on otseselt seotud õppeprotsessis käsitletavate
teemadega: „Eesti sünnituseelset ettevalmistust pakkuvate perekoolide õppetöös osalemise
mõju rasedate ja nende tugiisikute valmisolekule sünnitusega toimetulekuks, vanemarolliga
kohanemiseks ning imetamise edendamiseks osalejate ja lektorite pilgu läbi“ ning „Isade
kaasatus emadushooldusesse Põhja- ja Baltimaade näitel“.
Radioloogiatehniku õppekaval oli rakendusuuringute valdkonnas edukas aasta, õppekaval
alustati õpetamise jaoks olulise uuringuga: „Radiograafia üliõpilaste ja radioloogiatehnikute
arusaamad professionaalsusest“ ning jätkusid tegevused uuringus „Patsiendi kiirgusdoosi
optimeerimiseks vajalike andmete kogumine ja võrdlev analüüs radiograafias“. Eesmärgiks
järgnevatel aastatel on suurendada lõputööde ja rakendusuuringute sidusust.
Füsioterapeudi õppekaval jätkus rakendusuuringu „Toetava teipimisvahendi kolmekuulise
mõju hindamine viie- ja kaheksa-aastaste laste genu valgum asendi ja jala pikivõlvide
korrigeerimisel“ raames patendi väljatöötamine koostöös professor Arved Vainiga. Projekti
on kaasatud ka üliõpilased, kes saavad suurepärase kogemuse uurimistöö teostamisest.
Ühiseid rakendusuuringuid on radioloogiatehniku ja õe õppekaval: „Akadeemilise
õpikeskkonna mõju üliõpilase õppimisele Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe ja
radioloogiatehniku õppekava näitel“. Rakendusuuringusse „Eesti elanike erinevate
vanusegruppide tervisekäitumine“ on kaasatud õppejõud nii füsioterapeudi kui ka
tervisekaitse spetsialisti õppekavalt. Koostöö toimub kolme õppekava (füsioterapeut,
bioanalüütik ja tervisekaitse spetsialist) ühendavas rakendusuuringus „Kohvi- ja taimetoidu
mõju vere laborinäitajatele ja luutihedusele“, mille raames on lõputöö kaitsnud juba kaheksa
üliõpilast.
Rakendusuuringute tulemusi on edukalt tutvustatud konverentsidel ning publitseeritud on
artikleid. Rakendusuuringute ja lõputööde tulemuste tutvustamiseks anti välja kaheksas
uurimistööde kogumik. Esmakordselt korraldati 312 osalejaga teaduskonverents „Terves
kehas terve teadmine“, kus toimusid ettekanded rakendusuuringute tulemuste kohta ning
osalejate nii suuline kui ka kirjalik tagasiside andis kinnitust edukast ning sisukast
konverentsist.
7.3. 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);
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IFEH (International Federation on Environmental Health );
Nordman Network (õe-, ämmaemanda, bioanalüütiku õppekaval).

Üliõpilastel ja õppejõududel on võimalus
Erasmuse programmi ja välisvõrgustike
raames saada kogemus rahvusvahelises
õpikeskkonnas.
2014. aastal
osales
välisvahetuses
35
üliõpilast,
Tartu
Tervishoiu
Kõrgkoolis
sooritasid
õppepraktikat 57 välisüliõpilast (Joonis 5).

Joonis 5. Õpiränded 2014. aastal

Bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavadel osalesid õppekavade juht ja
bioanalüütiku õppekava dotsent EPBS-i (European Association for Professionals in
Biomedical Science) toetatud euromagistri õppekava arendamises toetajaliikmena
(assosiated).
Terviskaitse spetsialisti õppekaval algatati rahvusvaheline uuring „Tervisekaitse spetsialisti
õppekava Eestis ja Euroopas“, mille läbiviimiseks ja kontaktide saamiseks osaleti IFEH-i
(International Federation on Environmental Health) Euroopa regiooni töökoosolekul.
Kõrgkooli bioanalüütiku õppekava dotsent, juht ja molekulaardiagnostika õppejõud tutvusid
bioanalüütikute õppe- ja praktikavõimalustega (ka üliõpilasvahetuse võimalustega) ning
lõputööde tegemise protsessiga FC Campuses Viinis. FC Campuse õppejõudude
ühisseminaril tutvustati bionalüütikute õppepraktika võimalusi Eesti praktikabaasides ning
tutvustati puukborellioosi uuringut. Viini õppejõud väisasid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning
osalesid koos kõrgkooli bioanalüütiku õppekava dotsendiga Avatud Kõrgkooli bioeetika ja
molekulaardiagnostika teemalisel koolitusel lektoritena.
Avatud Kõrgkoolis viis bioanalüütiku õppekava kutsel TAMK (Tampere University of
Applied Sciences) õppejõud Eeva Liikanen (PhD) 0,5EAP ulatuses läbi Point of Care
seminari. Sügissemestril pidas külalislektorina bioanalüütiku õppekava esimese ja teise
kursuse üliõpilastele loenguid (4 tundi) lipiididest ja nende metabolismist prof. Lennart
Ljunngren (Malmö ülikool).
Füsioterapeudi õppekava korraldas koostöös Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonnaga 19.
ENPHE konverentsi (25.–27.09.2014), mis toimus esimest korda Eestis. Konverentsil oli 154
osalejat (112 õppejõudu ja 42 tudengit) 19 riigi 65 kõrgkoolist. Tagasiside korraldusele oli
kõrge (viiepalli skaalal 4,41), kuid puudujääke leitakse ENPHE organisatsiooni üldises
töökorralduses ja jõuetuses konkreetselt midagi korda saata. Konverents andis kõrgkoolile
juurde mitmeid uusi huvitavaid kontakte, juba on sõlmitud uusi Erasmuse lepinguid ning
mitmed kõrgkoolid soovivad saata meile õppima oma tudengeid. Tänu uutele
koostöökontaktidele loodame tulevikus hinnata ja võrrelda oma tulevast magistriõpingute
õppekava väliskõrgkoolide omaga. Samuti oleme sõlminud koostöölepinguid välislektoritega,
18

