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ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE
1. Kõrgkooli üldandmed
Kõrgkoolis on kolm osakonda: õppe-, arendus- ja haldusosakond. Rakenduskõrgkooli
seaduses sätestatud tingimustel ja korras on kõrgkoolil nõunike kogu, mis on Tervishoiu
Kõrgkooli ja ühiskonda ühendav nõuandev kogu ning mille kõik liikmed on kõrgkooliväliste
huvigruppide esindajad. Kõrgkoolis tegutseb kõrgkooli nõukogu, kuhu kuulub
neljaliikmeline juhtkond, seitse õppejõudude esindajat ning neli üliõpilast.
Lisaks seadusandlikule raamistikule on kõrgkooli tegutsemise aluseks arengukava 2015–
2020, sinna juurde kuuluvad iga-aastased tegevuskavad ning kvaliteedikäsiraamat.
Näitaja
Eelarve maht
s.h. tegevustoetus
Struktuuris ametikohad:
õppeosakond
arendusosakond
haldusosakond
Õppekavade arv
Vastuvõtt
Üliõpilaste arv seisuga
31.12.2015
Lõpetajate arv

2015
4 146 616
2 916 326

2014
3 399 316
2 595 377

2013
4 843 406
2 244 788

2012
8 115 775
2 023 382

2011
9 988 124
2 006 549

82
7,5
14,75
10
404
1156

81
7,25
12,5
9
340
1125

77,5
7,25
13,5
10
363
1160

76,5
6,5
16,5
10
336
1146

74,0
6,5
21,75
10
359
1237

331

317

330

318

291

2. Personal
Arengukava võtmetulemustest lähtuvalt monitoorib kõrgkool alljärgnevaid näitajaid, mis on
kokku võetud 31. detsembri 2015. aasta seisuga.
Koosseis, vanus ja haridustase. Kõrgkooli struktuuris oli kinnitatud 105,25 ametikohta, kus
oli 118 töötajat, sh akadeemilist personali 77 (keskmine vanus 44,7) ja mitteakadeemilist
personali 41 (keskmine vanus 44,5) inimest. Töölepingud olid sõlmitud 72 õppejõuga ning
ühe õppejõu ametikoha kohta oli kõrgkoolis 18 üliõpilast, mis võimaldab õppetööd läbi viia
väikestes rühmades. Näiteks eelkliinilised praktikumid toimuvad 6-12 üliõpilasega.
Akadeemilise personali hulgas oli doktorikraadiga seitse (9,1%), magistrikraadiga 52 (67,5%)
ning kõrgharidusega 18 (23,4%) töötajat. Mitteakadeemilisest personalist on üks töötaja
doktorikraadiga, 11 magistrikraadiga, üheksa kõrgharidusega ning üheksa kesk-eri või
üldkeskharidusega.
Õppejõudude konkurss. Seoses tähtajaliste lepingute lõppemisega tuli välja kuulutada
õppejõudude konkurss paljudele ametikohtadele, kokku 20 ametikohale. Konkurss vabadele
ametikohtadele oli ootuspärane, esitati 43 avaldust (2,15 avaldust ühe ametikoha kohta).
Kõige suurem oli konkurss tervisekaitse õppekaval. Kõik vabad ametikohad said täidetud.
Töörahulolu. 2015. aastal töökeskkonnaga rahuolu küsitlust läbi ei viidud. 2014. aastal oli
töökeskkonnaga rahulolu näitaja viiepalli süsteemis 4,94. Viimaste aastate uuringud näitavad,
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et õppejõud on rahul töökeskkonna ja vahenditega ning tunnevad end motiveerituna antud
ametikohal jätkamiseks. Edaspidi on planeeritud küsitlust läbi viia iga kahe aasta järel.
Õppejõududelt
kogutakse
iga-aastaselt
tagasisidet,
protsessi
kirjeldus
on
kvaliteedikäsiraamatus. Õppejõudude tööle annavad tagasisidet eelkõige üliõpilased, samas
saadakse tagasisidet ka arenguvestluste
Õppejõudude omavaheline koostöö nii õppekavade siseselt kui ka vaheliselt,
õpetamispädevuste ja -materjalide jagamine kolleegidega ning hindamismeetodite
ühtlustamine tagab õppejõudele hea ülevaate õppekavadest tervikuna.
Täiendusvõimalused. Aastas esitati 342 enesetäienduse taotlust, sh. erialaste enesetäienduste
taotlusi oli 204 (2014 – 206) ehk sama palju kui eelmisel aastal, mis näitab erialaste
täienduste olulisust. Pedagoogilistel täiendustel käidi võrreldes 2014. aastaga vähem ehk 83
korral (2014 – 155 korral), kuna kahel viimasel aastal on pedagoogiliste täienduste arv olnud
kõrge ja kõik soovijad on saanud nendel osaleda. Konverentsidel osaleti kokku 93 korral,
seminaridel 59 korral, osalemise arv on jätkuvalt kasvav. Eelmise aastaga võrreldes langes
ettekannete arv: kokku 31 suulist (sh 18 välismaal) ja üks kirjalik. 2014. aastal oli ettekannete
arv suurem, kuna lõppesid mitmed rakendusuuringud, mille lõpptulemustest tehti ettekandeid.
Kõrgkooli kõikide töötajate peale on keskmiseks täienduskoolituse tundide mahuks 26 tundi
aastas, kuid kuna täienduskoolitustel ei osale 1/3 töötajatest, oli reaalselt osalenud töötajate
peale täienduskoolituse maht 2015. aastal 40 tundi.
2015. aastal toimus kõrgkoolis seitse ühiskoolitust. Õppejõududeks olid nii Tallinna ja Tartu
Ülikooli, aga ka Inglismaa ja Hollandi õppejõud. Ühiskoolituste teemad olid: Eesti
teaduskeel, kirjakeel, emotsionaalne intelligentsus, juhtumi analüüs, ravimite käitlemine.
Väliskoolitajad olid seotud peamiselt radioloogiatehniku õppekavaga ning rääkisid
probleemipõhisest õppest ja õppepraktika kliinilise auditi läbiviimisest.
Ühiskoolitused on positiivse mõjuga, kuna korraga saavad osaleda paljud töötajad, kes
omavahel saavad teadmisi ja kogemusi ka kohapeal jagada. Töötajate tagasiside põhjal võib
öelda, et koolitused aitasid tõsta motivatsiooni, olid harivad ja huvitavad. Positiivne
motivatsioon omakorda aitab ületada või lahendada probleeme ning olla õnnelik oma tööd
tehes, mis on kindlasti ka kõrgkooli eesmärgiks.
Erasmus programmi toel külastas partnerkoole 23 töötajat, neist üheksa õppejõudu.
Tunnustused. Õppejõudude tööd on tunnustatud tänukirjadega nii kõrgkooli, riiklike kui ka
kutseala ühingute poolt. Igal õppeaastal valivad üliõpilased igal õppekaval aasta õppejõud,
kõrgkooli töötajad valivad aasta kolleegi. Lisaks saadakse tänukirju konkreetsete tegevuste
eest, näiteks: tunnustust pälvinud lõputöö juhendamine, edukas osalemine
rakendusuuringutes, projektide edukas lõpetamine jt.
2015. aastal pälvis Tartu Tervishoiu Kõrgkool terviseteadliku hoiaku ja käitumise edendajana
tiitli „Aasta tegu hariduses“. Tunnustust väärisid 1200 üliõpilase ja 100 töötajaga kõrgkooli
terviseedenduslikud tegevused, millest sai 2014. aastal osa üle 15 000 inimese.
Terviseedenduslikeks tegudeks oli Eesti Õdede Liiduga koostöös läbiviidav sari Tervislik
Neljapäev, elanikkonna tervisenäitajate testimised erinevatel linna sündmustel, koostöö
koolide ja lasteaedadega, täienduskoolitused, teaduskonverents, tegevused teaduse
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populariseerijana, koostöö naine24.ee rubriigiga, veebiajakirja Tervist! väljaandmine ning
kogukonnale suunatud teenused.
Lisaks sai tähelepanuväärsemate tänuavaldustena kõrgkool 2015. aastal ühiskonna tervise
edendajana tunnustuse Eesti Haiglate Liidult väärika panuse eest Eesti tervisesüsteemi,
sotsiaalministeerium väärtustas suurepärast koostööd ning kõrgkooli rektor Anneli Kannus sai
Aasta Haridusjuhi konkursi finalistina haridus- ja teadusministri tänukirja hoole, pühendumise
ja suurepärase töö eest.
Tänukirju üliõpilaste juhendamise, erinevaid õppeprotsessi arendamise ning kõrgkooli
tutvustavate ja rahvusvaheliste tegevuste eest said 32 õppejõudu.
Juba mitmendat aastat on üliõpilased valinud igal õppekaval oma aasta õppejõu. 2015. aastal
osutusid nendeks:
Bioanalüütiku õppekava – Evi Aotäht
Füsioterapeudi õppekava – Reet Linkberg
Radioloogiatehniku õppekava – Merle Kolga
Tervisekaitse spetsialisti õppekava – Ave Kutman
Õde erialase koolituse õppekava – Anne Vahtramäe
Õe õppekava – Karin Kaigas
Ämmaemanda õppekava – Marge Mahla
Erakorralise meditsiini tehniku õppekava – Raul Jalast
Hooldustöötaja õppekava – Taimi Taimalu
Aasta kolleegideks valiti 2015. aastal akadeemilise personali seast Kristi Vahur ning
mitteakadeemilise personali seast Ave Pärand.
Ekspertidena tegutsesid aktiivselt erinevates
komisjonides mitmed kõrgkooli õppejõud.

ühingutes,

töörühmades,

nõukogudes,

3. Majandus- ja finantstegevus
2015. aasta eelarve kogumaht oli 4 146 616 eurot, millest majandustegevusest laekuvate
vahendite eelarveline maht moodustas 444 437 eurot ning sihtfinantseeringud 745 871 eurot,
sh välistoetused 124 426 eurot. 2015. aastal eraldas Haridus- ja Teadusministeerium
täiendavalt kõrgkooli tegevuskuludeks möödunud perioodi tulemustasu vahendid (320 515
eurot) ning saavutatud tulemuskäskkirja tegevuskulude tase, ca 2,98 mln eurot jääb püsima ka
järgnevatel aastatel.
Investeeringuteks kavandati 2015. aastal 359 000 eurot, millele lisandus õppehoone
abikõlbmatu käibemaksu hüvitis 100 747 eurot ehk kokku 459 747 eurot.
Kui vaadata joonist 1, siis eristuvad selgelt 2011.–2013. aasta, mil kõrgkooli eelarvest
moodustasid olulise osa Euroopa Liidu struktuurfondide infrastruktuuri suuremahulised
investeeringud (õppehoone ja selle sisutus ning aparatuur). Jooniselt 2 aga nähtub, et
personalikulu osakaal on pärast uue õppehoone valmimist aasta-aastalt kasvanud. Kasvu on
põhjustanud peamiselt õppejõudude palgatõus. Majanduskulude osa on püsinud stabiilsena.
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Joonis 1. Eelarve jaotus 2011.–2015. aastal.

Joonis 2. Tegevuskulude jaotus 2011.–2015.
aastal.

3.1. Investeeringud
Jätkati kõrgkooli hoone ühiselamu osa renoveerimisega, teostatud said suuremad
rekonstrueerimistööd II, IV ja IX korrusel. Investeeringu kogumaksumuseks koos
käibemaksuga kujunes 460 206 eurot. Töid teostasid vastavalt hankelepingule AS Eviko ning
OÜ Lähte Ehitus. Tööde tulemusel avati ühiselamu II korruse B-tiivas prekliinilise õppe
palatikorpus. Renoveeriti tervenisti ühiselamu IX korrus elanikele, võeti eluruumidena
kasutusele ühiselamu IV korruse B-tiib (need ruumid olid varasemalt õpperuumidena
kasutusel) ning renoveeriti II korrus õpperuumideks (IV korruse õpperuumid paigutati
ümber). Seoses renoveerimisega paigutati ümber ka seni IV korrusel olnud õppeklassid II
korrusele, et koondada õppetegevus ühiselamu I kui ka II korrusele.
Väiksemas mahus rekonstrueeriti ka ühiselamu valve- ja läbipääsusüsteeme.
3.2. Õppeinfrastruktuur
Uuendati täielikult kõrgkooli füsioteraapia õppekava taastus- ja spordiinventari õppeklass:
soetati Baseline Scoliomeeter, 2 veloergomeetrit, sõudeergomeeter, jooksurada, reielihaste
jõumasin, ultraheliandur, ning laste mängu- ja takistusrada. Soetuste kogumaksumus koos
käibemaksuga oli 10 765 eurot. Samuti investeeriti jätkuvalt IKT riist- ja tarkvarasse 33 210
euro ning turundusinventari soetati 1991 euro ulatuses.
Raamatukogu pakub kõrgkooli üliõpilastele ja õppejõududele tervishoiualast õppe- ja
teaduskirjandust. Laenutada (vt tabel 1) saavad ka Tartu Ülikooli üliõpilased ja õppejõud ning
raamatukogu on avatud kohapeal lugemiseks kõigile soovijatele.
Tabel 1. Raamatukogu statistika aastate lõikes.
Aasta
Raamatukogu
Lugejate arv
Eksemplaride
eelarve eurodes
juurdekasv
2012
21 609
1 250
716
2013
21 270
1 135
601
2014
21 096
1 118
348
2015
20 000
1 328
377

Laenutuste arv

Teavikute arv

20 808
19 824
19 520
16 501

12 534
13 571
14 181
14 558

Lisaks teavikutele ja perioodikale on ka juurdepääs andmebaasidele EBSCO ja PubMed.
Andmebaas EBSCO CINAHL on kasutusel alates 2012. aastast (vt tabel 2).
Esmakursuslastele viidi andmebaaside tutvustamiseks läbi e-kursus „Andmebaasid ja
infootsing“.

