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ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE
1. Kõrgkooli üldandmed
Kõrgkoolis on kolm osakonda: õppe-, arendus- ja haldusosakond. Rakenduskõrgkooli
seaduses sätestatud tingimustel ja korras on kõrgkoolil nõunike kogu, mis on Tervishoiu
Kõrgkooli ja ühiskonda ühendav nõuandev kogu ning mille kõik liikmed on kõrgkooliväliste
huvigruppide esindajad. Kõrgkooli siseselt on valitud kõrgkooli nõukogu, kuhu kuulub
kolmeliikmeline 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.
2016. aasta kevadel toimusid kõrgkooli rektori valimised ja alates 01.07.2016 on kõrgkooli
rektor Ulla Preeden. 2016. aastal alustati kõrgkooli põhimääruse muutmisega ja
struktuurimuudatuse ettevalmistamisega. 2016. aasta sügisest piloteeriti kõrgkoolis uut
struktuuri. Selle kohaselt on kavas ühendada õppe- ja arendusosakond, mida juhib üks
prorektor. Uue struktuuri järgi moodustab kõrgkooli rektoraadi kolm liiget: rektor, prorektor
ning haldus- ja finantsdirektor.
Näitaja / Aasta
Eelarve maht
sh tegevustoetus
Struktuuris
ametikohad:
õppeosakond
arendusosakond
haldusosakond
Õppekavade arv
Vastuvõtt
Üliõpilaste arv
seisuga 31.12.2016
Lõpetajate arv

2016
4 093 236
3 055 207

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

85
7,5
14,75
12
402
1161

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

323

331

317

330

318

2. Personal
Arengukava võtmetulemustest lähtuvalt monitoorib kõrgkool alljärgnevaid näitajaid, mis on
kokku võetud 2016. aasta 31. detsembri seisuga.
Koosseis, vanus ja haridustase. Kõrgkooli struktuuris oli kinnitatud 107,25 ametikohta, mida
täitsid 122 töötajat. Akadeemilisi ametikohti oli 69 (81 töötajat, keskmine vanus 45 aastat) ja
mitteakadeemilisi ametikohti oli 38,25 (41 töötajat, keskmine vanus 44,4 aastat). Võrreldes
2015. aastaga lisandus neli akadeemilist ametikohta, kõik ametikohad täideti. Õe õppekaval
avati dotsendi ametikoht õdede erialakoolituse magistriõppe arendamise eesmärgil ja kolm
lektori ametikohta. Töölepingud olid sõlmitud 74 õppejõuga ja seitsme kutseõppe õpetajaga
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(sh kutseõppekavade juht). Ühe õppejõu ametikoha kohta oli kõrgkoolis 13,7 õppurit, mis on
võrreldes eelmise aastaga kuue võrra vähem. Akadeemilise personali hulgas oli
doktorikraadiga üheksa (11,1%), magistrikraadiga 51 (63%) ning kõrgharidusega 21 (25,9%)
töötajat. Mitteakadeemilisest personalist on üks töötaja doktorikraadiga, 12 magistrikraadiga,
seitse kõrgharidusega ning 21 kesk-eri või üldkeskharidusega.
Õppejõudude konkurss
2016. aasta kevadel kuulutati välja konkurss 8,75 ametikohale. Konkurss vabadele
ametikohtadele oli ootuspärane, esitati 20 avaldust (2,3 avaldust ühe ametikoha kohta). Kõige
suurem oli konkurss ämmaemanda ja kutseõppe õppekavadel. Kõik vabad ametikohad täideti.
Töörahulolu
Personali töörahulolu küsitlust viiakse läbi iga kahe aasta tagant. 2016. aastal läbi viidud
küsitlusele (2015/16. õppeaasta kohta) vastas 70 töötajat (59,3%), mis on 23 vastanut rohkem
kui 2014. aastal ning ühtlasi läbi aegade kõige suurem vastanute arv. 2016. aastal oli
töökeskkonnaga rahulolu näitaja viiepallisüsteemis 4,91. Aastal 2014 oli see 4,94, mis
tähendab, et rahulolu püsib endiselt kõrgena. Võrreldes 2014. aastaga tehti seekord rohkem
ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks. Näiteks tehti ettepanek IT arendusse kaasata
rohkem õppejõude ning et kõik muutused võiks läbi arutada enne nende ellu viimist. 2016.
aasta sügisest hakati rohkem rääkima IT arendustest ja muudatustest infotundides. Võrreldes
2014. aastaga toodi seekord esile häid lõõgastustingimusi töökohal. Endiselt tuleb arendada
ettepanekute arvestamise ja tagasisiside andmise süsteemi ning töökoormuse paremat
jaotamist semestrite vahel. Töökoormuse jaotamisega seotud probleeme on arutatud
pedagoogilises nõukogus ning võimalike lahendustena on välja pakutud praktikate aegade
muutmist ja üliõpilaste vastuvõtuaegade planeerimist kahele korrale aastas. Kõik küsitlusele
vastanud näevad ennast ka tulevikus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis töötamas!
Täiendusvõimalused
Kõrgkool kasutas täienduskoolituste andmete kogumiseks 01.01.–31.10.2016 siseveebi.
Alates 2016. aasta 1. novembrist hakkas kõrgkool kasutama koolituste, konverentside,
seminaride jm täienduste taotluste tegemiseks Riigitöötaja Iseteenindusportaali (RTIP).
2016. aastal osaleti täienduskoolitustel 324 korral, nendest 230 olid erialased, 66
pedagoogilised ning 28 juhtimisalased täienduskoolitused. Osavõtt konverentsidest ja tehtud
ettekannete arv jäi samale tasemele nagu see oli 2015. aastal. Konverentsidel ja kongressidel
osaleti kokku 90 korral, seminaridel 61 korral, stažeerimisel neljal korral. Suulisi ettekandeid
tehti kokku 25, neist 14 Eestis ja 11 välismaal. Kirjalikke ettekandeid tehti kokku seitse,
Eestis ühel ja välismaal kuuel korral. Programmi Erasmus+ toel külastati partnerkoole 27
korral. Eksperdina erinevates töörühmades, ühingutes, komisjonides ja liitudes osales 80
töötajat ehk 66% kõrgkooli töötajatest.