kes viivad 2015/16. õppeaastal läbi koolitusi töötavatele füsioterapeutidele ja valikaineid
füsioteraapia eriala üliõpilastele. ENPHE organisatsiooni uueks Eesti riigi poolseks esindajaks
valiti Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava juht Anna-Liisa Tamm, kes on
juba uuendanud ENPHE kodulehel infot kõrgkooli kohta ja on aktiivselt kontaktis
väliskolleegidega.
Õe ja ämmaemanda õppekavade õppejõud ja üliõpilased on seadnud nii kutsealase kui ka
isiksusliku arengu eesmärgil üheks arenguprioriteediks rahvusvahelistumise. Koostöös
Jyväskylä rakenduskõrgkooliga viidi õe õppekaval läbi esimene ühine kursus (3 EAP
valikaine, e-õppena), mille läbis 18 õe õppekava 3. kursuse üliõpilast. Jyväskyla kaks
õppejõudu viisid koos meie õppejõududega läbi ühisloengud laste valu ja vaimse tervise
õenduse teemal. Edaspidise koostöö arendamiseks alustati kahe ühise kursuse
ettevalmistamisega, mis käsitlevad vaimset tervist ja lapse tervist. 2014. aasta kevadel
korraldasid meie kõrgkooli õppejõud Nordman Network võrgustiku raames intensiivkursuse,
millel osales neli kõrgkooli üliõpilast. Rahvusvahelistumise arendamiseks ühineti
koostöövõrgustikuga ENNE, mille raames osales kaks üliõpilast rahvusvahelisel
intensiivkursusel Tšehhis.
Ämmaemanda õppekavas piloteeriti võimalust integreerida rahvusvahelistumine õppekava
kohustuslike ainete alla. Erialamooduli teooriaosas said üliõpilased ülesande leida
informatsiooni välismaistest foorumitest. Infootsingute käigus saadi kontaktid ning koostöös
välismaiste üliõpilastega alustati diskussiooni saadud õppeülesannete lahendamiseks.
Edaspidi tuleb läbi mõelda, kas ja millisel määral õnnestub analoogseid olukordi luua.
Jätkub koostöö rahvusvahelistes võrgustikes (FINE, ENNE, Põhjamaade Ämmaemandate
Võrgustik Nordejordemodern, Nordman, MEDICO) ja saadud teabe rakendamine
õppekavasse. Heaks näiteks on MEDICO võrgustik, milles osalemine on andnud õppekavale
olulise kvalitatiivse sisendi farmakoloogia ja ravimitega seotud teemade käsitlemisele.
Radioloogiatehniku õppekaval esindab õppekava juht kõrgkooli rahvusvahelises
radioloogiatehnikuid koolitavate õppeasutuste võrgustikus HENRE/EFRS. HENRE
juhtmeeskonnas esindab kooli õppekava uurimistöö lektor T. Kukkes. Eelmisel aastal tegeles
HENRE kliiniliste pädevuste õpetamise valdkonnaga ja sellekohase küsimustiku
koostamisega. Küsimustiku koostas T. Kukkes ja esines ka HENRE aastakoosolekul
ettekandega „Survey of Clinical Placement Competences“.
HENRE aastakoosolekul oli seminar teemal „Tõenduspõhine õpetamine“, mille viis läbi
Dublini Ülikooli lektor Terry Barett. Seoses kuulumisega HENRE-sse osaleme ka EFRS-i
aastakoosolekul, kus keskenduti EFRS-i tulevikuväljavaadetele valdkonnas patsiendi ohutus
radiodiagnostilistel uuringutel. T. Kukkes esines ettekandega HENRE aastategevustest.
Õppekavas on planeeritud välislektorite loenguid igal õppeaastal kahes õppeaines,
minimaalselt 3,5 EAP. „Ultraheli“ mahus 2,5 EAP lükkus objektiivsetel meist mittesõltuvatel
põhjustel 2015. aasta kevadesse. Kiiritusravi õppeaines (3 EAP) ca 13 % (10 tundi) oli
õppejõuks tunnustatud ja tuntud välislektor, kelle loengud radioloogiatehniku kolmanda
kursuse tudengitele käsitlesid kiiritusravi teemasid. Välislektor viis läbi ka täienduskoolituse
kiiritusravi valdkonnas töötavatele radioloogiatehnikutele teemal „Quality assurance and role
development of radiation therapists“ (0,25 EAP).
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2014. aastal lõppes Nord+ projekt „Evidence based quality assurance in digital dental
imaging“, milles esindasid õppekava õppejõud T. Kukkes ja L-L. Muru. Mõlemad projektis
osalejad olid Maailmakongressil suulise ettekande kaasautoriteks, milles tutvustati projekti ja
projekti tulemusi. L-L. Muru esines suulise ettekandega Balti Radioloogia Kongressil, kus
tutvustas projekti käigus koostatud koolituskursusi.
ISRRT maailmakongressil oli kõrgkool esindatud kahe ettekandega: T. Kukkes
posterettekandega „Academic learning environment and student approach to learning (eposter)“ ja Z. Läänelaid koos P. Vahtramäega suulise ettekandega „What influences the
organization of specialized radiography training?“
Õppekava juht ja õppejõud T. Kukkes viibisid Erasmuse programmi vahetusõppejõududena
Lätis (P. Stradins Medical College of The University of Latvia) ja viisid läbi loenguid teemal
õppepraktika korraldus, sisu ja hindamine ning õppeaine uurimistöö sisu ja maht Tartu
Tervishoiu Kõrgkoolis.
8. Õppeprotsess
8.1. Õppemeetodid
Õppeprotsessis jätkus õppekavade õpiväljundite parimaks saavutamiseks sobivate
õppemeetodite rakendamise analüüs, ainekavadesse integreeriti teave õppetöös kasutatavatest
õppemeetoditest. Õpiväljundite saavutamiseks rakendati enam aktiivõppe meetodeid.
Bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavadel on olulised tänapäevase
aparatuuriga sisustatud kõrgkooli laboratooriumides teostatavad praktilised tööd, kus
üliõpilastel on võimalus harjutada korrektseid töövõtteid ja omandada iseseisvalt juhenditele
toetudes oskused enne töökeskkonda õppepraktikale suundumist. Praktiseerimine enne
õppepraktikat aitab tõsta üliõpilaste pädevusi ja on toetatud juhendavate õppejõudude ning
laborantide kujundava hindamise kaudu. Õppetöös rakendati laialdaselt ka tõhustatud loengut,
mille raames kasutati erinevaid õppemeetodeid vastavalt käsitletavatele teemadele. Mõlemal
õppekaval rakendati õppekäike ning praktikute kogemuste reflekteerimist.
Kevadel toimunud geneetika õppepäevadel oli kuuel bioanalüütiku õppekava üliõpilasel
võimalus rakendada oma erialaseid teadmisi geneetika- ja molekulaardiagnostikast
juhendades ja õpetades gümnaasiumiõpilasi, kasutades õppemeetoditena iseseisvat tööd,
tegevusuuringut ning reflekteerides kogu eelnevat tegevust valikaine lõpuseminaris. Suuline
tagasiside üliõpilastelt taoliste õppemeetodite rakendamise efektiivuse kohta õpiväljundite
saavutamisel oli ülimalt positiivne.
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences üliõpilaste vastuvõtmise raames toimus
Soome-Eesti bioanalüütiku õppekava üliõpilaste ühisseminar, kus mõlema riigi üliõpilased
esitlesid oma koole ja õppimisvõimalusi. Üliõpilastel oli võimalus tutvuda praktikabaasiga
Läti partnerkoolis (P. Stradins Medical College of the University of Latvia) õpirände raames.
Tervisekaitse spetsialisti õppekava õpiväljundite saavutamiseks on endiselt kasutusel
õppemeetoditena grupitöö erinevad variandid ja õppekäigud ning mitmete keskkonnanäitajate
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mõõdistamised, mis võimaldavad anda tehtule kohest kujundavat tagasisidet, analüüsida
erinevaid tulemusi/olukordi, neid hinnata ja võrrelda nõutuga ning reflekteerida nähtut.
Füsioterapeudi õppekava üliõpilastel oli võimalus läbida 14 EAP ulatuses õppeaineid (8
EAP valikaineid ja 6 EAP kohustuslikke aineid) inglise keelses, välislektorite juhendamisel.
Õppimine võõrkeeles andis üliõpilastele suurepärase võimaluse oma erialase inglise keele
täiustamiseks.
Õe ja ämmaemanda õppekavadel rakendati kliinilise õenduse moodulis õppemeetodina
juhtumianalüüsi ja uudne oli NANDA (North American Nursing Diagnosis Association)
2012–2014 õendusdiagnooside kasutamise integreerimine õppeprotsessi. E-õppe juurutamisel
lapse õendusabi moodulis moodustati igale õpperühmale oma e-õppe toega keskkond, mis
lihtsustab üliõpilastel õppematerjalides orienteerumist, rühma õppejõu ja üliõpilase vahelist
suhtlemist, töödele esitamise tähtaegade seadmist jne. Rahvatervise õppeaine raames
kasutatakse osaliselt e-õpet, mille üks ülesanne on suunatud ka üliõpilaste arvutikasutamise
oskuste arendamisele. Ka teistes moodulites pöörati tähelepanu auditoorse ja iseseisva õppe
tasakaalustamisele, kombineerides edukalt auditoorset ja e-õpet. Rakvere õppegrupile
toimuvad loengud ja seminarid videosilla vahendusel.
Kaasaegsed eelkliinilised praktikaklassid võimaldavad üliõpilastel iseseisvalt praktikumideks
valmistuda, mida toetab õppefilmide ja elektroonilisete õppematerjalide olemasolu.
Ämmamemanda õppekava meeskond analüüsis põhjalikult eelmise õppeaasta kogemust
seoses veebiloengute ja iseseisvate tööde kombineerimisega ning selle tulemusena mõtestati
õe õppekava reproduktiivtervise moodulis veebiloengute, enesekontrollitestide ja auditoorse
õppetöö sidustamist. Tagasiside kombineeritud õppele oli nii üliõpilastelt kui õppejõududelt
positiivne, praktikabaasist saadi postiivset tagasisidet üliõpilaste teoreetilisele
ettevalmistusele.
Lisaks probleemipõhisele õppele ja sitatsioonülesannete lahendamisele on ämmaemanda
õppes rohkem kasutatud uurivat/kaasavat õppimist, näiteks miniuurimust. Materjalide
põhjalikumaks omandamiseks ja seostamiseks lisati uurivaid ülesandeid, mis aitavad arendada
üliõpilaste analüüsivõimet. Suurem osa õppejõududest on mõistnud vajadust üliõpilaste
õppimisele häälestamiseks, mistõttu alati alustatakse õppetööd mingi ergutava ülesande või
arvamusavaldusega. Üliõpilased on tagasisides rõhutanud, kuivõrd oluline on positiivne
häälestus ja õppejõu huvi nende toimetuleku vastu. Ämmaemanda õppekaval toimub kokku
kolm suurt erialamooduli komisjonieksamit, mille käigus antaks üliõpilastele iga
komisjoniliikme poolt sisulist tagasisidet viisil, mis tunnustab üliõpilast tehtu eest ning
motiveerib lisaks õppima. Ka õe õppekavasse on juurutatud õenduse aluste mooduli suuline
komisjonieksam, mis võimaldab senisest paremini hinnata üliõpilaste sisulist arusaamist ja
arendab eneseväljendusoskust.
Radioloogiatehniku õppekava õppejõud laiendasid erinevate õppemeetodite kasutamist
õpiväljundite paremaks omandamiseks ja võtsid kasutusele kaasaegseid aktiivõppemeetodeid:
tõhustatud loeng, dispuut, rollimäng, juhtumianalüüs. Arendati e-õppe võimaluste kasutamist
õpetamisel: koostati üks e-õppe kursus ja üks kombineeritud kursus. Järgneval aastal on
tähelepanu keskmes digitaalse õppevara loomine.
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Kutseõppe õppekavadel alustas sügisest tööd õppekavarühma meeskond. Põhitähelepanu
õppetöö arendamisel pöörati temaatilisele lõimimisele, aktiivõppemeetodite kasutamise
kaardistamisele ning e-õppevahendite rakendamisele. Tulemused e-õppe rakendamise osas on
märkimisväärselt head: (näiteks „Hooldustoimingud“ – teoreetiline materjal e-õppes,
kontaktõppes ainult praktikumid, „Rahvatervis“ – 100% e-õppes, töökeskkonna ja
töötervishoiu, tööseadusandluse/ kodumajanduse teemad kuni 40% e-õppes ).
Alustati ettevalmistusi elektroonilise õppepraktika raamatu kasutusele võtmiseks.
Digimaterjalide rakendamine võimaldab koostada paindlikumalt õppetööd ja õppijal
iseseisvalt materjalidega töötada. Ainekavade analüüsimisel ilmnes varem teadaolevast
oluliselt suurem kasutatavate õppemeetodite valik: situatsioonülesannete lahendamine
individuaalselt, paaris- või rühmatöödena, väitlused, rollimängud, ideekaartide koostamine,
kogemusõpe ning iseseisvate tööde arutelud, töövõtete harjutamine, töökeskkonnaga
tutvumine ja töövahendite kasutamise praktiseerimine, õpiränded ja vaatluspraktikad, juhtumi
analüüsid, projektid. Hooldustoimingute õpetamisel on sisuliselt kogu teooriamaterjal ekeskkonnas ning õppijale kättesaadav enne praktikumi tulekut. Praktikumis osalemise
eelduseks on eelnev teoreetilise materjali läbitöötamine ning õppefilmide vaatamine. Selline
õppetöökorraldus võimaldab ökonoomselt ja paindlikult kasutada tsükliõppijate auditoorse
õppetöö aega.
8.2. Hindamine
Toetudes 2013. aastal läbi viidud õppe- ja hindamismeetodite analüüsile jätkati konstruktiivse
sidususe hindamist õppekavades ja enam on tehtud muudatusi hindamispõhimõtetes
radioloogiatehniku ning kutseõppe õppekavadel.
Radioloogiatehniku õppekaval rakendati Euroopas laialdaselt kasutatavat hindamise
meetodit objektiivset, struktureeritud kliinilist eksamit (OSCE - Objective structured clinical
examination). Sellisel moel läbi viidud eksam on põhjendatud, sest annab väga hea ülevaate
üliõpilaste oskustest, teadmistest ja hoiakutest ning nende rakendamise oskustest teatud kindla
kliinilise juhtumi lahendamisel ning eksami tulemused annavad väga hea ülevaate õpetamisest