Tabel 2. Ülevaade andmebaasi CINAHL kasutamisest aastate lõikes.
Aasta
Sessioonid
Otsingud
Täistekstid
2012
6 907
32 647
13 658
2013
9 349
46 658
13 682
2014
10 529
53 214
16 022
2015
10 908
54 134
16 958

Abstraktid
9 312
9 689
13 033
16 366

3.3. Tagasiside üliõpilastelt ja õppejõududelt õppematerjalide kättesaadavusele, õpperuumidele
Iga-aastase uuringu „Rahulolu õppetöö ja õpikeskkonnaga“ tulemustest järeldub, et
üliõpilased on väga rahul õpikeskkonna (ning raamatukogust saadavate teavikutega (vt tabel
3).
Tabel 3. Tudengite rahulolu 2015. aastal materiaaltehnilise baasiga õppekavati.
Rahulolu õppetöö korralduse ja õpikeskkonnaga
Vastajad õppekavati ja arv
Õ
ÄM
FT
TK
BA
(120) (27)
(27)
(11)
(25)
Loengumaterjalide kättesaadavus
4,2
4,2
4,4
4,3
4,2
Kooli üldkasutavate ruumide olukord
4,5
4,6
4,6
4,5
4,6
Auditooriumite olukord
4,6
4,6
4,5
4,8
4,5
Labori/praktiliste ruumide sisustuse
4,5
4,5
4,5
4,8
4,5
kaasaegsus
Raamatukogus olemasolevad teavikud
4,3
4,3
4,3
3,9
4,2

RT
(30)
4,4
4,4
4,7
4,6

KÕ
(27)
4,2
4,5
4,5
4,5

4,2

4,3

4. 2015. aasta tegevuskava täitmine ja 2016. aasta prioriteedid
4.1. 2015. aasta tegevuskava täitmine
Uue arengukava koostamine ja kinnitamine. Uue arengukava väljatöötamist alustati
2014. aasta lõpus. Arengukava arutelu protsessis oli tuliseid vaidluseid nii oluliste tegevuste
eesmärgistamisel kui ka missiooni ning visiooni uuendamisega seonduvalt. Ühtlasi arutati
arengukava nii Kõrgkooli Nõukogus kui ka Kõrgkooli Nõunike Kogus. Arengukava uus
ülesehitus pälvis nii poolehoidjad kui ka vastuhääli. Uus arengukava sisaldab lisas ka eelmise
arengukava perioodi kokkuvõtet. Protsess päädis 2015. aastal 30. juunil haridus- ja
teadusministri käskkirjalise kinnitusega, millega kinnitati kõrgkooli uus arengukava.
Teenuste- ja kompetentsikeskuse käivitamine. Eesmärkide ja tegevuste esialgne
kirjeldamine toimus arengukava valmimise käigus ning sai omakorda kinnituse ASTRA
eeltaotluse esitamisel. Siiski jäi keskuse projektijuhi ametikoht loomata ja seega ka täitmata,
kuna struktuuri uuendamisega seonduvad arutelud lõppesid detsembris laiendatud juhtkonna
otsusega jätta lõplik otsustamine uue rektori pädevusse.
ASTRA (Asutuste Strateegilise Arengu toetuse meede) taotluse ettevalmistamine.
Eeltaotlus sai ette valmistatud juhtkonna, projektijuhi ja vastava valdkonna juhtidega koostöös
ning esitatud õigeaegselt, augustikuu lõpuks SA Archimedesele. Siiski otsustati eeltaotluste
esitamise aega pikendada, mis lõpptulemusena pikendas kogu protsessi. ASTRA eeltaotlus
sisaldab samu eesmärke ja tegevusi, mis on kirjeldatud kõrgkooli arengukavas 2015–2020.
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Tähtajatute töölepingute rakendamine. Seaduse muudatuste rakendamine tõi kaasa
vajaduse kõrgkooli dokumentide ülevaatamiseks ja uuendamiseks. Uuendati ja kinnitati
õppejõudude kvalifikatsiooninõuded, valimise kord ja ametijuhendid.
Ühiselamus õppeklasside renoveerimine ja laiendamine. Ühiselamus 4. korrusel
varasemalt olnud õppeklassid toodi remondi käigus alla 2. korrusel, et koondada õppetegevus
0.-2. korrusele ja jätta 3.-9. korrus elanikele. Uuendatud korruse valmimine ja sisustamine tõi
kaasa ühiselamus olevate praktikaklasside teistlaadse kasutamise ja spetsiifiliste õppeklasside
ümberkolimise. Käesolevaga on nn palatikorpused ühel ühiselamu poolel nii 1. kui ka 2.
korrusel ning 1. korruse teine pool on kasutuses eelkõige kutseõppe õppekavade ja
ergonoomika praktikates.
Ühiselamu siseruumide renoveerimine. Riigihanke tulemusena renoveeriti kogu 9. korrus,
lisaks võeti 4. korruse õppeklasside kasutuses olev ruum kasutusele elanike eluruumidena.
Õppekavade
akrediteerimise
dokumendi
ettevalmistamine.
Õppekavade
kvaliteedihindamise dokumendi koostamist alustati 2015. aasta kevadel. Enne suvepuhkuseid
alustasid õppejõud õppekavati analüüsi, võttes aluseks Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse
Kvaliteediagentuuri (EKKA) väljatöötatud dokumendi alusküsimused. Suvel ja sügisel
töötasid dokumendiga õppekavade juhid ja õppeprorektor. Hilissügisel ja talvel lisandus teiste
osapoolte tegevus dokumendi täiendamiseks ja viimistlemiseks. Dokument esitati EKKAle
õigeaegselt.
4.2. 2016. aasta prioriteedid
2016. aasta prioriteedid on:
 õppekavade kvaliteetihindamise läbimine;
 põhimääruse ja struktuuri uuendamine;
 õppe- ja arendustegevuse suurem integratsioon nii kõrgkooli üleselt, õppekavati kui ka
rahvusvaheliselt;
 kõrgkooli 205. aastapäeva väärikas tähistamine.

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. Tulemuskäskkirja aruandeperiood lõppes 2015. aasta
septembris, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrgharidusosakonda esitati tegevustoetuse
käskkirja täitmise aruanne ning peeti läbirääkimised uue tegevustoetuse käskkirja
tegevusnäitajate osas.
2015. aasta tulemused õppetegevuses olid järgnevad:
 vastuvõtuavalduste arv ühele õppekohale 6,5 (eesmärk 5 avaldust ühele kohale);
 riikliku tellimuse täitmine 89 % (eesmärk 93%);
 erialasele tööle suundumine 87,6% lõpetajatest (eesmärk 85%);
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üliõpilaste rahulolu õppimise toetamisega 3,9 (2014 – 3,85).

6. Üliõpilaskond
6.1. Vastuvõtt
2015./2016.õ.a vastuvõtueeskiri sätestas vastuvõtutingimuste osakaalud järgnevalt: eesti keele
või eesti keel teise keelena eksam 40%; füüsika, keemia, bioloogia ja matemaatika
aastahinnete keskmine 40% ning võõrkeele aastahinne 20%. Kutseõppe õppekavadest
arvestati hooldustöötaja erialale kandideerijatel lõputunnistuse keskmist hinnet ning
erakorralise meditsiini tehniku erialal moodustas lõpptulemuse 50% ulatuses lõputunnistuse
keskmine hinne ja 50% ulatuses motivatsioonikiri.
Kõrgkoolis toimus 2015. aastal nii talvine kui suvine vastuvõtt (vt tabel 4). Talvine vastuvõtt
korraldati õdede erialasele koolitusele, kus kandideerijaid ja vastuvõetuid oli 30.
Kokku oli rakenduskõrgharidusõppes 338 ja kutseõppes 66 õppekohta, millele esitati 2500
avaldust. Keskmine konkurss ühele õppekohale oli 6,5.
Vastuvõtukohtade arv kooskõlastati Sotsiaalministeeriumi koolituskomisjoniga. Kõige
suurem oli konkurss füsioterapeudi õppekavale, millele järgnesid radioloogiatehniku ning
tervisekaitse spetsialisti õppekavale kandideerijad. 2015. aasta vastuvõtukonkursi tulemusi
analüüsides võib tulemustega rahul olla, enam pööratakse järgnevatel vastuvõttudel
tähelepanu kutsekindlate kandidaatide väljaselgitamisele ning planeeritakse vastuvõtukatse
rakendamist.
Tabel 4. Vastuvõtukonkurss 2015. aasta juulis
õppekava
kohti avaldusi konkurss
Õe põhiõpe
156
704
4,51
Õe põhiõpe lühendatud ajaga
30
36
1,2
Õde erialane koolitus Tallinnas
15
35
2,33
Õde erialane koolitus Tartus
15
46
3,07
Ämmaemand
26
247
9,5
Füsioterapeut
32
582
18,19
Tervisekaitse spetsialist
16
160
10
Bioanalüütik
26
224
8,62
Radioloogiatehnik
22
250
11,36
Hooldustöötaja
22
23
1,05
Erakorralise meditsiini tehnik
24
116
4,83
Lapsehoidja
20
77
3,85
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6.2. Õppijad
Kõrgkoolis õppis 31.12.2015 seisuga 1156 õppijat (vt tabel 5), kellest 1062
rakenduskõrghariduse ja 94 kutseõppe õppekavadel. 2015. aastal lõpetas kõrgkooli 295
rakenduskõrghariduseõppe ja 36 kutseharidusõppe lõpetajat.
Tabel 5. Õppurite arvud õppekavati seisuga 31.12.2015
õppekava
arv
Õe põhiõpe
640
Ämmaemand
117
Füsioterapeut
96
Tervisekaitse spetsialist
50
Bioanalüütik
79
Radioloogiatehnik
80
Erakorralise meditsiini tehnik
24
Hooldustöötaja
50
Lapsehoidja
20

2015. aastal eksmatrikuleeriti kõrgkoolist 138 õppurit. Rakenduskõrgharidusõppes katkestas
õpingud 127 üliõpilast ja 11 kutseõppe õppurit. . Rakenduskõrgharidusõppes katkestas
õpingud 127 üliõpilast ja 11 kutseõppe õppurit. Kõige suurem on väljalangevus
esimeselt kursusel 101, teiselt kursuselt 21, kolmandalt 9 ja neljandalt 7 õppijat.
Esimesel kursuselt 4 tudengit ei alustanud õpinguid, 1 tudeng lahkus edasijõudmatuse
pärast, 42 olid põhjuseks õppevõlgnevused. 13 esmakursuslast katkestas õpingud
erialasobimatuse pärast ja 41 märkisid põhjuseks muud põhjused.
Aastas kõigi kursuste peale kokku eksmatrikuleeriti õppevõlgnevuste tõttu 67 õppurit,
51 õppurit eksmatrikuleeriti nende omal soovil, lisaks 15 õppurit märkis põhjuseks oma
soovi, kuid täiendas, et eriala ei ole talle sobiv. 4 õppurit ei alustanud õpinguid ning 1
lahkus edasijõudmatuse tõttu.
6.3. Tugiteenused üliõpilastele
Kõrgkoolis töötas neli õppenõustajat, kes pakkusid üliõpilastele kokku 100 tundi nõustamist
nädalas. Peamised põhjused, miks õppurid nõustaja poole pöördusid, olid seotud tunniplaani
ja õppeinfosüsteemi kasutamisega, samuti toimusid arutelud erinevate toetuste saamiseks.
Õppenõustajad tegelevad aktiivselt üliõpilastega, kes ei jõua õppetöös rahuldavalt edasi ning
koostöös otsitakse lahendusi, kuidas õppevõlgnevusi likvideerida. Kolmandat aastat on
esmakursuslaste seast valitud rühmavanemad, kes on ühenduses kõrgkooli õppimist toetava
tugipersonaliga. Kiireks infovahetuseks kasutatakse Facebooki rühmavanemate ja töötajate
gruppi, kus õppetööd toetav personal saab kiirelt anda tekkinud küsimustele vastuseid.
Esialgsel hinnangul on rühmavanemate süsteem ennast õigustanud, kuna on kiirenenud
kahepoolne infovahetus ja tudengite probleemide lahendamine. Järgmisel õppeaastal on
plaanis läbi viia uuring rühmavanemate tegevuse kohta.
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Kõrgkooli õppijad hindasid kõrgkoolis pakutavaid teenuseid viiepallisüsteemis (sealjuures 5
on suurepärane teenus ja 1 tähendab, et üldse ei ole teenusega rahul). Juhul, kui üliõpilane ei
osanud vastata, oli vastuseks 0. Kõige enam on üliõpilased rahul raamatukogu teenindusega
(4,8 palli), rõivahoiu teenusega (4,3), õppenõustamisega (3,9) ning Eramus vahetuse,
stipendiumite korralduse, majutusteenuse ja õppepraktika korraldusega. Üle poolt vastajatest
ei teadnud, et kõrgkoolis on võimalik saada psühholoogilise nõustamise teenust, mistõttu
vastavalt tagasidele on plaanis pöörata tähelepanu üliõpilaste teavitamisele psühholoogilise
teenuse saamisest. Samas, need kes teenust on kasutanud, hindasid seda 3,2 punktiga. Kõige
väiksem oli rahulolu toitlustusteenuse (2,9) ning tunniplaaniga (2,6).
6.4. Õppurite rahulolu õppetöö korralduse ja õpikeskkonnaga
Uuring rahulolu õppetöö korralduse ja õpikeskkonnaga viidi läbi 2015. aasta novembrisdetsembris. Uuringus osalemise teavituse said õppeinfosüsteemi vahendusel kõik kõrgkooli
õppijad. Uuringus osales kokku 275 õppijat: 1. kursusel 45,5%, 2. kursusel 25,5%, 3. kursusel
15,6%, 4. kursuselt 12,4% ja 5 kursuselt kolm tudengit ehk 1% õppijatest.
Kõrgelt hinnati kaasaegseid õppevahendid ning meditsiinitehnikat, lisaks heale
materiaaltehnilisele baasile hindasid õppijad kõrgelt erialaste teoreetiliste teadmiste saamist ja
õppejõude erialaseid teadmisi.
Kõrgkooli õhkkonda peeti meeldivaks ja sõbralikuks. Vastajatel paluti tagasisidestada
õpinguid toetavaid ja takistavaid faktoreid. Toetavatest faktoritest nimetati kõrgkooli
sõbralikku õhkkonda ning kaasaegseid ruume ja õppevahendeid nagu näiteks:






Inimesed on väga tolerantsed ja abivalmid. Kool ise on alati väga puhas ning sisustus
on väga hea. Meeldivad kott-toolid, kus üliõpilane saab ennast koolipäeva jooksul
vabalt tunda. Ka koolisisesed ning koolivälised sündmused on hästi kajastatud.
Hoone on kaasaegne, vaja vahel siiski õhutada praktikumide ruume! Õppekava ja
õppejõud on head, ma arvan. Ma pean ütlema, et mõned õppejõud on niiväga vahvad,
targad ja inspireerivad, et väljaspool kooli olen kiitnud meie õppejõude!
Kaasaegne õpikeskkond, valdavalt õppejõudude ja kooli juhtkonna poolne
vastutulelikkus.

Kiideti praktikavõimalusi ning võimalust kõrgkoolis iseseisvalt harjutada:






Hea on see, et tudengid saavad võimalikult palju ise praktiliselt koolis läbi teha, et
praktika sooritamine oleks edukam. Õppejõud on vastutulelikud ning toetavad väga
palju. Õppenõustajatelt saab palju abi erinevate küsimuste korral.
Võimalus vabalt laborites iseseisvat tööd teha. Laborandid on väga abivalmid ja
valmis ka õpetama ja nõuandeid jagama.
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on hea õppida. Oma eriala kohta võin öelda, et info ja
saadavad teadmised on kaasaegsed ja õppekava on kokku pandud väga praktiliselt.
Pidevalt arenev ja paranev kõrgkool. Üliõpilaste tagasisidet küsitakse ja võetakse
kuulda. Teooria ja praktika õppeainetes on tasakaalus.

Takistavatest ja muutmist vajavatest faktoritest toodi enam esile tunniplaani ning
toitlustusteenusega seonduv:
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Kas just kiiresti, aga tunniplaani koostamisel võiks mõelda selle peale, et võimalikult
vähe tekitada üheseminarilisi päevi. Selle asemel, et teha nt kolm päeva järjest
üheseminarilisi päevi, võiks seminarid kokku ühe päeva peale tõsta, et selle arvelt
võita vabu päevi. See on selline mõttekoht, aga ma mõistan, et tunniplaani tegemine ja
kokkuklapitamine on väga suur ja mahukas töö ning kõigi meele järele ei olegi
võimalik olla.
Tunniplaanides on mõni päev täiesti ülekoormatud ja mõni päev tühi, samuti on
tunnid õhtustel aegadel. Tean, et kõigiga pole võimalik arvestada, aga võimalusel
võiks sellele mõelda. Lisaks sellele tahaks mainida, et õppuritelt nõutakse täis täpsust
kuupäevadest kinni pidamisel ja üldiselt oma töös, kuid õppejõududelt võib tagasisidet
töö kohta nii kaua oodata. Lisaks sellele on minul esinenud momente, kus tund kaob
tunniplaanist ära ja sellest ei teatata või teatatakse vahetult enne.
Söökla ja seal pakutav söök. Suhteliselt häiriv on see, et vahel paneb sööki ja arveldab
rahaga üks ja sama isik ning tal pole ka kindaid käes. Samuti võiks kontrollida
kuupäevasid − sain vana, käärima läinud kohukese eelmise kuupäevaga,
porgandisalat oli vana. Arvan ka, et puuviljade hinnad on natuke liiga kõrged.

2015. aasta sügissemestril tegeleti tunniplaani korrigeerimisega ja analüüsimisega. Loodi
tunniplaani töörühm, kes kohtub korra kuus ning kaasab aruteludesse ka rühmavanemad.
6.5. Lõpetamine ja tööle siirdumine
Alates 2007. aastast on monitooritud
kõrgkooli lõpetajate siirdumist erialasele
tööle. Alates 2009. aastast saadetakse
lõpetajatele elektrooniline link, kus vastaja
saab lisada andmebaasi oma siirdumise
tööturule või edasiõppimise. Vastajatest
(78% lõpetajatest) asus erialasele tööle
89% (Joonis 1), mis on 1% rohkem kui
eelmisel aastal. Tööturule mitteasumise
peamised põhjused lõpetajate seas olid:
kodune lapsekasvatamine, ajateenistuses
olemine või magistriõppekaval edasiõppimine.

Joonis 3. lõpetajate tööle siirdumine 2011.–2015.
aastal (%).