ja õpetamisel parendamist vajavatest põhimõtetest ning õpimeetoditest.
Kutseõppe õppekavadel rakendati õppeprotsessis võtme- ja erialapädevuste hindamiseks
kujundavat hindamist ja lõpphindamist. Lõpphindamine võis olla eristav või mitteeristav.
Kujundavasse hindamisse lõimiti õppija enesehindamine ning kaasõppijate tegevuse jälgimine
ja analüüsimine. Vahehindamised toimusid teemade lõikes ning lõpphinnang eriala
pädevustele saadakse õppekava lõpueksamil. Lõpueksam koosneb teoreetilisest ning
praktilisest osast. Lapsehoidja õppekaval oli lõpueksam ühildatud kutseeksamiga,
hooldustöötaja õppekava lõpetanud said kutsetunnistuse taotleda õppekava läbimist
kinnitavate dokumentide alusel. Erakorralise meditsiini tehniku õppekava lõpueksam viidi
läbi koostöös SA Tartu Kiirabiga. Kutse saamise võimalus neil seni puudub. Õppe- ja
kasvatusprotsessi edukuse näitajaks on kutseeksamite sooritamise kõrge tase.
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8.3. Üliõpilastööde juhendamine ja üliõpilaste tagasiside juhendamisele
Bioanalüütiku ja tervisekaitse spetsialisti õppekavadel on juhendamisprotsessi efektiivse
toimimise parimaks näiteks bioanalüütiku õppekava üliõpilase rahvusvaheliselt konverentsilt
saadud tunnustus. Esmakordselt osales EPBS-i visioonikonverentsil Dublinis (oktoober 2014)
2014. aasta kevadel lõpetanud vilistlane Maarja Müller ja saavutas posterettekandega
üliõpilasfoorumis 3. koha. (Ticks density, prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato and
different genotypes on ticks collected from Pärnu- and Valga country in Estonia, juhendaja
Eerik Jõgi). Bioanalüütiku õppekava lõputööd koostatakse suuremas osas kõrgkoolis
läbiviidavate rakendusuuringute raames, seega antakse praktiline väljund ja reaalne
uurimistöö kogemus üliõpilasele, mis toetab oluliselt õpiväljundite saavutamist.
Tervisekaitse spetsialisti õppekaval valmisid rakendusuuringu raames kaks lõputööd „Autos
kasutatava laste turvavarustuse kasutamine Eestis“. Plaanis on laiendada üliõpilaste kaasamist
uuringusse „Tervisekaitse spetsialisti õppekava Euroopas ja Eestis“ (3 teise kursuse üliõpialst
on avaldanud ka soovi selles uuringus osaleda).
Füsioterapeudi õppekaval kaitsti 18 lõputööd (19 lõpetajat, 1 lõputöö kirjutati kahasse).
Lõputööde juhendamise protsessi oli kaasatud kuus juhendajat väljastpoolt kõrgkooli (sh
Tartu Ülikool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum). Lõputöid retsenseerisid valdavalt kolleegid
kliinikutest üle Eesti ja Tartu Ülikoolist, vaid kolm lõputööd retsenseeriti kõrgkooli
õppejõudude poolt. Mitmed retsensendid olid ka juba meie kõrgkooli vilistlased, kes on
edukalt läbinud magistriõpingud Tartu Ülikoolis. Retsensentide leidmine ei olnud sel aastal
keeruline, kuna lõpetajaid oli vähe ja eelmisel õppeaastal korraldatud lõputööde juhendamiseretsenseerimise koolitus aitas leida mitmeid huvilisi, kes sooviksid lõputööde kaitsmise
protsessis osaleda. Kaitsmiskomisjoni kuulusid võrdselt nii füsioterapeudi õppekava õppejõud
kui kolleegid Tartu Ülikoolist ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumist. Lõputööde taset võib pidada
heaks, Eeva-Liisa Sibul (juhendaja Reet Linkberg) pälvis ka Rakenduskõrgkooli Rektorite
Nõukogu parima lõputöö stipendiumi ja tema lõputööd kajastati ajalehes Tartu Postimees.
Õe ja ämmaemanda õppekavadel täiendati tõenduspõhise õendus/ämmaemanduspraktika
oskuse paremaks omandamiseks lõputöö koostamise metoodilisi võimalusi juhtumi analüüsi
näol. Senisest enam soositi kahekaupa lõputööde koostamist, mis annab üliõpilastele hea
koosõppimiskogemuse, samuti vähendab õppejõudude juhendamiskoormust ning võimaldab
viia läbi grupijuhendamisi.
Õe õppekava õppejõudude seas läbiviidud uurimuse „Juhendamine ja selle tähendus õppejõu
jaoks“ tulemusena ilmnesid üliõpilaste juhendamisega kaasnevad kitsaskohad. Uurimuse
tulemustest ajendatuna planeeriti õppejõududele regulaarseid omavahelisi koostööseminare
lõputööde juhendamise tõhustamiseks. Lõpetajate lõputööde taset võib hinnata küllalt kõrgeks
tänu eelkaitsmistele, kus tudengid said töö ettekandmiskgemuse ning sisulise tagasiside.
Ämmaemanda õppekaval kaasati 4. kursuse lõputööde projektide kaitsmise seminaridesse ka
3. kursuse üliõpilased, kes alustavad projekti kirjutamist, et soodustada nende sisseelamist
lõputöö koostmaise protsessi ning motiveerida lõputööd koostama. Tagasiside nii üliõpilastelt
kui õppejõududelt sellele protsessile oli positiivne. Lõputööde seminarid ämmaemanda õppes
on läbi regulaarsete kohtumiste ja avatud diskussiooni, järjepideva tagasiside ja üliõpilaste
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motiveerimise soodustanud üliõpilaste edukamat toimetulekut ja ettevalmistust lõputööde
kaitsmiseks.
Radioloogiatehniku õppekaval kaitses edukalt lõputöö 28 üliõpilast. Kaitstud 16 lõputööst
oli vaid kolmel üks juhendaja (kaks radioloogi, üks õppekava õppejõud). Ülejäänud 13 tööd
olid kahe juhendajaga (õppekava õppejõud ja radioloog). Töid retsenseerisid erinevates
tervishoiuasutustes töötavad radioloogid. Lõputööd oli hästi koostatud, hinded kõrged ning
nelja lõputöö põhjal koostatud artiklid avaldati kõrgkooli kaheksandas uurimistööde
kogumikus. Vaatamata väga headele tulemustele, tuleb järgnevatel aastatel vähendada kahe
juhendajaga tööde arvu ja soodustada koosseisuliste õppejõudude juhendamise kompetentse.
Lõputööde tulemused on praktilise töös rakendatavad ja tööde kaitsmisprotsessis toimusid
sisukad arutelud kaitsjatega. Üliõpilased on omandanud uurimistöö oskused ja soovi jätkata
uurimistöö alast tegevust, magistriõpinguid alustas 2014. aasta sügisel kaheksa õppekava
vilistlast.
Akadeemilise petturluse vältimiseks kontrolliti kõiki lõputöid plagiaadituvastamisprogrammiga Plagiarism-Detector. 2014. aastal kontrolliti 136 lõputööd ja nendest
loomevarguse menetlemise komisjoni suunati kaheksa lõputööd ja ühte üliõpilast ei lubatud
kaitsmisele. Kõikidel lõpetajatel oli võimalus osaleda seminaris ning oma lõputööd
plagiaadituvastusprogrammiga enne töö esitamist kontrollida. Loomevarguse menetlemise
komisjon tegi ettepaneku õppekorralduseeskirjas ja kirjalike tööde juhendis loomevarguse
mõiste täpsustamiseks mis ka nimetatud dokumentidesse sisse viidi.
8.4. Õppepraktika korraldus
2014. aastal sõlmiti 103 lühiajalist õppepraktika lepingut. Kokku oli 31.12.2014 seisuga
kõrgkoolil 249 lühiajalist ja 19 kvaliteedilepingut.
2014. aasta kevadel toimus infopäev SA Tartu Ülikooli Kliinikumi (SA TÜK)
õendusjuhtidele, kus arutati praktikajuhendamisega seotud küsimusi. Ühtlasi lepiti kokku
edasised suunad praktikajuhendamise tõhustamisel (näiteks praktikabaasi poolsetel
juhendajatel on võimalus osaleda praktikale suunamise ja lõpuseminaris). Seda võimalust
rakendati pilootprojekti korras õe õppekava 4. kursuse intensiivõenduse praktikal, kus
praktikabaasipoolsed esindajad osalesid praktikale saatmise seminaris. Lõpuseminaris
osalemise vastu oli huvi tagasihoidlik. Ämmaemanda õppekaval on 2. ja 4. kursuse
emadushoolduse õppepraktikale saatmise seminari kaasatud SA TÜK naistekliiniku
sünnitusosakonna ämmaemandusjuht. Järjest enam kasutatakse individuaalseid
praktikagraafikuid, et võimaldada üliõpilastel praktika sooritada sobivamal ajal või sobivamas
praktikabaasis. Ämmaemanda õppekava sisehaige õenduse ja kirurgilise haige õenduse
õppepraktika toimumine 3. kursuse sügisel võimaldab paremini hajutada üliõpilasi
praktikabaaside vahel ja tagab üliõpilastel paremad võimalused õpiväljundite saavutamiseks.
Kõrgkoolipoolse praktikajuhendamise kvaliteedi tõstmiseks viidi läbi seminar kõikide
õppekavade kõrgkoolipoolsetele praktikajuhendajatele, kus jagati kogemusi seoses kõrgkooli
poolse juhendamisega ja kitsaskohtadega.
Kutseõppe õppekaval sooritasid rahvusvahelise koostöö tulemusel 6 hooldustöötaja
õppekava õppijat edukalt praktika Leonardo da Vinci õpirändeprojekti raames Jena Staatliche
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Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales juures. Õppepraktika lõppes kõigi
õppijate jaoks kolmepoolse hinnanguga. Lõpuseminaris toimus õppepraktikapäevikus
kajastuva enesereflektsiooni arutelu ja tagasisidestamine.
Füsioterapeudi õppekaval analüüsisid õppepraktikat juhendavad õppejõud koos
õppepraktika koordinaatoriga praktikabaaside nimekirja, kust eemaldati meie jaoks
mittesobivad praktikabaasid ja lisati juurde uusi õpiväljundite saavutamiseks sobilikke
praktikabaase. Praktikabaasid teevad ka pakkumisi, et meie üliõpilasi endale praktikale saada
(näiteks SA Hiiumaa haigla ja OÜ Fysiopark).
8.5. Üliõpilaste tagasiside õppekava õppeainete kohta
Üliõpilastel on võimalik anda tagasisidet kõikidele läbitud õppeainetele elektrooniliselt ÕISis. 2014. aastal kuulutas õppeosakond välja võistluse, kus õppegrupp, kelle vastajate % on
kõige kõrgem, saab kõrgkooli poolt väikese auhinna. Tagasiside andmise keskmine % tõusis
48%-lt 73%-ni. Jätkatakse tööd õppijate motiveerimiseks õppeainete tagasisidestamisel, sest
tagasiside õppeainele on tööriist mooduli juhile ja õppejõule järgmise aasta aine
ettevalmistamisel, õppekava juhi ja õppejõu arenguvestluse ja täienduste arutelu tööriist.
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ARENDUSTEGEVUS
9. Kvaliteedikindlustamine
Arengukava võtmetulemustest lähtuvalt hinnatakse arendus- ja teadustöö mõjukust ETIS
publikatsioonide arvu, projektitegevuste, rakendusuuringute ning ühiskonnale suunatud
tegevuste kaudu.
2014. aasta tulemused arendus- ja teadustegevuses on alljärgnevad:
 ETIS publikatsioone 123 (eesmärk 4 aastaga 345 publikatsiooni, 2012 - 73; 2013 -84);
 esitati kümme uut projektitaotlust, neist rahastati 5; kokku toimusid tegevused 14
projektis;
 2013. aastal alustatutest rakendusuuringutest jätkusid 12, alustati 4 uue uuringuga ning
lõppes 3 uuringut ( 2012. a jätkus 15, lõpetatud 2, uusi 10; 2013 aastal alustatutest
rakendusuuringutest jätkusid tegevused 6 uuringus, alustati 8 uue ning lõpetati 8
uuringut);
 täienduskoolitustel osalejaid 1640 ( 2013 – 585);
 elanikkonnale pakutavaid teenuseid 71, osalejaid 7600 (2013 – 52 teenust, osalejaid
7176).
10. Projektid, programmid
Aasta kestel esitati kümme uut projektitaotlust, kus kõrgkool oli projektijuhiks viies taotluses.
Rahastus saadi kokku viie projekti tegevuste elluviimiseks, millest kaks olid kõrgkooli
juhtida: Hasartmängumaksu Nõukogu poolt finantseeriti geneetika ja laboritöö õpitubade
läbiviimist gümnasistidele ning teaduskonverentsi „Terves kehas terve teadmine“
korraldamine. Ei rahastatud projektitaotlusi: „Füsioteraapia õppeklassi kaasajastamine“,
„Teaduse populariseerimine geneetika ja laboritöö õpitubade kaudu“ ning „Sotsiaalkampaania
Pilves? Selgimistega!“.
Jätkusid tegevused kolmes rahvusvahelises projektis: „European Later Life Active NetworkELLAN (2013–2016)“; „Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in
Higher Education and Labour Market - SOULBUS (2013–2015)“ ja „Ready Study Go
Around Europe (2013–2015) - RSGAE“ ning SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juhitavas
projektis „Lõuna-Eesti Vaimse Tervise Keskuse loomine lastele ja noorukitele“.
Edukalt viidi lõpule projektid: „Evidence based quality assurance in digital dental imaging –
EQD (2011–2014)“, „Keskkonnatervisealase teadlikkuse tõstmine gümnaasiumiõpilaste ja
õpetajate hulgas (2013–2014)“, hooldustöötajate õpirändepraktika projekt ning lõppesid
tegevused programmis Primus (2009–2015)“ ja „Kutseõppe korralduse ja õppekavade reform
(2013–2014)“. Kõrgkooli õppejõud ning üliõpilased oli kaasatud erinevate programmide poolt
rahastatud projektide läbiviimisesse: „Promotion of Wellness Tourism“ – Erasmus IP,
„Promotion of wellness tourism in Nordic and Baltic countries“ - Nordplus ning „Resilience,
positive capacity building, transition and equality related to human rights in nursing of
families“ – Nordman Network .
Tartu Tervishoiu Kõrgkool oli projektijuhiks Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt
rahastatud projektis „Keskkonnatervisealase teadlikkuse tõstmine gümnaasiumiõpilaste ja
26