6.6. Üliõpilasesindus
2015. aasta augustis vahetus üliõpilasesinduse esimees, Liisa Kriidi asemel sai selleks Martina
Vool, aseesimeheks valiti Liisa Kriit. Esimesel semestril korraldatud erakorralistel valimistel
valiti Martina Voolu asemele esimeheks Kersti Suur. Esindusse lisandus toetajaliikmetena
mitmeid esimese kursuse üliõpilasi, kes andsid 2015. aasta teise poole ürituste
organiseerimisse suure panuse.
Sügisel alustati ka üliõpilasesinduse põhikirja muutmise aruteludega. Üliõpilasesindus on
olnud aktiivselt tegutsev Teeviidal ning Teadlaste Ööl. Kõrgkoolis on meeldejäävamateks
üritusteks 2015. aastal kinoõhtud, vahvlipäev, sõbrapäevapidu, aastalõpuseminar,
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heategevuslik jõululaat ning talvine lõpuaktus. Üliõpilasesindus panustab väikese rubriigiga
kõrgkooli veebiajakirjas, kus antakse ülevaade toimunud üritustest ning reklaamitakse uusi.
Tervist edendava ettevõtmisena pakuti üliõpilastel võimalust osaleda Zumba-treeningutes.
Muutus üliõpilasesinduse jaoks oli ka uude ruumi kolimine, tänu millele on esinduse liikmetel
mugavam asjaajamisi teha, kuid ruumi väikese pindala tõttu on koosolekute jaoks broneeritud
vabad klassiruumid. Üliõpilastel on võimalus kurta muresid ja jagada rõõme.
Teiste kõrgkoolidega koostöö tugevdamiseks ja uute üliõpilaste tutvusringkonna
laiendamiseks korraldas üliõpilasesindus koostöös Kõrgema Sõjakooliga ühisürituse
„Tervishoid kohtub Sõjakooliga“, millest osavõtt oli suur.
Heategevuslik jõululaat oli edukas ja sai nii positiivset meediakajastust kui ka osalejate ja
organiseerijate heakskiidu. Kogutud annetusraha eest aidati Lastefondil soetada kaks
elektroonilist imikukaalu.
Tänu uutele toetajaliikmetele 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
Jätkati õppeainete integreerimisega õppekavade üleselt. Näiteks toimuvad 2015./16. õ.a.
anatoomia-füsioloogia loengud osaliselt õppekavadeüleselt, alustati lõpu- ja uurimistöö
metoodika õppeainete analüüsimise ja arendamisega eesmärgiga ühtlustada õppeainete sisu ja
väljundid õppekavades.
Tulenevalt Eesti e-tervise arengutest teadvustasime vajadust arendada lõpetajate digipädevusi
ja valmisolekut e-tervise infosüsteemide kasutamiseks. Sel eesmärgil alustati e-tervise teema
integreerimisega õe, ämmaemanda, bioanalüütiku ja radioloogiatehniku õppekavadesse
rahvusvahelise DeDiWe projekti (2015–2018) raames.
7.1. Viimase aasta olulisemad muudatused õppekavades
Õe ja ämmaemanda õppekavad väärtustavad kutsealade arengute ja rakendusuuringute
tulemuste kasutamist õppekavade ning õppeprotsessi sihipärasel arendamisel. Tehti
kokkuvõte 2012.–2015. aastal planeeritud uuringute teostamisest ning lähtuvalt sellest
määratleti uuringute rakenduskavas järgneva viie aasta olulisimad uurimisteemad.
Õppekavade arendamisel pöörati enam tähelepanu õppeainete sisulisele analüüsile ja
täiendamisele.
NANDA õendusdiagnooside klassifikaatorit on õe ja ämmaemanda õppekavades rakendatud
kolm aastat ning tagasiside üliõpilastelt ja õppejõududelt tõstatas vajaduse analüüsida selle
õpetamise efektiivsust. Sellest tulenevalt viidi läbi kvalitatiivne miniuurimus, milles analüüsiti
õppejõudude kogemusi viie-etapilise õendusprotsessi õpetamist (Sooväli, Lenk-Adusoo
2015). Uuringu tulemused tõid välja õppejõudude hinnanguil NANDA õendusdiagnooside
integreerimist õendusprotsessi soodustavad ja takistavad tegurid ning andsid sisendi õppekava
ja –protsessi edasiseks arendamiseks.
Rahvusvahelistumise toetamiseks võimaldatakse alates 2015. aastast igale õe ja ämmaemanda
õppekava üliõpilasele õpingute jooksul saada rahvusvaheline õpikogemus. Selleks koostab
üliõpilane 1. kursuse õppeaine „Enesejuhtimine“ raames individuaalse rahvusvahelistumise
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plaani lähtudes rahvusvahelistumise erinevatest võimalustest kõrgkoolis (välispraktika,
välisõppejõudude loengud jne). Alustati kogukonnaõenduse mooduli õppeainete sisulise
analüüsiga ja pereõenduse aine sisu arendamisega lähtuvalt tervisekesksuse põhimõttest ning
tervishoiu arengutest.
17.06.2015 kinnitas Kõrgkooli Nõukogu õdede erialakoolituse intensiivõenduse mooduli
muudatustega õppekava. Kitsamate erialateadmiste ja kogemuste omandamiseks suurendati
intensiivõenduse moodulis erialapraktika mahtu (12 EAP asemel 20 EAP-d), vähendati
valikainete mahtu (9 EAP asemel 3 EAP-d). 2015. aasta veebruaris avati intensiivõenduse
grupp (õpe 1,5 aastat), kandideerijate vähesuse tõttu jäi avamata kliinilise õenduse eriala
grupp. Intensiivõenduse eriala on jätkuvalt populaarne ning tulles vastu tööandjate soovile
avati koostöös Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tallinna Kiirabiga 2015. aasta sügisel
intensiivõenduse erialakoolituse üheaastase õppega grupp paralleelselt nii Tartus kui
Tallinnas. Koostöös huvigruppidega alustati erialamoodulite arendamisega, et valmistada ette
2016. aasta sügisel õppe avamist kõigil neljal õenduse erialal.
Õe lühendatud õppeajaga õppekaval lõpetas 2015. aasta jaanuaris Viljandi õppegrupp.
Jätkus õppe läbiviimine Rakveres ja sügisel alustas õpet Tartu õppegrupp. Õe lühendatud
õppeajaga õppesse kandideerijate arv on aastatega vähenenud ja kõik soovijad on õppima
pääsenud.
Füsioterapeudi õppekava õppejõud tegelesid 2015. aastal õppekava parendamisega, selle
tingisid vajadus ühtlustada õpiväljundid kutsestandardiga (kinnitatud 2014. aastal); üliõpilaste
tagasiside õppeainetele (sh teemad õppeainetes ja nende kattuvus, hindamine; õppeaine mahu,
sisu ja vajaduse analüüs); tagasiside praktikabaasidelt (sh lõputööde tulemused, mis
kajastavad praktikabaaside vajadust ja praktikabaaside poolsete praktikajuhendajate
tagasiside). Suurimad muudatused on seotud õppekava moodulite õpiväljundite sõnastamisega
ning nende ühtlustamisega kutsestandardiga (Füsioterapeut, tase 6). Vajadus on seotud
eelkõige sellega, et alates 2015. aasta juunist annab kõrgkool koostöös Kutsekojaga
füsioterapeudi õppekava lõpetajatele esmase kutse ja seega oli väljundite ja kompetentside
ühtlustamine põhjendatud. Väljundite kutsestandardi kompetentsidega vastavusse viimine
tähendas ka erinevate isiksuslikku arengut toetavate ainete ja teemade sissetoomist, sh
„Ettevõtlus ja karjääri planeerimine“ (2 EAP), teemadeks mh karjääri planeerimine,
majanduse alused, ettevõtluse alused, töötamise õiguslikud alused. Üliõpilaste ja
väliskolleegide tagasisidele toetudes lisati aine „Farmakoloogia alused“ (1,5 EAP). Kuna
füsioterapeudi õppekava lõpetajad töötavad sageli (harrastus)sportlastega, on oluline, et
füsioterapeut valdab tervisliku treenimise põhiprintsiipe ja erialast terminoloogiat ning seoses
sellega lisati kohustuslik aine „Treeningõpetuse alused“ (2,5 EAP). Õppejõudude,
praktikabaasi poolsete praktikajuhendajate ja üliõpilaste tagasiside põhjal vähendati
õppeainete „Füüsikaline ravi“ ja „Ravimassaaž“ mahtu, kuid tõsteti psühhiaatrilise
füsioteraapia osakaalu, kohustuslikuks muudeti graviidsete füsioteraapia (siiani oli see
valikaine) ning ainele lisati ka androloogia temaatika – „Füsioteraapia sünnitusabis,
günekoloogias ja androloogias“ (3 EAP). Erialaainete moodulis liideti valdkonnad ühtseteks
aineteks (nt: „Neuroloogia ja neuroloogiliste haigete füsioteraapia, sh õppepraktika“), et
integreerida teooria ja õppepraktika ning hinnata õpiväljundite saavutamist kompaktsemalt.
Tervisekaitse spetsialisti õppekavasse 2015. aastal muudatusi ei tehtud. Kuna tervisekaitse
spetsialisti kutsestandard on aegunud, siis külastasid õppekava õppejõud sügisel Terviseameti
juhtkonda, et selgitada välja terviseameti struktuuri muudatused, arengusuunad ja
koostöövõimalused nii eriala arendamiseks kui ka rakendusuuringute läbiviimiseks.
Läbirääkimised tööandjatega ning kõrgkooli Pedagoogilise Nõukogu otsuse (nt uurimistöö
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metoodika ainete ja lõputöö aine mahu kohta) alusel alustati õppekava analüüsi ning
muudatuste planeerimist. Planeeritakse korrigeerida õppepraktikate väljundeid, mahtu ja
korraldust, et üliõpilane seostaks teooriat ja praktikaõpet. Uus õppekava esitatakse kõrgkooli
nõukogule kinnitamiseks 2016. aasta kevadel. Kõrgkooli eestvedamisel esitati koos
koostööpartneritega (Terviseamet, Tööinspektsioon) aasta lõpus Kutsekojale avaldus
kutsestandardi taasloomiseks.
Bioanalüütiku õppekaval analüüsiti õppekava ja keskenduti õppekavas oleva õppepraktika
mahu suurendamisele vastavalt rahvusvahelise kutseorganisatsiooni soovitustele. Õppekavas
suurendati õppepraktika mahtu 6 EAP-ni. Tuginedes üliõpilaste tagasisidele ja ennast
juhtivate õppijate kujunemise toetamisele vähendati kontaktõppe mahtu kuni 60%-ni EAP
mahust juhendatud iseseisva õppimise mahu suurendamisega.
Radioloogiatehniku õppekaval ei kinnitanud Haridus- ja Teadusministeerium seadusandlike
takistuste tõttu üheaastast spetsialistiõppe õppekava radioloogiatehniku kolmes valdkonnas
ning seetõttu keskenduti magistriõppe ühisõppekava koostamisele partneritega Läti ja
Klaipeda Ülikoolist. Koostatavas ühisõppekavas on planeeritud eriõppe moodul seitsmes
erinevas valdkonnas. Valmivat ühisõppekava tutvustati IAEA (International Atomic Energy
Agency/ Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri) koolitusseminaril, kiiritusravi koolitus
radioloogiatehnikutele ja õppekava sai positiivse tagasiside kiiritusravi õpetamise
rahvusvaheliselt tunnustatud oma ala spetsialistilt Mary Coffei´lt.
Kutseõppe õppekavadel alustati sügissemestril õppetööd programmi „Kutsehariduse
korralduse ja õppekavade reform“ raames uuendatud õppekavade ning nendele vastavate
rakenduskavade alusel hooldustöötaja ja erakorralise meditsiini tehniku õppekaval. Kuna
hooldustöötaja tase 4 kutsestandardi viimane redaktsioon kinnitati (01.09.2015) pärast
õppekava uuendamist ja kinnitamist Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), vaadati septembris
üle õppekava õpiväljundid ning viidi õppekava vastavusse kutsestandardi viimase
redaktsiooniga. Toimus töö ka lapsehoidja õppekava (kinnitatud EHIS-es 19.06.15)
uuendamiseks ning sügisest alustati Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna toetusel õpet
lapsehoidja õppekaval. Aasta jooksul valmistati kutseõppe võimaluste ning elukestva õppe ja
ümberõppe võimaluste mitmekesistamise eesmärgil ja kõrgkooli õpetamiskogemust ning
õppejõudude pädevusi arvestades ette massööri õppekava (EHISes 12.11.2015) eesmärgiga
avada tasuline massööri 5. taseme tasemeõpe 2016. a. sügissemestrist. Tulenevalt
erihoolekande töötajatele kehtestatud haridusnõuete muutmisest sotsiaalhoolekande seaduse
uues redaktsioonis tegevusjuhendaja ja 4. taseme kutsestandardi kinnitamisest (28.05.2015)
tegeleti AS Hoolekandeteenused eestvedamisel koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning
Valgamaa Kutseõppekeskusega tegevusjuhendaja 4. taseme kutseõppe kooliõppekavade
koostamise ja õppe avamise ettevalmistamisega.
Õppekavade sisulise arendamise seisukohalt tuleb ära märkida alarmsõidukijuhi koolituse
võimaldamist valikainena kõigile erakorralise meditsiini tehniku õppekava õpilastele, kes
sellele koolitusele kvalifitseeruvad (varem 3 õppijat pingerea alusel) ja koostöös Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutustega valikaine „Sõja- ja katastroofimeditsiin“ läbiviimise
ettevalmistused sama õppekava õpilastele.
Seoses õppekava uuendamisega viidi lapsehoidja õppekava valikainetesse sisse mitmed
muudatused. Tulenevalt üha suurenevast vajadusest osutada lapsehoiuteenust erivajadusega
lastele suurendati erivajadusega lapse hoidmise pädevusi toetavate valikainete mahtu ja
õppekavasse on lisatud valikained:
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1. „Füüsilise puudega lapse hoidmine ja arendamine“ (2 EKAP-d), kuhu on õppijate soovil
ning tööandja vajadusest lähtuvalt integreeritud ergonoomika teemad.
2. „Erivajadusega lapse hooldamine“ (2 EKAP-d) valmistab õppijad ette hingamise ja
toitumisprobleemidega väikelaste hoidmiseks ja hooldamiseks.
3. „Erivajadusega lapse mäng ja loovtegevused“ (1,5 EKAP-d) võimaldab praktikutest
spetsialistide juhendamisel saada teadmised ja oskused mängu ja arenduskeskkonna
kujundamiseks ning vahendite valikuks lapse erivajadusest tulenevalt.
Hooldustöötaja õppekava vastavusse viimisel uuenenud kutsestandardiga:
1. suurenes lastega pere toimetulekut käsitlevate kohustuslike teemade maht (moodul „Töö
lastega peredega“, 4 EKAP-d, varasemalt valikaine);
2. tööandjate tagasisidet ning täienduskoolituste nõudlust arvestades lisandus valikaine
„Dementse inimese hooldamine“ (3 EKAP-d);
3. õpilaste enesearengu toetamiseks on lisandunud valikaine „Isiklik tervis kui edu alus“, (2
EKAP-d).
Koostöös tööandjatega (SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Tupsiku Lastehoid) toimusid
õppekavade arendamist toetava õppekavanõukogu moodustamise läbirääkimised.
Paindlikumate õppimisvõimaluste loomise ja elukestva õppe toetamise eesmärgil toimusid
läbirääkimised Põlva Haigla ja Viljandi Haigla esindajatega hooldustöötaja õppe avamiseks
Põlvas (veebruar 2016) ja Viljandis (veebruar 2017). Koostöös füsioterapeudi õppekava juhi
ning õppejõududega koostati massööri õppekava (EHISes kinnitatud 12.11.2015) ning
valmistati ette 5. taseme tasulise kutseõppe avamine sügisest 2016.
7.2. Rakendusuuringud
Rakendusuuringute eesmärgiks on kutseala ja õppeprotsessi arendamine tõenduspõhiste
uuringute alusel nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt koostöös erinevate huvigruppidega.
Õppejõudude jaoks võimaldavad rakendusuuringud ühendada tõenduspõhised uurimused
tänapäevase praktikaga ning kasutada tulemusi õppetegevuses. Üliõpilased saavad uuringutes
osaledes teadus- ja koostöö kogemuse ning see võimaldab oma uurimistöö tulemusi
rakendada kutseala arendamiseks ning ühiskonna tervise edendamiseks, tulemuste
publitseerimiseks ja esitlemiseks. Rakendusuuringud toetavad rahvusvahelistumist ning
õppejõudude professionaalset arengut, mis on aluseks magistriõppe õppekavade avamisele.
Alates 2009. aastast koordineerib teadustegevust rakendusuuringute nõukogu (RUN), kuhu
kuuluvad õppejõud õppekavadelt, seda juhib arendusprorektor. Kõrgkool teeb
rakendusuuringuid kolmes teemavaldkonnas: õppeprotsess, tervis ning tõenduspõhine
kutseala areng. Alates 2012. aastast planeeritakse rakendusuuringuid süstemaatiliselt nii
uurimisteemade, uurijate kui ka ajaperioodi lõikes. Rakendusuuringute rakenduskava 2012–
2015 oli koostatud neljaks aastaks ning täideti 85% ulatuses. Selgus, et alustamata teemad
asendusid täpsustumisel kas uutega, uurimisküsimusi käsitleti teiste rakendusuuringute
raames või püstitatud uurimisprobleem ei olnud enam aktuaalne. Rakenduskava 2016–2020
koondab 33 uuringut, millest kümne puhul on tegemist eelmisel perioodil alustatutega. Uut
perioodi iseloomustab planeeritavate õppekavadevaheliste uuringute arvu tõus – 50%
uuringutest hõlmab vähemalt kahte õppekava.
Rakendusuuringu vastutav uurija kaasab uurimisrühma nii kolleege, partnereid kui ka
üliõpilasi. Üliõpilastel on võimalik teha oma lõputöö, olles uurimisrühma liige.
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Rakendusuuringute läbiviimiseks tehakse koostööd teiste kõrgkoolide (nt Tartu Ülikool),
ettevõtete (nt Eesti Haigekassa, Eesti Maanteeameti), praktikabaaside (haiglad, lasteaiad) ja
ühingutega (nt Eesti Ämmaemandate Ühing, Eesti Laborimeditsiini Ühing, International
Federation of Environmental Health) jne.
2015. aastal toimusid tegevused kokku 17 rakendusuuringus, millest 12 jätkuvad. Kõrgkool
on saavutanud suurepäraseid tulemusi, mida rakendati õppekavade ja kutsealade arendamisel.
Õe õppekaval lõppes kaks rakendusuuringut, mille tulemused on sisendiks õppeprotsessi
arendamisel järgmistel aastatel: „Akadeemilise õpikeskkonna mõju üliõpilase õppimisele
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe ja radioloogiatehniku õppekava näitel” tulemuste põhjal
analüüsiti õppekavade õppeainete õpiväljundite saavutamiseks kasutatavaid õppemeetodeid ja
„Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekava II ja IV kursuse üliõpilaste
farmakoloogilised teadmised“ tulemuste põhjal on toimunud farmakoloogiaalaste pädevuste
arendamine, et tagada lõpetajate parem toimetulek ja vastavus tööturu nõudmistele.
Jätkus uurimus õendusüliõpilaste hooliva hoiaku arendamisest ja õppe- ning
hindamismeetoditest. Praktikajuhendamise kvaliteet on kõrgkooli õppekavade arendamise üks
prioriteete ning sellest lähtuvalt alustati õppepraktika juhendamise kvaliteedihindamise alase
uurimuse planeerimisega.
Ämmaemanda õppekaval lõppes uuring „Eestis sünnituseelset ettevalmistust pakkuvate
perekoolide õppetöös osalemise mõju rasedate ja nende tugiisikute valmisolekule sünnitusega
toimetulekuks, vanemarolliga kohanemiseks ning imetamise edendamiseks osalejate ja
lektorite pilgu läbi“, kuhu oli kaasatud neli üliõpilast ning valmis kaks lõputööd mis kajastati
artiklitena ka kõrgkooli uurimisööde kogumikus 2015. a. jätkus rakendusuuring "Eesti
haiglate sünnitusosakondade ämmaemandate kutsetaju, hoiakud, kogemused ja töövõtted
seoses normaalse sünnitusega". Uuringu raames jõuti mõõdiku piloteerimise ning mõõdiku
arendamiseni. Valmidus andmete kogumiseks saavutatakse planeeritavalt 2016. aasta I
pooles. Alustati kahe järgmise rakendusuuringu ettevalmistamist, mille fookuses on isade
kaasamine emadushooldusesse ning rasedusaegse ja imetamisaegse toitumise planeerimine.
Füsioterapeudi õppekaval jätkus rakendusuuringu „Toetava teipimisvahendi kolmekuulise
mõju hindamine viie- kuni kaheksa-aastaste laste genu valgum asendi ja jala pikivõlvide
korrigeerimisel“ raames patendi väljatöötamine koostöös professor Arved Vainiga. Projektiga
liitus The Health Clinic OÜ, mille kaasabil ja finantseerimisel loodetakse seadeldist täiustada
ja uuringuid tõhustada. Projekti raames kaitsesid 2015. aastal kaks üliõpilast paaristööna oma
lõputöö (https://www.youtube.com/watch?v=VbaDsl4qRZ8) ning see sai ka rahvusvahelise
tunnustuse, millest on lähemalt juttu kõrgkooli uurimistööde kogumikus (2015) kui ka
kõrgkooli veebiajakirjas „Tervist!“ (november, 2015). Uuringut kajastati ka ajalehtedes
„Postimees“ („Raviretuusid said katsetest läbi”, 24.09.2015) ja „Linnaleht“ („Raviretuusid
aitavad iksjalgseid lapsi”, 4.12.2015). Survetundlike elastsuskomponentidega retuuse
tutvustati sügisel AHHAA Titepäeval. Jätkuprojekti taotlus esitati sügisel eetikakomiteele ja
sellele saadi ka kooskõlastus, jätkus uuringusse sobivate laste otsimine ning uuringuga
jätkatakse 2016. aasta alguses.
Üheks väga oluliseks saavutuseks on rahvusvaheline patentne leiutis: „Mehhanoteraapiline
seade ja mõõtmise meetod“, mille omanikuks on kõrgkool koos Tartu Ülikooliga.
Rakendusuuringusse „Eesti elanike erinevate vanusegruppide tervisekäitumine“ ja selle jätkuuuringusse „Kohvi- ja taimetoidu mõju vere laborinäitajatele ja luutihedusele“ on kaasatud
õppejõud füsioterapeudi, tervisekaitse spetsialisti kui ka bioanalüütiku õppekavalt. 2015.
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aastal kaitses selle projekti raames oma lõputööd kolm füsioterapeudi, kaks bioanalüütiku ja
üks tervisekaitse spetsialisti õppekava üliõpilane. Uuringu tulemuste põhjal ilmus kaks artiklit
kõrgkooli uurimistööde kogumikus ning artikkel eelretsenseeritavas ajakirjas „Journal of
Advanced Nutrition and Human Metabolism“ (1(1):1-8). Tulemusi presenteeriti kahe posterettekandena rahvusvahelisel konverentsil Roomas (International Conference on Human
Nutrition and Food Sciences, 2015).
Tervisekaitse spetsialisti õppekaval kaitsti esimene lõputöö rahvusvahelise uuringu
„Tervisekaitse spetsialisti eriala Euroopas ja Eestis“ raames, mille teemaks oli
„Tervisekaitsesüsteem Euroopas kaheksa riigi näitel“ ning mille tulemusi plaanitakse
tutvustada organisatsiooni International Federation on Environmental Health kongressil
(IFEH 14th World Congress on Environmental Health) Malawis 2016. aasta kevadel.
Rakendusuuringu „Autos kasutatava laste turvavarustuse kasutamine Eestis“ tulemuste põhjal
valmis üks lõputöö, artikkel kõrgkooli uurimistööde kogumikus ning uuringut kajastati ka
ajalehes „Postimees“ („Ema leidis koolilõputeema lapsele turvahälli valides“, 5.10.2015).
Samuti on rakendusuuringu raames läbi viidud täienduskoolitusi nii lapsevanematele kui ka
Pärnu Politseijaoskonna politseinikele.
Radioloogiatehniku õppekaval jätkus uuringu „Patsiendi kiirgusdoosi optimeerimiseks
vajalike andmete kogumine ja võrdlev analüüs radiograafias“ andmete töötlemine ja artikli
kirjutamine, uuringutulemuste tutvustamine uuringus osalenud tervishoiuasutustele ning
uuringutulemusi on võetud kasutusele õppeainetes „Konventsionaalne radiograafia I, II“ ning
„Piltdiagnostika füüsikalised alused ja aparatuur diagnostilises radiograafias I“.
Jätkusid uuringu „Radiograafia üliõpilaste ja radioloogiatehnikute arusaamad
professionaalsusest“ tulemuste töötlemine ja analüüs ning tulemuste kasutamine õppekava
arenduses.
Bioanalüütiku õppekaval jätkus rakendusuuringutest „Bioanalüütiku (Biomedical Scientist)
eriala perspektiivid Eestis 2014–2015“, „Borellia burgdorferi sensu lato kandvus ja erinevate
genotüüpide esindatus Eesti maakondade puukide hulgas 2013–2015“ artiklite kirjutamine.
Õppejõud E. Aotäht oli artikli „Puukborrelioos Saaremaal“ kaasautoriks, mis ilmus ajakirjas
„Eesti Arst“ 2015. aasta aprillikuu numbris (autorid: Ü. Parm, E. Niitvägi, K. Beljaev, T. Aro,
K. Raska, J. Epštein, M. Oona, I. Lutsar). Uuringu „Patsiendi lähiuuringud (point-of-care)
Eesti perearstide tööpraktikas (2012–2013) ja haiglate praktikas (2013–2014)“ põhjal
koostatud posterettekanne „Point-of-care testing (POCT) in Estonian“ oli autorite M. Remm,
A. Orav ja P. Mee esindatud EPBS konverentsil Horvaatias ning üliõpilase H. Karjane
koostatud posterettekanne „Do newer generation self-testing blood glucose systems qualify
for diagnosing diabetes?“ üliõpilaspostrite konkursil.
Rakendusuuringu „Bioanalüütiku koht ja roll Eesti laborites (2010–2013)“ tulemusena lisati
diplomieelsele õppepraktikale labori juhtimisega seotud õpiväljundeid. Uuringu „Patsientide
lähiuuringud (Point of Care, POC) (2012–2016)“ sihtgrupina on lisaks perearstikeskustele ja
haiglatele kaasatud ka hooldekodud ning alustati täienduskoolituste läbiviimisega.
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7.3. Rahvusvahelistumine
Õe ja ämmaemanda õppekavadel jätkus koostöö kokku viies võrgustikus. ENNE (The
European Network of Nursing in Higher Education) raames korraldas kõrgkool 12.–
18.04.2015 intensiivkursuse Tartus, kus osales 55 üliõpilast ja 15 õppejõudu 13 riigist.
Kõrgkool on andnud nõusoleku korraldada 2017. aastal Tartus MEDICO (Nordic
Collaboration Network for Nursing Medication Educators) võrgustiku raames rahvusvahelise
õde-õppejõudude kompetentse käsitleva konverentsi.
2015. aasta sügisel valmis koostöölepe Jyväskylä rakenduskõrgkooliga, mille kohaselt viiakse
kõrgkoolide koostöös läbi kaks suvekooli (2017, 2018) ning arendatakse 2015.–2018. aastatel
ühisõppeaineid kokku 23 EAP mahus. Koostöö eesmärgiks on arendada ka õppejõudude ja
tudengite rahvusvahelistumist ning valmistada ette double degree.
Füsioterapeudi õppekava on koos õe õppekavaga esindatud rahvusvahelises projektis
"Promoting wellness tourism in baltic and nordic countries". Eesmärk on ühendada ning
arendada koostööd erinevate erialade üliõpilaste vahel (äri, turism, tervishoid). Projektist
võtavad osa ka Soome Savonia ülikool ning Leedu Kaunase kõrgkool.
2015. aastal toimusid mitmed õppejõudude (kõrgkooli esindasid A. Josiptšuk, I. Vaher, M.
Lenk-Adusoo ja D. Jantra) kohtumised nii Eestis, Leedus kui ka Soomes, et fikseerida
projekti täpne sisu, ajakava ja vastutusvaldkonnad. 2016. aasta jaanuarist on planeeritud
üliõpilaste kaasamine ja koolituse mitme-etapiline läbiviimine.
Üliõpilastel oli võimalus välislektorite juhendamisel läbida inglise keeles mitmeid erinevaid
kohustuslikke õppeaineid (Petar Hodulovi juhendamisel 1. kursusele „Kinesioloogia“ ja 3.
kursusele „Füüsikaline ravi“) ja valikaineid (sh „Pilates“, „Bone setting“, „Functional
anatomy“ ja „Spordifüsioteraapia“), kokku mahus 11,25 EAP-d.
European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) juubelikonverentsil
Belgias esindas kõrgkooli õppekava õppejõud A. Lopman koos kolme 3. kursuse üliõpilasega
(L. Urb, R. Jalakas, I. Jakobsoo). Üliõpilased osalesid aktiivselt International Student Body
(ISB) koosolekutel ja töötubades ning tegid 2015. aasta sügisel ettekande oma
kursusekaaslastele ning nooremate kursuste üliõpilastele. Rahvusvaheline kogemus innustas
nooremate kursuste üliõpilasi ning nüüdseks on mitmed üliõpilased avaldanud soovi kaasa
lüüa ISB (sh elektroonsetel) töökoosolekutel. Õppekava eelarvesse on planeeritud ka
järgmiseks aastaks vähemalt kahe üliõpilase konverentsikülastus, et anda üliõpilastele
võimalus kaasa rääkida füsioteraapia arengutest Euroopas ning luua rahvusvahelisi kontakte.
Terviskaitse spetsialisti õppekava üliõpilastel on välisõppejõudude külastus olnud
tagasihoidlik ja olukorra parandamiseks osales lektor Triin Veber konverentsil „Global
Environmental Health Faculty Forum“ (22.–26.09.2015, Portugal) ja EFEH (European
Federation of Environmental Health) seminaril Dublinis detsembri alguses. Aktiivse töö
tulemusena külastab kõrgkooli üliõpilaste õpetamise eesmärgil kaks tunnustatud spetsialisti
(Jan Homma ja Anrej Ocva). Lisaks arendatakse koostööd Horvaatia kõrgkooli (University of
Rijeka) mikrobioloogi Marina Santic`iga, et leida võimalusi õppekava üliõpilaste Erasmuse
õppepraktikate sooritamiseks ja ka rakendusuuringute läbiviimiseks. Lektor Ülle Parm osales
kevadel mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste kongressil Taanis poster-ettekandega
(European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 25.–28.04.2015) ja
augustis korraldajate kutsel kongressil (World Congress on Infectious Diseases) Londonis
poster-ettekandega ning tegeles eelnevalt ka abstraktide hindamisega.
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Bioanalüütiku õppekava dotsent esindab kõrgkooli rahvusvahelistes võrgustikes Nordplus
programmi BioNord võrgustikus ja Euroopa Bioanalüütikute Assotsiatsioonis (European
Association for Professions in Biomedical Science, EBA). EBA-s osalemine võimaldab kaasa
rääkida rahvusvaheliste kutseala arendavate dokumentide koostamises. 2015. aastal
keskenduti uuringule, mille tulemused võimaldavad võrrelda uurimistöö õpetamist, lõputöö
mahtu ja sisu bioanalüütikuid õpetatavates koolides üle Euroopa. Osalemine BIO Nord
võrgustikus võimaldab arendada rahvusvahelist koostööd õpetamisel ja parimate õpetamise
praktikate jagamist.
Radioloogiatehniku õppekava juht esindab kõrgkooli rahvusvahelises radioloogiatehnikuid
koolitavate õppeasutuste võrgustikus EFRS/EW. EW juhtmeeskonnas esindab kooli õppekava
uurimistöö lektor T. Kukkes, kelle vastutusalaks on EW uurimistööks vajalike küsimustike
koostamine. Eelmisel aastal lõppes kliiniliste pädevuste õpetamise (maht, juhendajad,
juhendamine) valdkonnaga seotud uurimistöö, mille kohta ilmus ka vastavasisuline artikkel
„A Picture of radiography education across Europe“ ajakirjas „Radiography“.
Aastakoosolekul keskenduti uurimistöö korraldusele radioloogiatehnikuid õpetatavates
haridusasutustes ja rohkema rahvusvahelise koostöö vajaduse selgitamisele.
Toimusid mitme välisõppejõu loengud: esimese kursuse üliõpilastele kohustuslik õppeaine
„Radiobiology“ mahus 2,0 EAP (õppejõud Läti Ülikoolist), õppejõud Bulgaariast ja Šveitsist
keskendusid õppepraktika juhendamisele ja hindamisele (maht 1 EAP). Väga populaarne
üliõpilaste seas on ingliskeelne valikaine „Panoramic imaging quality assurance“ (3 EAP-d).
2015. aastal algas rahvusvaheline projekt „Eduaction and training in early detection of breast
cancer for health care professionals“, mida juhib Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist
radioloogiatehniku õppekava lektor Tiina Kukkes. Partnerid on neljast välisriigist: Soomest,
Norrast, Portugalist, Šveitsist ja seitsmest asutusest. Projekti käigus valmivad ingliskeelsed
õppematerjalid, mida saab kasutada õppekava arenduses.
Kutseõppekavadel jätkus Erasmus+ õpirändeprojekt, mille käigus 2014.–2016. aastal
sooritavad 16 hooldustöötaja õppekava õpilast neljanädalase praktika Saksamaal Jenas.
Samuti toimusid koostöös partnerkoolidega Soomest ja Hollandist ettevalmistused uue
projekti esitamiseks, mille toel oleks võimalik laiendada kutseõppijate (sh erakorralise
meditsiini tehnikute ja lapsehoidjate) ning ka kutseõppe õppejõudude välisvahetuse võimalusi
aastatel 2016.–2018. Tampereen Seudun Ammattiopisto juhitud Nord+Junior projekti raames
valmistasime ette kolm hooldustöötaja ja ühe lapsehoidja õppekava õpilase praktika
sooritamise Soomes Tamperes ning nelja partnerkooli hooldustöö õppijale
praktikavõimalused Eestis 2016. aasta kevadel ning partnerkooli kolme õppejõu vastuvõtmise
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 2016. aasta märtsis. Lisaks sooritas oma õppepraktika Erasmuse
programmi toel Eestis ka üks välisõpilane Lätist (kohapealne juhendaja Tiiu Lepp). 2015.
aasta sügisest sai kinnituse Central Baltik projekt „Safety and Hygiene – sahver environment
(SAFHY 2015–2017)“, milles kutseõppe tervishoiu meeskond osaleb koostööpartneriga.
Projekti käigus töötatakse välja õppevideod soome, eesti ja vene keeles hügieeni ja turvalisuse
teemade õpetamiseks.
Kutseõppekavade rahvusvahelistumise toetamiseks ning välispraktikantide vastuvõtmise
tingimuste parandamiseks läbisid kahenädalase inglise keele õppe Maltal Ele Hansen ja Tiina
Uusma.
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8. Õppeprotsess
8.1. Õppemeetodid
Õppeprotsessi tagasisidestamine ja arendustegevuste planeerimine toimub õppejõududega
arenguvestlustel.
Õe ja ämmaemanda õppekavadel alustati alates esimesest kursusest simulatsioonõppe
sihipärasema rakendamise ettevalmistamisega. Simulatsioonõpe on 2015. aasta seisuga
kasutusel peamiselt 3. kursuse intensiivõenduse ja haige lapse teemade käsitlemisel, edaspidi
planeeritakse seda rakendada läbivalt kogu õppeaja jooksul. Simulatsioonõppe arendamist
toetab ka koostöö Lausanne’i ülikooliga ning kokkuleppe on saadud meie õppejõududele
2016. aasta kevadel vastavasisulise koolituse läbiviimiseks.
Õppeprotsessi keskmes on õppija toetamine ja suunamine õppeaja vältel. Jätkuvalt on
õppekavade prioriteediks aktiivõppemeetodite sihipärane rakendamine ning üliõpilaste
eesmärgipärasele iseseisvale tööle suunamine, et suurendada üliõpilaste iseseisva töö oskusi.
Õppejõud arendavad järjepidevalt sisuka refleksiooni ja tagasisidestamise oskust, et toetada
ennastjuhtivat õppimist. Õppeprotsessi on järjepidevalt lisatud nn komisjoni seminarid, mille
puhul erialaainete aktuaalsete teemade aruteludesse on kaasatud kogu ämmaemanda õppekava
õppejõudude meeskond. Uue meetodina testiti paneeldiskussiooni kui õpetamismeetodit, mis
arendab õppija argumenteerimis- ja eneseväljendusoskust.
Järgneval perioodil analüüsitakse e-õppe võimaluste igakülgset ja efektiivset rakendamist õe
ja ämmaemanda põhiõppe õppekavadel ning pööratakse enam tähelepanu e-õppe
juurutamisele õdede erialakoolituse õppekaval.
Radioloogiatehniku õppekaval toetati üliõpilaste ennastjuhtivat õppimist rakendades
õppemeetodeid, mis võimaldavad üliõpilastel olla õppimisprotsessis aktiivsed. Valerie
Challen`i koolituses „Problem based learning“ on ette valmistatud integreeritult kahe
õppeaine probleemõppena läbi viimine.
Bioanalüütiku õppekaval valmis õppejõud A. Raave-Sepa juhendamisel õppefilm „Uriini
sademe mikroskopeerimine“, mille alusel üliõpilastel on võimalus iseseisvalt harjutada, et
omandada õppekavas olevaid praktiliste oskustega seotud õpiväljundeid.
Kutseõppekavadel pöörati 2015. aastal suuremat tähelepanu õppijate iseseisvuse
suurendamisele õppeprotsessis osalemisel ning enesejuhtimist toetavate õppemeetodite
kasutamisele.
Hooldustöötaja õppekava raames on õppeaine „Hoolduse aluste ja elamistoimingute“
teoreetiline õppetöö õpetaja M. Aruotsa eestvedamisel viidud Moodle keskkonnas e-õppesse,
millele järgnevad kontaktseminarid tekkinud küsimuste läbi arutamiseks ning praktiline õpe
praktikaklassides. Süvendatud tähelepanu pöörati iseseisvate tööde juhendamisele ja juhendite
täpsustamisele ainekavades õppija iseseisvuse suurendamise eesmärgil.
8.2. Hindamine
Õe ja ämmaemanda õppekavadel jätkatakse mooduleksamite läbiviimisel juhtumipõhist
lähenemist, millele ämmaemanda õppekaval lisatakse enam simulatsiooni elemente.
Hindamisele on kaasatud kõik õppekava õppejõud, et tulemus oleks võimalikult mitmekülgne.
Soorituse järgselt antakse eksaminandile individuaalset tagasisidet väljundite saavutamise
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kohta ning antakse vajadusel soovitusi õpitulemuste ja toimetuleku parendamiseks. Õe
õppekaval rakendatakse juhtumipõhist hindamist kliinilise õenduse mooduli lõpphindamisel.
Radioloogiatehniku õppekaval keskenduti hindamiskriteeriumite täpsustamisele eristaval
hindamisel. Simulatsioonõppes kasutati hindamisel patsiendi rollis näitlejat, mis võimaldas
hinnatavad situatsioonid võimalikult reaalsena sooritada ja hindamise objektiivsust
suurendada. Üliõpilaste tagasiside muutusele oli väga positiivne.
Bioanalüütiku õppekaval keskenduti hindamisel enam kujundava hindamise kasutamisele ja
täpsustati eristaval hindamisel hindekriteeriumeid.
Kutseõppekavade hindamisel oli prioriteediks kujundava hindamise arendamine.
Õppekavade uuendamise raames vaadati valdkonnas õpetavate koolide koostöös üle ka
moodulite ja teemade hindamine ning lepiti kokku valdkonnad, kus eristavat hindamist ei ole
mõttekas rakendada (näiteks esmaabi, ergonoomika).
Õppekavades on lõpphindamiste osas olukord erinev. Lapsehoidja õppekava lõpeb
kutseeksamiga ühildatud lõpueksamiga ning õppijal on kooli lõpetades võimalik saada
kutsetunnistus. Eksam viiakse läbi osade kaupa koostöös kutseandjaga ja koosneb kolmest
osast (kirjalik eneseanalüüs, test, vestlus). Hinnang on mitteeristav.
Hooldustöötajad lõpetasid õpingud kaheosalise lõpueksamiga (teooriatest ja
situatsioonülesande lahendamine), mida hinnatakse eristavalt. Kooli lõpetamise dokumentide
alusel on lõpetajal võimalik taotleda Kutseandjalt (ESTA) kutsetunnistus, mis kõigile 2015.
aastal lõpetanud hooldustöötajatele ka omistati.
Erakorralise meditsiini tehniku õppekava lõpetajatel puudub võimalus kutsetunnistuse
saamiseks, kuna puudub kutse andja hoolimata sellest, et olemas on kehtiv kutsestandard.
Seega lõpetavad õpilased kaheosalise (teooriatest, praktiline situatsioonülesande
lahendamine) kõrgkooli lõpueksamiga, mida hinnatakse eristavalt.
8.3. Üliõpilastööde juhendamine ja üliõpilaste tagasiside juhendamisele
Üliõpilastööde juhendamisel on oluline akadeemilise eetika temaatika, mida käsitletakse
kõikides õppeaainetes kogu õppeaja jooksul. Õppejõud teavitavad üliõpilasi loomevargusega
seonduvatest ohtudest tööde koostamisel ning korrektne viitamine on kõigi kirjalike tööde
kohustulik osa. Alates 2012. aastast on kasutusel plagiaadituvastamise programm PlagiarismDetector. 2015. aastal esitatud lõputööde kontrollimisel ei avastatud ühtegi plagiaadijuhtumit.
Õppejõududele korraldati plagiaadituvastamise programmi KRATT koolituspäev, et
õppejõude ja üliõpilasi ette valmistada KRATT-i kasutuselevõetuks 2016. aastal.
Õe ja ämmaemanda õppekavade lõputööde teemade valikul toetati üliõpilasi lähtuma
kutseala aktuaalsetest teemadest, mis motiveeriks üliõpilast panustama valitud kutseala
arengusse. Kui varasematel aastatel kasutati üldjuhul individuaalset juhendamist, siis sel
aastal oli fookuses grupijuhendamise rakendamine. Lõputöid kaitses 135 õe ja 15
ämmaemanda õppekava üliõpilast. Tunnustust väärivaid väga häid lõputöid oli õe õppekaval
29 ja ämmaemanda õppekaval viis.
Lõputööde juhendamisel alustati veebipõhise juhendamissüsteemi piloteerimist, milles
fikseeriti kogu lõputöö valmimise protsess, alustades projekti koostamisest kuni lõputöö
valmimiseni. Iga juhendatava ja juhendaja kohta loodi platvormile üks konto, milles reaalajas
oli võimalik jälgida, millises järgus lõputöö valmimine hetkel on, mil määral ja milline
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tagasiside on töösse lisatud jms. Lisaks võimaldab platvorm veebipõhist suhtlemist juhendaja
ja üliõpilase vahel. Platvormi kasutamise eesmärk ei ole asendada kontakttunde, vaid
tõhustada eesmärgistatud lõputöö protsessi juhtimist ning suurendada õppija enesejuhtivust.
Piloteerimise esialgsete tulemuste põhjal võib öelda, et suuremale osale osalejatest platvormi
kasutamine lõputöö protsessis oli toetav ning tõhus.
Füsioterapeudi õppekaval kaitses 2015. aastal oma lõputööd 27 üliõpilast (üks lõputöö
kirjutati kahasse), kellest kahjuks üks sai negatiivse tulemuse. Retsensente väljastpoolt
kõrgkooli oli 15 ja (kaas)juhendajaid üheksa (sh Tartu Ülikool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum,
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla) ning nende seas oli mitme eriala
esindajaid (nt füsioterapeudid, eriarstid, kliiniline psühholoog), mis aitab kindlustada
lõputööde kvaliteeti. Karin Sarve lõputöö “Vaagnapõhjalihaste treening rasedusaegse ja
sünnitusjärgse inkontinentsuse korral“ sai Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu
stipendiumi ning lõputöö leidis kajastust ka ajalehes Postimees („Tudeng uuris piinliku mure
tagamaid“, 9.07.2015). Lõputööd juhendas õppekava dotsent Reet Linkberg (PhD).
Septembris kuulutati European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE)
juubelikonverentsil Belgias välja Euroopa parimad füsioteraapia eriala lõputööd. Lõpuüritusel
sai enda lõputööd tutvustada kuus parimat. 2015. aasta kevadel füsioteraapia eriala lõpetanud
E. Nigulase ja L. Laanesaare lõputöö teemal „Survetundlike elastuskomponentidega retuuside
kasutusvõimaluse selgitamine mehaanoteraapias eelkooliealiste laste genu valgum asendi
korrigeerimisel“ pälvis 16 osaleja seas kõrge 2. koha. Lõputöö valmis Tartu Tervishoiu
Kõrgkooli rakendusuuringu „Toetava teipimisvahendi kolmekuulise mõju hindamine viie- ja
kaheksa-aastaste laste genu valgum asendi ja jala pikivõlvide korrigeerimisel“ raames ja seda
juhendasid A. Vain, R. Linkberg ja A-L. Tamm. Ka selle lõputöö tulemusi kajastati ajalehes
Postimees (Raviretuusid said katsetest läbi, 24.09.2015) ning E. Nigulas jätkab raviretuuside
mõju uurimist juba seoses oma magistritööga.
Tervisekaitse spetsialisti õppekaval kaitses 2015. aastal oma lõputööd kaheksa üliõpilast.
Kõik juhendajad olid kõrgkooli töötajad (va üks kaasjuhendaja), kuid retsensentideks olid
kuus spetsialisti praktikabaasidest. Õppekava lõputöö kaitsmiskomisjonide liikmed on
valdavalt õppekava õppejõud, va komisjoni esimees. See annab õppejõududele hea ülevaate
õppekaval läbi viidud uuringutest. Rakendusuuringute raames valmis kolm lõputööd.
Füsioterapeudi õppekava dotsendi R. Linkbergi eestvedamisel koostati füsioterapeudi ja
tervisekaitse spetsialisti õppekavadele ühine lõputööde koostamise juhend.
Bioanalüütiku õppekaval keskenduti seoses kontaktõppe vähendamisega üliõpilaste
iseseisva töö juhendamisele kõrgkooli laborites praktiliste oskustega seotud õpiväljundite
saavutamiseks. Korrastati laborantide tööaegu vastavalt üliõpilaste iseseisvale harjutamisele
registreerumisega ning valmistati ette mitmed iseseisvaks harjutamiseks vajalikud juhendid ja
õppematerjalid.
Lõputöö kaitses edukalt 12 üliõpilast, keda juhendasid õppekava õppejõud, ühe lõputöö
kaasjuhendajaks oli tunnustatud erialaspetsialist tervishoiuasutusest. Kolm tööd olid
tunnustuskirja väärilised ja nendest koostatakse ka artiklid kõrgkooli uurimistööde
kogumikku.
Radioloogiatehniku õppekava üliõpilaste juhendamisel keskenduti just iseseisvate tööde
koostamise juhendamisele ja tagasisidestamisele. Selleks parendati iseseisvate tööd juhendit
ja sõnastati selgemalt, kuidas üliõpilane saab õppejõult iseseisva töö koostamise käigus
juhendamist.
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Lõputööde juhendamine oli edukas, lõpetamiseni jõudis 24 üliõpilast, kes kõik kaitsesid selle
edukalt. Ei esinenud ühtegi plagiaadikahtlust ja vaid üks üliõpilane vajas lõputöö
kirjutamiseks enam aega ja läks seetõttu akadeemilisele puhkusele. Lõputööd olid kõik
juhendatud õppekava õppejõudude poolt ja viie töö puhul oli lisaks kaasatud kaasjuhendajaks
silmapaistev eriala spetsialist. Kolme lõputöö põhjal koostatud artiklid on avaldatud kõrgkooli
uurimistööde kogumikus.
8.4. Õppepraktika korraldus
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi ülemõde ja kliinikute ülemõed algatasid 2015. aasta kevadel
kvaliteedileppe muutmise arutelu, mis kestis kuni detsembrini, kui allkirjastati uus
õppepraktika leping. Alustati ka läbirääkimisi teiste õppepraktika baasidega lepingute
uuendamiseks.
Õppepraktika edukamaks juhendamiseks ja juhendajatega koostöö tõhustamiseks teatatakse
alates 2015. aastast praktikaseminaride ajad koos õppepraktika graafikuga praktikabaasi, et
õppepraktika juhendajad saaksid praktikaseminaridel osalemiseks tööaega planeerida.
Praktikakvaliteedi kindlustamiseks on lähiaastatel kavas välja töötada ühtsed praktika
kvaliteedistandardid praktikabaasidele, selle ettevalmistamiseks viis välislektor, kes on
kliinilise auditi juhtivspetsialist Hollandis, 2015. aasta oktoobris läbi koolituse kliinilise
õppepraktika auditist, protsessi olemusest ja korraldusest.
Kõrgkoolis on välja töötatud praktikabaasipoolsetele praktikajuhendajatele koolitused ja
mahukas
õppematerjal
(baaskoolitus,
jätkukoolitus).
Lisandus
välistudengite
praktikajuhendajatele suunatud koolitusprogramm. Lähtuvalt sõlmitud kvaliteedilepingutest
viiakse praktikabaasides igal aastal läbi tasuta praktikajuhendajate baas- ja jätkukoolitusi.
Kõrgkool võtab välisvahetuste raames igal õppeaastal õppepraktikale keskmiselt 50
välisüliõpilast. Kevadel välispraktikantide juhendajatele (osales 56 juhendajat erinevatest
tervishoiuasutustest) läbi viidud teabepäeval tõdeti juhendajate valmisolekut välisüliõpilaste
juhendamiseks ning vajadust multikultuurse kompetentsi arendamiseks. Õppejõudude ning
praktikabaasipoolsete juhendajate multikultuurse kompetentsi ja juhendamisalase pädevuse
arendamiseks töötati rahvusvahelise projekti SOULBUS https://oppimateriaalit.jamk.fi/soulbu
secoach/ raames välja 10 EAP ulatuses täienduskoolitus praktikajuhendajatele, mille läbis
2015. aastal seitse juhendajat. Väljatöötatud koolitust pakutakse lisaks praktikajuhendajate
baas- ja jätkukoolitusele. Kõrgkoolis toimus 2015. aasta sügisel rahvusvahelisel nädalal, kus
osales väliskõrgkoolidest 22 osavõtjat. Jätkati välistudengite juhendamise temaatikat, kus
arutleti multikultuursuse teadvustamise olulisuse üle Euroopas üliõpilasvahetuse arendamisel.
Sõlmiti uusi kokkuleppeid programmi Erasmus Pluss üliõpilasvahetuseks ja esimesed
vahetused on planeeritud 2016. aastasse.
Bioanalüütiku ja kutseõppekavadel viidi õppepraktika dokumentatsioon alates 2015. aasta
esimesest kursusest üle Moodle Hitsa keskkonda. Seoses sellega planeeriti tervishoiuasutustes
praktikajuhendajatele koolitused nimetatud keskkonnas töötamiseks, samuti nõustati
juhendajaid praktikabaasides küsimuste tekkimisel ka jooksvalt.
8.5. Üliõpilaste tagasiside õppekava õppeainete kohta
Üliõpilastelt kogutakse regulaarselt tagasisidet. Õppeaine läbimise järgselt on
õppeinfosüsteemis võimalik anda tagasisidet õppeainele. Kord aastas viiakse läbi üliõpilaste
rahuloluküsitlus „Rahulolu õpikeskkonna ja õppetöö korraldusega“. Viimased kolm aastat on
kogutud lõpetajate hinnanguid õppekava ülesehitusele ja sisule. Üliõpilaste ettepanekud olid
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seotud teemade kattuvuste vähendamisega ja õppeainete suuremale integratsioonile
õppekavasiseselt. Üliõpilased hindavad kõrgelt õppejõudude professionaalsust ning praktilist
töökogemust kliinilises keskkonnas.
Üliõpilastel on võimalik anda ka suulist tagasisidet nii aine õppejõule kui õppekava juhile
ning teha ettepanekuid õppekava parendamiseks. Kõrgkool peab üliõpilaste tagasisidet väga
oluliseks ja seda arvestatakse õppekavade arendamisel ja õppetöö korraldamisel. Oluline roll
on õppekava nõukogude koosseisu kuuluvatel üliõpilastel, kes esindavad nõukogus kogu
õppekava üliõpilaskonda. Näiteks tuginedes üliõpilaste esindaja tagasisidele otsustas õe ja
ämmaemanda õppekavade nõukogu täpsustada õe õppekavas vaba- ja valikainete mahtusid.
2015. aasta sügissemestril on kõik õppeained keskmiselt 60-protsendiliselt tagasisidestatud,
mis on väga hea tulemus. Infotundides selgitati õppijatele tagasisidestamise olulisust ning
õppijad soovivad rohkem teavet selle kohta, kus on nende tagasisidet on arvestatud.