õpetajate hulgas (2013–2014)“. Projekti rahastati KIK poolt 5140 euroga, kusjuures
omafinantseering puudus. Projekti kestel korraldati õpilastele kokku kolm õppepäeva, milles
kaks viidi läbi gümnaasiumiõpilastele (osalejaid 43) ja üks 9. klassi õpilastele (osalejaid 46).
Kokku osales õppepäevadel 89 õpilast. Gümnaasiumiõpetajatele korraldati kahepäevane
keskkonnatervise suvekool (14.–15.08.14), kus osales 30 õpetajat. Projekti tegevusi kajastati
kõrgkooli veebiajakirjas Tervist! ning Tartu Postimehes ilmus õppepäevi tutvustav artikkel
„Õpilased otsisid veest rauda ja õhust süsihappegaasi“. Projekti tagasiside põhjal hindasid
õpilased tegevusi enamasti väga heaks või heaks. Kiideti õppejõude, praktiliste tööde
ettevalmistust ja uute teadmiste saamist. Küsimusele, mis meeldis õppepäeval kõige enam,
vastas 51,2% õpilastest, et katsed või praktiline tegevus. Õpetajate hinnangud suvekooli läbi
viimisele on valdavalt positiivsed. Kõige enam sai kriitikat avatud ruumi meetod. Toodi välja
ka positiivseid aspekte nagu uus meetod, saab kasutada koolis, vabad arutelud, enesearengut
toetav, kuid negatiivsetest hinnangutest mainiti enim laialivalguvust ja kasuteguri väiksust.
Omamoodi positiivne oli tagasisides aspekt, et õpetajad oleksid soovinud osaleda kõikides
gruppides. Suvekoolis toimunud ajurünnaku tulemusena koostati ka soovitusi
keskkonnatervise teemade rakendamiseks õppetöös.
Partnerina osaleti Nordplus programmi rahvusvahelises projektis „Evidence based quality
assurance in digital dental imaging (EQD) (10/2011–07/2014) nr. HZ-2011_1a-25539“, mida
koordineeris Helsingi Metropoolia Rakenduskõrgkool. Projekti tegevuskulud finantseeris
Nordplus 70 041 euro ulatuses ning kõrgkooli omafinantseering oli 95 358 eurot. Projekti
tegevuste tulemustena on olemas vastavateemaline e-õppe kursus, mis asub HITSA Moodles.
Õppemoodulid tõlgitakse eesti keelde ja kasutatakse valikaine kursusena radioloogiatehniku
õppekaval. Vajadusel saab kasutada ka väljatöötatud ingliskeelset ainekursust.
Primus programmi Tartu Tervishoiu Kõrgkooli eelarve aastatel 2008–2014 oli kokku
366 069,80 eurot, sealhulgas ESF toetus 347 766,31 eurot. Tegevused on aidanud kõrgkoolil
korrastada ja välja töötada vajalikke regulatsioone ja abimaterjale (nt VÕTA ja mentorlusega
seonduvad materjalid). 2014. aasta Primus tegevustest õnnestus kõik planeeritud ellu viia.
SA Innove poolt rahastatud „Kutseõppe korralduse ja õppekavade reformi (2013–2014)“
eesmärgiks oli uuendada erakorralise meditsiini tehniku ja hooldustöötaja kooli õppekavasid,
pakkuda õppejõududele stažeerimise võimalust ning praktikajuhendajate baaskoolitust ning
viia läbi lõimitud erialaõppe läbiviimist ettevalmistavaid tegevusi (vt lk 13).
11. Täienduskoolitus
Avatud Kõrgkoolis läbiviidud kursuste koondeelarve oli 2014. aastal 54 167 eurot, millest
riikliku koolitustellimusena laekus 9857 eurot. Eelarve on võrreldes eelmise aastaga kasvanud
21 794 euro võrra, kuid on püsinud üsna stabiilne erinevate aastate lõikes.
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Osalustasuga ja osalustasuta koolitusi
toimus kokku 65, kokku 1640 osalejale
(Joonis 6). Koolituste ning osalejate arv on
2014. aastal märkimisväärselt tõusnud:
võrreldes 2013. aastaga on korraldatud 31
koolitust rohkem ning osalejate arv
tõusnud 1055 inimese võrra. Üheks
osalejate arvu suurenemise põhjuseks oli
kahe konverentsi korraldamine, kus osales
kokku 505 inimest.
Joonis 6. Avatud Kõrgkooli kursuste ja
osalejate arv (2010–2014).