ARENDUSTEGEVUS
9. Kvaliteedikindlustamine
Kvaliteedinäitajatest hinnatakse arendus- ja teadustöö mõjukust Eesti Teadusinfosüsteemi
(ETIS) publikatsioonide arvu, projektitegevuste, rakendusuuringute ning ühiskonnale
suunatud tegevuste kaudu.








Uurimis- ja arendustöö tõhusamaks avalikustamiseks ja sidusgruppide teavitamiseks
oli lõppenud arengukava eesmärgiks suurendada ETIS-e publikatsioonide arvu nelja
aastaga (2012–2015) 108-lt 345-ni. 2015. aastal oli kandeid kokku 463, mis ületab
seatud eesmärgi ja on võrreldes teiste rakenduskõrgkoolidega suurepärane tulemus.
ETIS-es oli 2015. aastal kandeid 95.
Kõrgkool on tegev arendusprojektides, mis võimaldavad välja töötada õppe- ja
koolituskavu ja õppematerjale, koolitada tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnale vajalikke
spetsialiste, tõlkida õppekirjandust, läbi viia terviseedenduslikke tegevusi ning toetada
õppejõudude professionaalset arengut. Esitati 15 uut projektitaotlust, neist rahastati
üheksa. Jätkuvad tegevused seitsmes rahvusvahelises projektis.
Aastatel 2011–2015 oli kõrgkoolis kokku 33 rakendusuuringut, millest 12 on jätkumas
2016. aastal. Aastatega on suurenenud nii õppejõudude kui ka kaasatud üliõpilaste arv.
Täienduskoolitustel osalejaid 1293 (2014. a – 1640; 2013. a – 585; 2012. a –1237).
Elanikkonnale pakutavaid teenuseid 76, osalejaid 5365 (2014. a 71 teenust, osalejaid
7600; 2013. a 52 teenust, osalejaid 7176).
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10. Projektid, programmid
2015. aastal viidi edukalt lõpuni viis projekti, millest kolm olid rahvusvahelised:
1. Projektis „Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher
Education and Labour Market – Soulbus (2013–2015)“, osales 12 partnerit viiest riigist
(Soome, Holland, Horvaatia, Sloveenia, Eesti), sh kuus kõrgkooli ning ekspert Ameerika
Ühendriikidest. Projekti toetas LLP/Erasmus programm. Projekt oli suunatud eeskätt
välisüliõpilaste praktikajuhendamisega tegelevate õppejõudude ja juhendajate pädevuse
tõstmisele ning sellealase koostöö edendamisele praktikabaaside ja kõrgkoolide vahel.
Projekti tulemusena valmis õppejõudude ja praktikajuhendajate koolitamiseks rahvusvaheline
veebipõhine koolitusprogramm (mahuga 10 EAP), mis on integreeritud õe õppekava
põhiõppesse ning pakutakse huvilistele ka täienduskoolitusena.
2. Partnerina osaleti ka LLP/Leonardo da Vinci rahvusvahelises projektis „Ready Study Go
Around Europe - RSGAE (2013–2015)“. Projekti juhtis The Joint Authority of Education in
Espoo Region Omnia ning osales kokku kümme partnerit kaheksast riigist (Soome, Rootsi,
Itaalia, Hispaania, Türgi, Eesti). Projekti tegevuste tulemusena on veebipõhiselt võimalik
õppida tervishoiualast eesti, rootsi, soome, hispaania ja itaalia keelt, kuid ka näiteks türgi keelt
vt „Ready-Study-Go Around Europe - RSGAE (2013–2015)“
3. Rahvusvaheline projekt „Promotion of wellness tourism in Nordic and Baltic countries
(2014–2015)“ mille raames toimusid õppejõudude välislähetused partnerkõrgkoolidesse,
võrgustiku koosolekud ning seminarid heaolu turismi arendamiseks Balti- ja Põhjamaades.
Projekti juhtis Kaunase Rakenduskõrgkool. Projekti tulemusena valmistati muuhulgas ette ka
uus, samateemaline projekt, mille tegevustega alustati 2015. aasta juunis ning mille eesmärk
on edasi arendada heaolu turismi Balti- ja Põhjamaades.
4. Lõppes Sotsiaalministeeriumi ja Norra finantsmehhanismi poolt toetatud projekt „LõunaEesti Vaimse Tervise Keskuse loomine lastele ja noorukitele” (2014–2015). Projekti juhtis
SA Tartu Ülikooli Kliinikum ning partneritena osalesid lisaks kõrgkoolile veel kolm haiglat
(Lõuna-Eesti Haigla, Põlva Haigla, Valga Haigla), SA TÜK Lastefond ja Tartu Laste
Tugikeskus. Kõrgkool koolitas projekti raames kokku 15 vaimse tervise eriõde.
5. Toestati Hasartmängumaksu Nõukogu toetatud projekti „Geneetika ja laboritöö õpitoad
gümnasistidele“. Projekti eesmärk oli teaduse populariseerimine ning huvi tekitamine
geneetika ja tervishoiuvaldkonna vastu. Projekti raames võimaldati noortel täiendada ennast
geneetikaalaselt koos võimalusega töötada kaasaegsetes laboriruumides ja viia läbi katseid,
mida koolis aja- või ressursinappuse tõttu läbi viia ei saaks. Gümnaasiumiõpilastel oli
võimalus valida kahe suuna vahel: geneetika ja mikrobioloogia õpituba ning patohistoloogia,
kliinilise keemia ja keskkonnauuringute laboratooriumide temaatikat hõlmav õpituba.
Geneetikapäevadel osales kuue päeva jooksul kokku 135 õpilast kümnest erinevast koolist üle
kogu Eesti.
Jätkusid tegevused projektis „European Later Life Active Network - ELLAN (2013–2016)“,
mille raames selgitatakse välja eakate arvamused tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate teadmiste,
hoiakute ja käitumise osas eakatele abi osutamisel ning samuti erialaspetsialistide arvamused
endi pädevuste suhtes eakatega tegelemisel.
2015. aastal esitati kokku 15 uut projektitaotlust, millest positiivse finantseerimisotsuse said
üheksa, millest omakorda nelja juhib kõrgkool. Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud
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projekti kõrval alustati uute projektidega Central Baltic, Nordplus Higher Education,
Nordplus Junior ja Erasmus+ programmide kaudu.
2015. aastal alustati tegevustega kuues projektis. Kõrgkool on projektijuhiks
rahvusvahelises Erasmus+ projektis „Eduaction and training in early detection of breast
cancer for health care professionals – Ebreast (2015–2018)“, mille eesmärk on arendada
tervishoiutöötajate, õpetajate ja üliõpilaste pädevusi rinnavähi varajase avastamise
valdkonnas. Projekti partnerid on Soomest (Helsinki Metropolia University of Applied
Sciences, Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety, Oulu University of Applied
Sciences, Northern Ostrobothnia Hospital District), Šveitsist (University of Applied Sciences
and Arts Western Switzerland), Norrast (Bergen University College) ja Portugalist (Lisbon
Polytechnic Institute).
Kõrgkool juhib Erasmus+ programmi rahastatud projekti
„Hooldustöötajate
õpirändepraktika“ (2015–2017), mille eesmärk on edendada hooldustöötaja õppekaval
õppijate praktikavõimalusi Saksamaal (partnerkool on SBBS fuer Gesundheit und Soziales
Jena) ning regulaarse välispraktika sooritamise võimaluse kindlustamine õppurite
konkurentsivõime tõstmiseks avatud Euroopa tööturul.
Partnerina alustati tegevusi projektis „NEMO - Northern European Mobility“ (2015–2017),
„Safety and hygiene – safer environment Hybrid e-learning material for multilingual students
in health and social care and cleaning services“ (2015–2017), „The Developer of Digital
Health and Welfare Services“ (2015–2018) ning “Promotion of Wellness Tourism in Nordic
and Baltic countries” (2015–2016).
11. Täienduskoolitus
Täienduskoolitused toimuvad Avatud Kõrgkooli raames. Kursuste koondeelarve oli 2015.
aastal 46 430 eurot, millest riikliku koolitustellimusena laekus 1669 eurot. Avatud Kõrgkooli
eelarve on võrreldes eelmise aastaga vähenenud 7736 euro võrra, kuid on püsinud üsna
stabiilne eelnevate aastate lõikes.
Osalustasuga ja osalustasuta koolitusi
toimus kokku 82, mis on 17 koolitust
rohkem kui eelmisel aastal ning kokku
koolitati 1293 inimest (Joonis 4). 2014.
aastal oli osalejate arv 347 inimese võrra
suurem, mille tingis konverentsi „Terves
kehas terve teadmine“ korraldamine.

Joonis 4. Avatud Kõrgkooli koolitused ja
osalejate arv 2009.–2015. a.

Toimunud 82 täienduskoolitusest viidi 43 läbi esmakordselt. Suuremamahulisem kursus oli
lapsehoidja koolitus (240-tunnine), mille läbisid 13 inimest. Esile tõstmist väärivad suure huvi
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pälvinud koolitused „Teadlikkus liikumises – sissejuhatus B KAT“ ja „Tööfüsioteraapia“,
millega läbiviimist kindlasti jätkatakse. Koostöös Tartu Hooldekoduga toimus konverents
„Ergonoomika – hooldustöö võti“, kus osales 81 inimest, kelle hulgas oli hooldustöötajaid,
omastehooldajaid, vastava eriala üliõpilasi ja teisi teemast huvitatud inimesi. Eesmärgiga
vahetada kogemusi ja jagada parimaid praktikaid välisüliõpilaste juhendamise teemadel
korraldati rahvusvaheline nädal „Supervising (International) Students“, kus oli 22 osalejat
kaheteistkümnest riigist.
Jätkus koostöö töötukassaga, mille kaudu sai koolitatud 17 inimest, kellest enamik (11)
läbisid lapsehoidja koolituse. Lisaks tellis sisekoolitusi 31 asutust (nt Tartu Päevakeskus
Kalda, MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus, Viljandi Hoolekandekeskus OÜ, SA
Tartu Ülikooli Kliinikum, Aura Veekeskus, Otepää Tervisekeskus, Viljandi Haigla, Rapla
Haigla, Vändra Tervisekeskus, Lõuna-Eesti Haigla AS, Autokool Kiirendus, Veterinaar- ja
Toidulaboratoorium, Tallinna Lastehaigla, Tõrva Haigla, Valga Haigla SA, Järvamaa Haigla
AS jpt). Esmakordselt osaleti täiskasvanud õppija nädala (TÕN) tegevustes, mille raames
korraldas kõrgkool kõigile huvilistele osalustasuta lapse esmaabi koolituse.
Lähtuvalt sõlmitud kvaliteedilepingutest jätkus praktikajuhendajate koolitamine. Vaadati üle
praktikajuhendajate baaskoolituse koolituskava ning vähendati selle mahtu 60 tunnilt 40
tunnile, sest koolitajate kogemusest tulenevalt saab iseseisvad tööd tagasisidestada ühe
päevaga. Kokkuvõttes osales praktikajuhendajate baaskoolitusel 172 ja jätkukoolitustel 43
inimest. Praktikajuhendajate koolitusgruppides osalesid nii õed, ämmaemandad,
radioloogiatehnikud, tervisekaitse spetsialistid, bioanalüütikud kui ka füsioterapeudid. Lisaks
korraldati üks praktikajuhendajate koolitus juhendavatele lasteaiaõpetajatele. Vastavalt
kogutud tagasisidelehtedele oli koolitusel osalenute rahulolu väga kõrge – keskmiselt 4,8
punkti 5st, sealjuures hinnati koolituse sisu vastavust ootustele, koolitajate taset ning seda, kas
koolitus oli vajalik erialaste teadmiste kinnitamisel.
Kõrgkool jätkas koostööd Tartu Tamme, Tartu Kristjan Jaak Petersoni, Tartu Jaan Poska,
Elva ja Viljandi Gümnaasiumiga. Novembris sõlmiti uus koostööleping veel ka Võru
Gümnaasiumiga. Gümnaasiumiõpilased läbisid erinevaid valikaineid, näiteks füsioloogia ja
biokeemia ning esmaabi väljaõppe koolituse. 2015. aastal töötati gümnaasiumitele välja
terviseteadlikkuse paketid, mille vahel koolid saavad edaspidi valikud teha.

12. Kogukonnale suunatud tegevused
2015. aastal suurendati sidusust Tartu linna ja maakonna kogukonna ning
üldhariduskoolidega. Kogukonnale suunatud tegevustes osalesid töötajad, üliõpilased ja
vilistlased. Tegevuste valikul lähtuti kõrgkooli arengukava eesmärkidest, Tartu linna ja
maakonna terviseprofiilist ning õppekavade õpiväljunditest.
Korraldati 76 kogukonnale suunatud tegevust, kus osales hinnanguliselt 5365 inimest
(keskmiselt 70 inimest ühes ürituses), kaasatud oli 24% kõrgkooli töötajatest ning 6%
üliõpilastest. Õppetööga lõimus kogukonna teenimine kas õppekavas nimetatud ainete, valikja vabaainete või vabatahtliku töö vormis. Valik- ja vabaained olid õppekavade ülesed.
Õppetöö raames toimusid regulaarselt erinevad tegevused kogukonnale: perekool,
võimlemine rasedatele ja väikelastele, eakate liikumistunnid, esmaabi osutamine
spordivõistlustel, esmaabi algõpetus, kätepesuõpetus. Ämmaemanda õppekaval jätkus teenus
kogukonnale integreerimine õppetöösse eesmärgiga soodustada õppekava üldväljundite
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saavutamist. Toimusid loengud lapseootel peredele. Alustati noortele suunatud vestlusringide
projekti „ Infoaken noortele“ arutelu.
Praktilise õppe arendamise ning kogukonna teenimise võimaluste laiendamiseks alustati
lapsehoidja õppekavas valikainega „Väikelaste võimlemine“ (3 EKAP-d), mille raames
õpilased õppejõu juhendamisel viisid iganädalaselt läbi 8 kuu kuni 1,5 aasta vanustele Tartu
linna lastele arendavaid võimlemistunde. Valikaine läbiviimiseks ning õppijate pädevuste
laiendamiseks hangiti ka rida väikelaste liikumistegevusi toetavaid ja arendavaid
õppevahendeid.
Terviseteadliku käitumise suunajana jätkati koostööd seniste partneritega: Tartu LV, Tartu
MV, noortekeskus Lille Maja, SA Teaduskeskus Ahhaa, Eesti Õdede Liit. Uute partneritena
lisandusid nt Mustika Keskus, Eesti Vähiliidu mammograafiabuss, Tartu Näitused, Eesti
Töötukassa. Eesti Õdede Liiduga jätkati neljandat aastat linnakodanikele Tervisliku
Neljapäeva sarja korraldamist. Õpitubade korraldamisse kaasati radioloogiatehniku õppekava
II ja III ning õe õppekava I kursus. Sarja raames toimus üheksa temaatilist neljapäev, kus
osales kokku ligi 600 inimest. Teaduse populariseerimisel jätkati rikastavat koostööd
teaduskeskusega Ahhaa Teadlaste Öö Festival 2015 partnerina ja Titepäeva sisulise
tegevusega (loengud, ultraheliuuring, ämmaemandustoimingud).