Riikliku koolitustellimusega kursuste vastu oli huvi endiselt suur ning rühmad täitusid
keskmiselt paari päevaga. Toimus kokku kuus (a`40 tundi) koolitust 88 osalejale. Kõik
koolitustel osalenud olid 100% koolitusega rahul ning hindasid saadud teadmisi vajalikeks
ning tõdesid, et on tööturul konkurentsivõimelisemad.
Lähtuvalt tegevuskavast ja sõlmitud kvaliteedilepingutest jätkus praktikajuhendajate
koolitamine. Toimus neli praktikajuhendajate baaskoolitust, kus kokku koolitati 81 inimest 22
praktikabaasist. Lisaks koolitati praktikajuhendajaid programmi „Kutsehariduse korralduse ja
õppekavade reform“ ning asutuste poolt tellitud koolituste raames. Kokkuvõtvalt osales
praktikajuhendajate baaskoolitusel 146 ja jätkukoolitusel 26 inimest. Vastavalt tagasisidele oli
osalejate rahulolu keskmiselt 4,8 punkti (5-punkt skaalal).
Tegevuskava eesmärkidest lähtuvalt viidi läbi vilistlaste uuring, kus osalejaid oli 132. Selgus,
et 90% vastanutest ei ole osalenud lõpetamise järgselt kõrgkooli täiendusõppes ning pole
läbinud ka praktikajuhendajate baaskoolitust. Küsimusele „Kas te soovite osaleda
praktikajuhendajate baaskoolitusel?“ vastas 47% „jah“ ning 53% „ei“. Enamus (98%)
vastanutest ei ole olnud lõputööde juhendajad, mistõttu üle poole vastanutest arvas, et ei soovi
osaleda lõputööde juhendamise koolitusel. Samas sooviti võimalusel praktikajuhendajate ja
lõputööde juhendajate koolitusi, hooldustöötajate täienduskoolitusi, massaaži-, vaimse
tervise- ning intensiivraviga seotud koolitusi jne.
Koostöö jätkus töötukassaga, mille kaudu sai koolitatud 13 inimest. Koolitusi tellisid erinevad
asutused nagu Hoolekandeteenused AS, Tartu Päevakeskus Kalda, Viljandi
Hoolekandekeskus OÜ, Kiirendus Autokool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Rakvere Haigla
AS, SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, Sõiduõppe OÜ, Leonhard Weiss Energy AS,
Lõuna-Eesti Haigla AS, Veterinaar-ja Toidulaboratoorium, Rakke Vallavalitsus, Nöörimaa
Hooldekodu, MTÜ Tähe Noorteklubi, MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing, Aravete Hooldekeskus,
Elektrilevi OÜ, Järvamaa Haigla AS, Kärstna Hooldekodu.
Jätkus koostöö Tartu Tamme Gümnaasiumi ja Tartu Kivilinna Gümnaasiumiga, mis 2014.
aasta sügisel hakkas kandma nime Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium. Sõlmiti uued
koostöölepingud kolme kooliga: Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Elva Gümnaasium ja
Viljandi Gümnaasium.
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Toimus mitmeid erinevaid täienduskoolitusi, esmakordselt korraldati Point-of-Care seminari
(41 osalejaga), väga populaarseks osutusid koolitused „Taktiilne massaaž“ ja
„Triggerpunktiravi“. Esmaabikoolituste populaarsus tõusis märgatavalt ning 229 inimest
läbisid esmaabi väljaõppe koolituse, 68 esmaabi täienduskoolituse ning 30 elustamiskoolituse.
Kõrgkoolis toimusid kaks konverentsi: IV Eesti-Hollandi sümpoosium „Ole arusaadav“
koostöös Eesti Autismiühinguga ning teaduskonverents „Terves kehas terve teadmine“. Huvi
teaduskonverentsi vastu oli väga suur. Kui algselt planeeriti osalejate arvuks 150-200 inimest,
siis registreerimiskohtade arvu kiirel täitumisel võeti vastu otsus suurendada osalejate arv
kuni 300 inimeseni. Eelpool olevast otsusest lähtuvalt korraldati ümber konverentsi paigutus
ja kava (konverents toimus paralleelselt kahes ruumis kasutades kaasaegset heli-ja
videotehnikat ning kaasates kahes saalis paralleelselt kahte esinejat ühe ettekande
läbiviimisel). Teaduskonverentsi toetas EMT tasuta äpp-iga, mille kaudu oli võimalik
osalejatele konverentsi infot edastada ning ettekannete tegijatele küsimusi esitada. Eksponente
oli kokku üheksast firmast: Tervise Abi OÜ, Tursekeskus OÜ, B.Braun Medical OÜ,
Fysiokeskus OÜ, Tervisetooted OÜ, Eesti Tervishoiu Kutseliit, Chemi Pharm, R.O.C.S ja
Eesti Maanteeamet. Eesti Õdede Liit viis läbi terviseteadlikkuse töötoad, kus soovijad said
tervisenäitajaid testida. Osales kokku 312 inimest ning tagasiside teaduskonverentsile oli väga
positiivne.
Esmakordselt toimus 18.–22. augustil rahvusvaheline koolitusnädal „How to make yourself
visible?“, kus osales 20 inimest seitsmest riigist. Nädala fookuses olid arutelud ja koolitused
teemal, kuidas kõrgkoolid saavad muuta oma tegevused ühiskonnas ja meedias nähtavamaks.
Ettekannete teemad olid: kuidas meedias teadust arusaadavamalt kajastada, kuidas võita
meedia tähelepanu ning milline on kõrgharidussüsteem Euroopas 21.sajandil. Seminaride
käigus kaardistati kõrgkoolide vajadused rahvusvahelise koostöö läbiviimisel. Osalejate
hinnangul oli rahvusvahelise nädala korraldus kui ka sisukus suurepärane. Koolitusnädal
finantseeriti Erasmus programmi vahenditest.

12. Kogukonnale suunatud tegevused
Korraldati kokku 71 kogukonnale suunatud sündmust, kus osales ca 7600 inimest (keskmiselt
107 inimest sündmuse kohta). Kaasatud töötajaid oli 32, sh 21 õppejõudu ja 123 üliõpilast.
Õppetöö raames toimusid õppekavadel erinevad tegevused kogukonnale: perekool,
võimlemine rasedatele ja väikelastele, eakate liikumisaktiivsuse tunnid, individuaalne
nõustamine ergonoomika teemal. Õppetööga lõimus kogukonna teenimine kas õppeaine,
valikaine, vabaaine või vabatahtliku töö vormis. Vaba- ja valikained olid õppekavade ülesed.
Kogukonna teenimise osana õpetati lasteaia- ja koolilastele õigeid kätepesuvõtteid, korraldati
näiteks vee analüüsi, veregrupi määramise õpitubasid; õpetati elustamist ja esmaabi, haava
puhastamist ja sidumist, räägiti meditsiinilisest kiirgusest, tervislikust toitumisest, liikumisest
ja hügieenist. Samuti testiti elanikkonna tervisenäitajaid.
Jätkus koostöö naine24.ee nõuanderubriigiga, kus lugejate küsimustele vastasid õppejõud
Marge Mahla ja Siret Läänelaid.
Terviseteadliku hoiaku kujundajana jätkati koostööd seniste partneritega: Tartu Linnavalitsus,
Tartu Maavalitsus, noortekeskus Lille Maja, SA Teaduskeskus Ahhaa, Eesti Maaülikooli
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Spordiklubi, Eesti Õdede Liit, SA Tartu Kiirabi. Partnerite ring laienes üldhariduskoolide osas
nii koostöölepinguliste sidemete kui ka hea tahte alusel. Kõrgkool alustas jätkusuutlikku
koostööd terviseedenduslike lasteaedade võrgustikku kuuluva Klaabu lasteaiaga. Mitmekesine
oli koostöö Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakonnaga: südametervisepäevad linna eakate
päevakeskustes ning tervisenäitajate testimine linna tervisekonverentsil, tervisekõnnipäeval,
eakate terviseolümpial ja Südamenädal.
Teaduse populariseerimisel jätkati rikastavat koostööd teaduskeskusega Ahhaa Teadlaste Öö
Festival 2014 partnerina. Traditsioonilisele tegevusele teaduskuplites ja õppehoones lisandus
õppejõudude loeng teaduskohvikus ja välikinos filmikommentaatoritena.
Kõrgkooli ühines Teadmiste Väravaga − tegemist on ülikoolide kraadiõppurite ja
üldhariduskoolide õpilaste omavahelise kokkuviimisega loov- või uurimistööde temaatikal,
kus õpilased saavad kõrgkoolidest parimad juhendajad ja uurimistingimused ning tudengid
hea juhendamiskogemuse ja vabaainepunktid. Algatusega on ühinenud lisaks Tartu
Tervishoiu Kõrgkoolile Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli ja
Eesti Maaülikooli doktorikoolid, SA Tagasi Kooli, SA Eesti Teadusagentuur ning Tartu linna
üldhariduskoolid.
Eesti Õdede Liidu ja SA TÜ Kliinikumiga korraldati õppeaasta jooksul Tervisliku Neljapäeva
sari, mis ostus elanikkonna seas väga populaarseks. Kord kuus alates jaanuarist kuni maini
toimus viis temaatilist neljapäeva: diabeet – kaaslane kogu eluks; mõeldes meie väärikatele –
eakate tervisemured; kiiret sekkumist vajad probleemid ning turvaliselt suvele vastu; laste
vigastused. Tervisliku Neljapäeva tervisetubades kõnelesid erinevatel terviseteemadel õed,
jagati praktilised nõuanded, toimus personaalne tervisenõustamine ja tervisenäitajate kontroll.
Lapsehoidja õppekava õpilased osutasid sarja neljapäevadel ka lapsehoiuteenust.