13. Avalikud suhted
Kõrgkooli meediakajastuste arv suurenes võrreldes aasta varasemaga kolmandiku võrra,
kokku kajastati kõrgkooli tegemisi meedias 2015. aastal 304 korral (Joonis 5 ja Joonis 6).
Meediakajastuste arvu suurenemise põhjuseks võib pidada kõrgkooli üldise tuntuse kasvu.
Suurimat tähelepanu pälvisid kogukonna teenimisega seotud tegevused (terviseteadliku
hoiaku ja käitumise edendajana saadud tunnustus, perekool, Tervislik Neljapäev), kõrgkooli
lõputööd ja uuringutulemused, erinevad sündmused kõrgkoolis (Mood-Performance-Tants,
lõpuaktus, koostöölepete sõlmimine, „Räni“ avamine, jõululaat, avatud uste päev). Samuti
räägiti meedias õdede õppe populaarsusest, tervishoiu valdkonna praktikakohtadega seotud
probleemidest ja tulevikuperspektiividest, aga ka kõrgkooli rektori kandideerimisest
riigikokku. Oluliselt suurenes meedias avaldatud artiklite arv, mille autoriks kõrgkooli töötaja,
üliõpilane või vilistlane: kui 2014. aastal ilmus 23 sellist artiklit, siis 2015. aastal oli neid 52.
Kõrgkooliga seotud autorite arvu kasvu põhjuseks on eelkõige koostöö Õhtulehe
tervisportaaliga mille kohaselt portaal avaldab autorite nõusolekul kõrgkooli veebiajakirjas
ilmunud artikleid. Aasta jooksul ilmus neli veebiajakirja numbrit.

Joonis 7. Kõrgkooli meediakajastused 2010.–
2015. a.

Joonis 8. 2015. aasta meediakajastuste jaotumine
väljaande tüübi järgi.
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Koostöös filmi-, turundus- ja fotokompaniiga Pimik tegi kõrgkool õppekavasid tutvustavad
videoklipid. Klippidele tuginedes organiseeriti Facebooki kampaania, mille peaauhinnaks oli
tasuta esmaabikoolitus ühele klassile, auhinna võitis Vända Gümnaasiumi 6. klass. Samuti
tegi kõrgkool õppekavade tutvustamiseks koostöös noorteühendusega Silmaring kolm
intervjuuklippi.
Sisseastujate kõnetamiseks ja terviseteadlikkuse tõstmiseks osaleti üheksal (hinnanguliselt
20 000 osalejaga) messil, tuhande osalejaga noortekonverentsil Lahe Koolipäev ja kaheksal
maakondlikul karjääripäeval. Esmakordselt osaleti Maamessil ametliku esmaabi osutajana ja
Töömessil. Õppehoone ja õppekavade tutvustamiseks viidi läbi 30 elamustuuri huvilistele
lasteaiaealistest kuni seeniorideni kas tutvustavate jalutuskäikude või kogemusõppe vormis.
Avatud Uste päevi toimus kõrgkoolis kolm, kus osalejaid oli kokku 174, üks nendest soolist
võrdõiguslikkust propageeriv karjääripäev poistele. Lisaks üliõpilastele osalesid avatud uste
päevadel Eesti Õdede Liidu ja Ida-Tallinna Keskhaigla esindused, kellega koos korraldati
õpitubasid ja avatud vestlusringe. Huvilised kasutasid aktiivselt võimalust osaleda
igapäevases õppetöös, st viibida üliõpilastena loengutes, praktikumides, seminarides.
Kasutatud infokanalite, õppima tuleku põhjuste ja kõrgkooli maine kaardistamiseks viidi
esimese kursuste tudengite seas 2015. aasta sügisel läbi uuring. Tulemused näitavad, et ligi
40% on kõrgkooli alati teadnud, samuti mainiti esmaste informatsiooniallikatena sõpra või
tuttavat, veebiportaale, infomesse ja karjääripäevi. Lisainformatsiooni hangiti eelkõige
kõrgkooli kodulehelt, aga ka sõpradelt või tuttavatelt. Kõrgkooli üldine maine oli äsja õppima
asunute seas väga hea. Küsitletud soovitasid kõrgkooli senisest enam tutvustada televisioonis
ja raadios, väljaspool Tartu maakonda toimuvatel terviseüritustel ning erinevatel kõrgkooli
korraldataval sündmustel. Küsitletud tõid õppima tulemise põhjustena enim välja selle, et
valitud erialal on head erialase töö leidmise võimalused ja see tagab tuleviku suhtes
turvatunde, samuti hinnati rakenduskõrghariduse eeliseid ja praktiliste oskuste saamise
võimalust ning kõrgkooli head õpikeskkonda.
Detsembris korraldatud heategevusliku jõululaada kohamaksu ja annetustega koguti raha SA
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi kaudu naistekliiniku perekeskusele digitaalse
beebikaalu soetamiseks ning kaks imikukaalu anti perekeskusele üle 2016. aasta jaanuaris.
Kõrgkool oli 2015. aastal esindatud rohkem kui 13 üritusel, kus saavutati arvestavaid
sporditulemusi. Spordialadeks, milles teistega konkureeriti, olid nii individuaalalad kui ka
meeskondlikud alad: korvpall, võrkpall, lauatennis, male, kergejõustik, jalgpall, maadlus,
naiste rahvastepall, jooksualad. Enim märkimist väärivad suuremad tudengiüritused:
Üliõpilaste suvemängud ja TudengiPall. Üliõpilaste suvemängudel, kus osales 21 kõrgkooli,
saavutati aktiivsuses ja üldarvestuses kuues koht. TudengiPalli üritusel, kus osales 13
kõrgkooli, saavutati rahvastepallis kuues, pimevõrkpallis viies ning meeste korvpallis
seitsmes koht. Kõrgkooli üliõpilased on võidukad ka aladel, mida harrastatakse tipptasemel,
nt Eesti Üliõpilaste Meistrivõistlustel Kreeka-Rooma ja naiste vabamaadlusel saavutas
kõrgkooli tudeng teise koha. Samuti on aktiivsed kõrgkooli töötajad – Eesti Akadeemilise
Spordiliidu aastapäevaüritusel, saavutati üldarvestuses viies koht ning üliõpilaste
suvemängudel saavutati rektori mitmevõistlusel esimene koht.
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Kõrgkool on tunnustatud partneriks ka erinevatel spordiüritustel rajaturvajate ning esmaabi
osutajatena, nt Tartu Linnamaratonil ja Tartu Sügisjooksu Tudengimaratonil, kus üliõpilased,
vilistlased ja õppejõud osalesid meditsiinimeeskonnas Tartu Kiirabi abipersonalina.

Majandusaasta aruande koostasid:
Anneli Kannus – rektor
Merle Varik – arendusprorektor
Inge Paju – õppeprorektor
Ermo Kruuse – haldusdirektor
Zinaida Läänelaid – radioloogiatehniku ja bioanalüütiku õppekavade juht
Anna-Liisa Tamm – füsioterapeudi ja terviskaitse spetsialisti õppekavade juht
Kersti Viitkar õe ja ämmaemanda õppekavade juht
Tiina Uusma – kutseõppe õppekavade juht
Käesolev aruanne on kinnitatud Kõrgkooli Nõukogu poolt 30. märtsil 2016.
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Bilanss
Seisuga
31.12.2015

Seisuga
31.12.2014

Eurodes sendi täpsusega
Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Maksu–, lõivu– ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Põhivara
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara

10 393 805,21
664 283,91
535 807,68
84 225,70
44 250,53
9 729 521,30
9 729 183,80
337,50

10 618 728,78
457 250,64
388 802,74
0,00
68 447,90
10 161 478,14
10 160 535,43
942,71

Kohustused ja netovara
Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Netovara

10 393 805,21
418 513,64
34 993,98
29 380,72
352 738,94
1 400,00
9 975 291,57

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

Tulemiaruanne
2015
Eurodes sendi täpsusega
Tegevustulud
Saadud toetused
Kaupade ja teenuste müük
Muud tegevustulud
Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon ja
ümberhindlus
Tegevustulem
Aruandeperioodi tulem
Siirded

2014

477 494,80
272 671,49
204 663,16
160,15
–3 981 022,31
–239 358,70
–2 101 767,37
–631 213,99
–178 057,29
–830 624,96

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

–3 503 527,51
–3 503 527,51
3 503 527,51

–2 745 557,78
–2 745 557,78
2 745 557,78
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RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE
eurodes sendi täpsusega

Liik

Konto

Objekt

Tegevus– Sisu
ala
selgitus

Lõplik
eelarve

Esialgne
eelarve
2015

2015

Tegelik miinus
2015 lõplik
eelarve

Üle viidud
järgmisse
aastasse

KOOND
TULUD KOKKU

220 000,00
3

Tegevustulud
Kaupade ja teenuste
müük
Tulu majandustegevusest
Muu kaupade ja teenuste
müük
Saadud toetused
Saadud kodumaised
toetused
Saadud välistoetused

32
322
323
35
358
359
38
388
70

01
08
09

Muud tulud
Muud eespool nimetamata
tulud
Saadud siirded
riigiasutustelt
–3 297 798,14
Üldised valitsussektori
teenused
Vaba aeg, kultuur ja
religioon
Haridus

KULUD KOKKU
4

Tegevuskulud
Antud toetused ja muud

220 000,00

594 851,65

637 450,22

–6 005,10

0,00

220 000,00

197 943,92

240 381,29

–5 843,90

0,00

220 000,00

197 943,92

234 537,39

0,00

0,00

0,00

0,00

5 843,90

–5 843,90

0,00

0,00

396 907,73

396 907,73

0,00

0,00

0,00

88 939,34

88 939,34

0,00

0,00

0,00

307 968,39

307 968,39

0,00

0,00

0,00

0,00

161,20

–161,20

0,00

0,00

0,00

161,20

–161,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

–4 275 042,80

–3 641 248,14

633 794,66

–697 686,99

–2 272,00

–3 310,59

–3 310,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

–3 036 526,14 –3 862 732,21

–3 324 707,51

538 024,70

–601 917,03

–2 938 798,14

–3 766 042,80

–3 162 846,40

603 196,40

–601 917,03

–2 938 798,14
0,00

–3 766 042,80
–63 350,70

–3 162 846,40
–63 350,70

603 196,40
0,00

–601 917,03
0,00

33

ülekanded
5

650
INVESTEERINGUD KOKKU

Tööjõu–ja
majandamiskulud
Määratlemata
majandusliku sisuga
tegevuskulud
Finantskulud

FINANTSSERIMISTEHINGUD KOKKU

–124 857,00

–721 935,96

–205 090,59

516 845,37

–516 845,36

–2 813 941,14

–2 980 756,14

–2 894 405,11

86 351,03

–85 071,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

–359 000,00

–509 000,00

–478 401,74

30 598,26

–95 769,96

0,00

0,00

2 733,52

0,00

0,00

0,00

0,00

6 005,10

–6 005,10

0,00

0,00

0,00

5 843,90

–5 843,90

0,00

0,00

0,00

5 843,90

–5 843,90

0,00

0,00

0,00

161,20

–161,20

0,00

0,00

0,00

161,20

–161,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

–3 077 798,14

–3 393 486,73

–3 211 365,74

182 120,99

–180 841,63

–2 818 798,14

–2 984 486,73

–2 898 135,70

86 351,03

–85 071,67

–2 818 798,14

–2 984 486,73

–2 898 135,70

86 351,03

–85 071,67

–151 988,71

–151 988,71

–151 932,54

56,17

–56,17

–26 069,54

–22 369,54

–18 863,18

3 506,36

–2 227,00

–2 497 471,89

–2 667 986,89

–2 585 198,39

82 788,50

–82 788,50

–138 411,00

–138 411,00

–138 411,00

0,00

0,00

PIIRMÄÄRAD
Tulud kokku

0,00
3

Tegevustulud
Kaupade ja teenuste
müük
Muu kaupade ja teenuste
müük
Muud tulud
Muud eespool nimetamata
tulud
Saadud siirded
riigiasutustelt

32
10

323
38

10

388
70

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU
KULUD KOKKU

20

TK020001 09

20

TK020002 09

20

TK020003 09

20

TK020004 09

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

34

4
5
20

5

09

10

5 SE000001 01

Antud toetused ja muud
ülekanded
Tööjõu–ja
majandamiskulud
Rakenduskõrgkooli
Õppelaenude
tagasimaksmisega seotud
kulud

INVESTEERINGUD KOKKU
30

IN020000 09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

–4 857,00

–3 730,59

–3 730,59

0,00

0,00

–2 585,00

–420,00

–420,00

0,00

0,00

–2 272,00

–3 310,59

–3 310,59

0,00

0,00

–259 000,00
–259 000,00

–409 000,00
–409 000,00

–313 230,04
–313 230,04

95 769,96
95 769,96

–95 769,96
–95 769,96

100 000,00

–123 353,72

430 085,12

516 845,37

–516 845,36

220 000,00

594 851,65

631 445,12

0,00

0,00

220 000,00

197 943,92

234 537,39

0,00

0,00

220 000,00

197 943,92

234 537,39

0,00

0,00

0,00

396 907,73

396 907,73

0,00

0,00

0,00

307 968,39

307 968,39

0,00

0,00

0,00

88 939,34

88 939,34

0,00

0,00

–220 000,00

–881 556,07

–429 882,40

451 673,67

–516 845,36

–120 000,00

–781 556,07

–264 710,70

516 845,37

–516 845,36

–120 000,00

–781 556,07

–264 710,70

516 845,37

–516 845,36

0,00

–63 350,70

–63 350,70

0,00

0,00

0,00

–63 350,70

–63 350,70

0,00

0,00

–120 000,00

–718 205,37

–201 360,00

516 845,37

–516 845,36

–120 000,00

–718 205,37

–201 360,00

516 845,37

–516 845,36

–100 000,00
–100 000,00

–100 000,00
–100 000,00

–165 171,70
–165 171,70

–65 171,70
–65 171,70

0,00
0,00

TULUD JA TULUDEST SÕLTUVAD KULUD
Tulud kokku
3

Tegevustulud
Kaupade ja teenuste
müük
Tulu majandustegevusest

32
40

322
38

40

359 VT000099

40

358

Muud tulud
Saadud muud
välistoetuased
Saadud kodumaised
toetused

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU
KULUD KOKKU

4
40

41

09

5
40

5

09

INVESTEERINGUD KOKKU
40

IN020000 09

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

35

FINANTSEERIMISTEHINGUD
Finantseerimistehningud kokku

0,00

0,00

2 733,52

10

102

Finantsvarade vähenemine

13 253,38

20

206

Finantsvarade vähenemine

–10 519,86

0,00

0,00

SIIRDED RIIGIKASSAGA JA RAHA JÄÄK
Netosiirded riigikassaga

3 205 360,63

Raha jääk aasta algul

330 111,45

Raha jääk aasta lõpul

534 407,68

36