13. Avalikud suhted
Kõrgkooli tegevusi kajastati meedias 201
korral, mis on kolmandiku võrra rohkem
kui eelmisel aastal (2013. aastal oli
kajastusi 149), sealjuures on suurenenud
meediakajastuste arv kõikides kategooriates (Joonis 7). Meediakajastuste
suurenemise põhjuseks võib eelkõige
pidada
kõrgkooli
üldise
tuntuse
suurenenemist avalikus ruumis, aga ka
regulaarsemat
ja
planeeritumat
teavitustööd nii kõrgkooli kodulehel, Tartu
linna kodulehel ja ka pressiteadete kaudu
meediakanalites.

Joonis 7. Kõrgkooli kajastused meedias 2010–
2014.

Meedias leidsid 23 korral avaldamist lood, kus autoriks kõrgkooli töötaja, sh avaldati üheksal
korral artikkel, mille autoriks kõrgkooli rektor. Teemadena leidsid kajastust erinevad
kõrgkooli tegemised (vastuvõtt, lõpetamised, koostöölepete sõlmimine, avatud uste päevad,
kõrgkooli sünnipäev), aga eelkõige kogukonna teenimisega seonduv (geneetikapäevad,
Tervislik Neljapäev, terviseedenduslikud projektid ning õppepäevad lasteaedades ja koolides,
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perekool). Samuti ilmusid lood rakendusuuringutest ja lõputöödest. Jätkuvalt oli päevakorral
õdede puuduse temaatika, mida kommenteerisid meedias ka kõrgkooli esindajad.
Lisaks meediakajastustele tutvustati kõrgkoolis toimuvat esmakordselt Tartu linna
välibänneril, kus teavitati linnakodanikke teaduskonverentsi „Terves kehas terve teadmine“
toimumisest. Tartu linna kodulehel reklaamiti tasuta veebibänneri kaudu vastuvõttu, koolitusi
ja teaduskonverentsi toimumist. Esmakordselt korraldatud rahvusvahelisest nädalast ilmus
inglisekeelne veebibrožüür. Veebiajakiri Tervist! kajastas kõrgkooli tegemisi neljas numbris,
kus toimetuse, kolleegiumi, kõrgkoolipere ja koostööpartnerite toel avaldati 187 lehekülge
põnevat lugemist. Lisaks kirjalikele tekstidele ja fotodele on veebiajakirjas kasvanud oluliselt
videode kasutamine veebiajakirja osana.
Õppehoone ja õppekavade tutvustamiseks korraldati 36 elamustuuri erinevatele sihtrühmadele
lasteaialastest kuni seeniorideni. Valmis Eesti Arhitektide Liidu ja Balti Filmi ja Meediakooli
koostööprojektina üles võetud film KOLMAS, mis on tehtud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli
õppehoonest kui KULKA 2012. aasta arhitektuuripreemia nominendist, režissööriks Maria
Reinup.
2014. aasta kevadel loodi sotsiaalmeediavõrgustikku Facebook eraldi lehekülg kõrgkooli
üliõpilasesindusele, eesmärgiks paremini sihtida sõnumeid erinevatele rühmadele: kõrgkooli
lehekülg on pigem suunatud avalikkusele, aga ka tudengitele ja vilistlastele, üliõpilasesinduse
lehekülg eeskätt üliõpilasesinduse sõnumite edastamiseks, suunitlusega rohkem tudengitele.
Kõrgkooli koduleht oli rahvusvahelisel tasandil maandumisleheks 2014. aasta sügisel Tartus
korraldatud ENPHE konverentsile ja Nordman võrgustiku projektikohtumisele.
Potentsiaalsete sisseastujate kõnetamiseks osaleti kümnel, hinnanguliselt 15 000 osalejaga
messil, umbes 1000 osalejaga noortekonverentsil Lahe Koolipäev, gümnaasiumite
infopäevadel, kus tutvustati aktiivõppe meetodeid ja kogemusõpet kasutades
õppimisvõimalusi kõrgkoolis. Üleriigilise messi staatuses jätkas Teeviit, kus kõrgkooli
esindasid koos üliõpilastega füsioterapeudi ja õe õppekavade vilistlased. Ülejäänud seitse
messi olid maakondliku tähtsusega. Esimest korda osaleti Ilumessil 2014 testides
messikülastajate tervisenäitajaid, SA Tartu Näitused kui korraldaja tagasiside üliõpilaste
tegevusele oli äärmiselt positiivne ja koostöö jätkumist prognoosiv. Noorel Meistril 2014
korraldasid tervise töötoas tegevusi erakorralise meditsiini õppekava õpilased.
Toimus kolm Avatud Uste päeva, kus osalejaid oli 252. Uuendusena olid kõikide õppekavade
õppetunnid, seminarid ja praktikumid avalikud, st huvilised võisid liituda nendele sobival
ajal. Tagasisides rõhutati uuendust kui suurepärast võimalust tutvuda õppetöö eripäraga
rakenduskõrgkoolis.
Esmakursuslaste kasutatud infokanalite, õppima tuleku põhjuste ja kõrgkooli maine
kaardistamiseks viidi esimese kursuste tudengite seas 2014. aasta kevadel ja sügisel läbi
uuringud. Mõlema uuringu tulemused näitasid, et ligi kolmandik vastanutest on kõrgkooli
alati teadnud, mis näitab kõrgkooli üldist tuntust. Samuti mainiti esmase
informatsiooniallikatena sõpra/tuttavat, veebiportaale, infomesse ja karjääripäevi.
Lisainformatsiooni hangiti eelkõige kõrgkooli kodulehelt, aga ka sõpradelt/tuttavatelt, mujalt
internetist, kõrgkoolist kohapealt jne. 2013./14. õppeaastal õppima asunutel paluti hinnata 12
väidet kõrgkooli kohta, sealjuures paluti neil anda hinnang küsitluse läbiviimise ajal ja ka
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esmamulje põhjal. Selgus, et suuresti on hinnangud õpingute käigus paranenud. 2014/15.
õppeaasta esmakursuslaste esimene mulje kõrgkoolist oli omakorda enamikes kategooriates
parem kui aasta varem küsitletutel. Kui esimese uuringus osalejad soovitasid kõrgkooli
senisest enam tutvustada väljaspool Tartu maakonda toimuvatel terviseüritustel, raadios,
televisioonis ja infomessidel, siis teise uuringu küsitletavad soovitasid senisest enam
panustada Facebooki, raadiosse ja televisiooni ning kodulehe arendusse. Küsitletud tõid
õppima tulemise põhjustena enim välja rakenduskõrghariduse eelised ja praktiliste oskuste
saamise võimaluse, kõrgkooli hea õpikeskkonna ning head erialase töö leidmise võimalused.
Suvel kaardistati tänavaküsitluse abil Tartu kesklinnas liikuvate inimeste teadlikkust Tartu
Tervishoiu Kõrgkoolist. Uuringu tulemused näitavad, et kõrgkool on Tartu linna tänavatel
liiklevatele inimestele üldiselt hästi teada, samas tuleks kindlasti tõsta nende inimeste
teadlikkust, kes Tartu elanike või siin töötavate/õppivate isikutena ei ole kunagi Tartu
Tervishoiu Kõrgkoolist midagi kuulnud või on kuulnud, aga teavad vähe. Samuti võib
uuringu tulemuste põhjal väita, et massimeediakanalid on tõhusad esmase info edasi
andmiseks ehk siis annavad ilmselt paljudele lihtsalt teadmise kõrgkooli olemasolu kohta. Ent
selleks, et inimesed oleks kõrgkooli tegevustega ka sisuliselt kursis, peaks jätkuvalt kasutama
otsesuhtlust ja inspireerima inimesi isiklikul tasandil: eelkõige on siinkohal otstarbekad
teenus kogukonnale ja gümnasistidele mõeldud karjääripäevad ja –messid. Kolme uuringu
kokkuvõttes jõuti järeldusele, et kõrgkool peaks kasutama võimaluste piires võimalikult
mitmekülgset valikut erinevatest informatsiooni edastamise kanalitest ja vahenditest, et
informatsioon kõrgkooli ja selle tegemiste kohta jõuaks võimalikult erinevate sihtgruppideni.
Detsembris korraldatud heategevusliku jõululaada kohamaksu ja annetustega koguti raha, et
selle eest soetatud lõngast saaksid kõrgkooli töötajad ja tudengid valmistada 2015. aasta
sõbrapäevakingituseks SA Tartu Ülikooli Kliinikumi sünnitusosakonna vastsündinutele
soojad papud. Novembri lõpus algas kõrgkooli töötajate seas annetuste kogumine
Lastefondile.
Kõrgkool oli esindatud 18 spordiüritusel. Spordialadest milles teistega konkureeriti olid nii
individuaalalad kui ka meeskondlikud alad: korvpall, võrkpall, lauatennis, male, kergejõustik,
jalgpall, judo, rahvastepall naistele, jooksualad. Osaleti iga aastasel Eesti Akadeemilise
Spordiliidu aastapäevaüritusel ja saavutati üldarvestuses esimene koht. Enim märkimist
väärivad suuremad tudengiüritused: XXX SELL mängud, üliõpilaste suvemängud ja
TudengiPall.
XXX SELL mängud on rahvusvaheline üliõpilaste spordiüritus, kus osales ligi 10 riiki ja
nendest kokku 37 olid kõrgkoolid. Kõrgkooli üliõpilased olid võistlustules nii spordirajal kui
ka korraldajatena meditsiinimeeskonnas. Neli kergejõustikusportlast saavutasid kõrgushüppes
kolmanda koha ja kolmikhüppes teise koha. Tartu Tervishoiu Kõrgkool jagas selle
tulemusena 37 rahvusvahelise kõrgkooli seas 28.–30. kohta ning andis oma panuse Eesti
saavutatud medalikogusse. Nendelt mängudelt võitsid medaleid vaid kaheksa riiki (osalejaid
riike 10) ja Eesti jäi medalitega teisele kohale.
Üliõpilaste suvemängudel, kus osales ligi 20 kõrgkooli, saavutati aktiivsuses neljas koht ja
üldarvestuses viies koht. Kõrgkoolide rektorite mitmevõistlusel saavutati esimene koht ning
õppejõudude võistlusel auhinnaline kolmas koht. TudengiPalli üritusel, kus osales 13
kõrgkooli, saavutati rahvastepallis kolmas ja pimevõrkpallis seitsmes koht.
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Kõrgkool on tunnustatud partneriks erinevatel spordiüritustel (rajaturvajad, esmaabi osutajad).
Osaleti Tartu Linnamaratonil ja Tartu Sügisjooksu Tartu Tudengimaratonil, kus üliõpilased,
vilistlased ja õppejõud osalesid nii meditsiinimeeskonnas Tartu Kiirabi abipersonalina kui ka
sportlastena kõikidel distantsidel. Uude spordiaastasse jookseb juba 2014. aastal alanud
spordivõistlusi, mis saavad lõpliku paremusjärjestuse 2015. aastal.
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Bilanss

Eurodes sendi täpsusega
Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Põhivara
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Kohustused ja netovara
Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Netovara

Seisuga
31.12.2014

Seisuga
31.12.2013

10 618 728,78
457 250,64
388 802,74
0,00
68 447,90

11 299 485,56
369 275,18
314 564,08
7 560,80
47 150,30

10 161 478,14
10 160 535,43
942,71

10 930 210,38
10 918 348,60
11 861,78

10 618 728,78
346 350,33
36 031,62
19 813,17
231 814,25
58 691,29
10 272 378,45

11 299 485,56
915 691,77
19 479,74
28 551,23
669 133,30
198 527,50
10 383 793,79
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Tulemiaruanne
eurodes sendi täpsusega
Tegevustulud
Saadud toetused
Kaupade ja teenuste müük
Muud tegevustulud
Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud tegevuskulud
Põhivara
amortisatsioon
ümberhindlus
Tegevustulem
Aruandeperioodi tulem
Siirded

ja

2014

2013

946 415,72
734 295,34
212 120,38
0,00
–3 691 973,50
–275 002,19
–1 863 116,77
–614 576,60
–113 066,70
–826 211,24

1 272 081,52
1 135 072,32
136 947,55
61,65
–4 033 106,92
–432 177,44
–1 707 179,82
–823 702,01
–315 126,54
–754 921,11

–2 745 557,78
–2 745 557,78
2 745 557,78

–2 761 025,40
–2 761 025,40
2 761 025,40
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Riigieelarve täitmise aruanne
eurodes sendi täpsusega

Liik

Konto

Objekt

Tegevus-

Sisu

Esialgne

Lõplik

ala

selgitus

eelarve
2014

eelarve
2014

KOOND
TULUD KOKKU
3

Tegevustulud
Kaupade ja teenuste
müük
Tulu
majandustegevusest
Muu kaupade ja
teenuste müük

32
322
323
35

Saadud toetused
Saadud kodumaised
toetused
Saadud välistoetused

358
359
KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU
09

Haridus

KULUD KOKKU
Tegevuskulud
4
5

Antud toetused ja
muud ülekanded
Tööjõu-ja
majandamiskulud
Määratlemata
majandusliku sisuga
tegevuskulud

2014

Tegelik miinus

Üle viidud

lõplik
eelarve

järgmisse
aastasse

215 000,00
215 000,00

533 683,93

533 764,93

0,00

0,00

215 000,00

203 805,54

203 886,54

0,00

0,00

215 000,00

203 805,54

203 805,54

0,00

0,00

0,00

0,00

81,00

0,00

0,00

0,00

329 878,39

329 878,39

0,00

0,00

0,00

29 368,94

29 368,94

0,00

0,00

0,00
-2 903 996,00

300 509,45
-3 529 607,35

300 509,45
-2 954 278,27

0,00
575 329,08

0,00
-575 329,08

-2 903 996,00

-3 352 859,01

-2 936 529,93

416 329,08

-416 329,08

-2 873 996,00

-3 301 631,35

-2 885 302,27

416 329,08

-416 329,08

-2 873 996,00

-3 301 631,35

-2 885 302,27

416 329,08

-416 329,08

0,00

-52 904,66

-52 904,66

0,00

0,00

-187 584,00

-595 881,27

-223 307,33

372 573,94

-372 573,94

-2 686 412,00

-2 652 845,42

-2 609 090,28

43 755,14

-43 755,14

36

INVESTEERINGUD KOKKU
FINANTSSERIMISTEHINGUD KOKKU
PIIRMÄÄRAD

-30 000,00
0,00

-227 976,00
0,00

-68 976,00
1 975,32

159 000,00
0,00

-159 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81

0,00

0,00

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU

-2 688 996,00

-2 835 449,03

-2 632 693,89

202 755,14

-202 755,14

KULUD KOKKU

-2 688 996,00

-2 658 700,69

-2 614 945,55

43 755,14

-43 755,14

Tegevuskulud
Kõrghariduse
õppetoetused
Kutseõppe õpilaste
õppetoetused,
sõidusoodustused ja
koolitoidu toetus
Kõrgkoolide
tegevustoetus
Kutseõppe riiklik
koolitustellimus
Tööjõu-ja
majandamiskulud

-2 688 996,00

-2 658 700,69

-2 614 945,55

43 755,14

-43 755,14

-188 431,00

-201009,26

-198775,55

2233,71

-2233,71

-17 121,00

-15459,00

-14009,46

1449,54

-1449,54

-2 363 183,00

-2 314 905,00

-2 274 833,11

40 071,89

-40 071,89

-117 677,00

-121472,16

-121472,16

0,00

0,00

-2 584,00

-5 855,27

-5 855,27

0,00

0,00

0,00

-2350,00

-2350,00

0,00

0,00

-2 584,00

-3505,27

-3505,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-176 748,34

-17 748,34

159 000,00

-159 000,00

0,00
0,00

-167748,34
-9 000,00

-17748,34
0,00

150 000,00
9 000,00

-150 000,00
-9 000,00

Tulud kokku
3

Tegevustulud
Kaupade ja teenuste
müük
Muu kaupade ja
teenuste müük

32
10

323

20

TK020001

09

20

TK020002

09

20

TK020003

09

20

TK020004

09

5
20

5

09

Rakenduskõrgkooli

10

5 SE000001

09

Õppelaenude
tagasimaksmisega
seotud kulud

650

Finantskulud

INVESTEERINGUD KOKKU
30
30

IN020022
IN020183

09
09

37

TULUD JA TULUDEST SÕLTUVAD KULUD
Tulud kokku
3
32
40

322
38

40

359

40

358

VT000099

Tegevustulud
Kaupade ja teenuste
müük
Tulu
majandustegevusest
Muud tulud
Saadud muud
välistoetused
Saadud kodumaised
toetused

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU
KULUD KOKKU
4
40

41

09

5
40
5
INVESTEERINGUD KOKKU
40
IN020144
FINANTSEERIMISTEHINGUD
Finantseerimistehingud kokku
10

102

20

206

09

Tegevuskulud
Antud toetused ja
muud ülekanded
Sotsiaaltoetused
Tööjõu-ja
majandamiskulud
Rakenduskõrgkooli

09

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

Finantsvarade
vähenemine
Finantsvarade
vähenemine

30 000,00
215 000,00

-56 342,07
533 683,93

316 231,87
533 683,93

372 573,94
0,00

-372 573,94
0,00

215 000,00

203 805,54

203 805,54

0,00

0,00

215 000,00

203805,54

0,00

329 878,39

203805,54
329 878,39

0,00

0,00

0,00

300509,45

0,00

0,00

0,00

29368,94

-215 000,00
-185 000,00
-185 000,00

300509,45

0,00

0,00

-694 158,32
-642 930,66
-642 930,66

29368,94
-321 584,38
-270 356,72
-270 356,72

372 573,94
372 573,94
372 573,94

-372 573,94
-372 573,94
-372 573,94

0,00

-52 904,66

-52 904,66

0,00

0,00

0,00

-52904,66

-52904,66

0,00

0,00

-185 000,00

-590 026,00

-217 452,06

372 573,94

-372 573,94

-185 000,00
-30 000,00
-30 000,00

-590026
-51 227,66
-51227,66

-217452,06
-51 227,66
-51227,66

372573,94
0,00
0,00

-372573,94
0,00
0,00

0,00

0,00

1 975,32

0,00

0,00

8 660,17
-6684,85
2 632 612,89
116 036,58
330 111,45
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