Seoses uute simulatsioonivahendite soetamisega läbisid kõik ämmaemanda ja kaks õe
õppekava õppejõud kõrgkooli ruumides kahepäevase õppevahendite koolituse. Uute
simulatsiooninukkude esmast kasutamist õpetas Dubaist pärit rahvusvaheliselt tunnustatud
koolitaja Talal Jamal ettevõttest Laerdal. Õppejõudude digipädevuste arendamiseks viiakse
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kõrgkoolis läbi iga kuu ühel kolmapäeval digihommikuid, kus haridustehnoloog tutvustab
uusi digiõppe rakendamise võimalusi ja juhendab õppejõude nende kasutamisel.
Tunnustused. Igal õppeaastal valivad kõikide õppekavade üliõpilased 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. 2016. aastal said tänukirja 28
õppejõudu. Haridustehnoloog Anne Rosenbergi e-kursus „Õppimine digiajastul I“ hinnati
HITSA Innovatsioonikeskuse poolt kvaliteedimärgi vääriliseks ja osutus ka üheks „Aasta ekursuse 2016“ nominendiks.
24.11.2016 toimunud kõrgkooli 205. aastapäeva vastuvõtul nimetati kolm uut auliiget:
1. Anneli Kannus ─ tunnustati tema pikaaegset panust tervishoiualase hariduse edendamisel
rakenduskõrghariduse tasemel Eestis ja kaasaegse innovatiivse õpikeskkonna loomisel
tervishoiutöötajate koolituse arendamisel.
2. Evi Aotäht ─ kauaaegne õppejõud ja mitmekordne aasta õppejõud vääris auliikme staatust
seoses laborandi/bioanalüütiku õppekava arendamisega.
3. Arved Vain ─ on koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga seotud kõrgkooli jaoks esimese
rahvusvahelise patentse leiutisega „Mehhanoteraapiline seade ja mõõtmise meetod“, mis
on tänaseks kinnitatud. Samuti on ta olnud väga pikalt kõrgkooli üliõpilaste juhendaja ja
oluliselt panustanud füsioterapeudi õppekava arendamisse.
Aasta õppejõududeks valiti 2016. aastal:
Bioanalüütiku õppekava – Eerik Jõgi
Füsioterapeudi õppekava – Merle Kolga
Radioloogiatehniku õppekava – Kevin Aas
Tervisekaitse spetsialisti õppekava – Ülle Parm
Õde erialase koolituse õppekava – Jüri Vahtramäe
Õe õppekava – Karin Kaigas
Ämmaemanda õppekava – Jana Meier
Erakorralise meditsiini tehniku õppekava – Ilmar Solom
Hooldustöötaja õppekava – Taimi Taimalu
Lapsehoidja õppekava – Liana Kurg
Aasta kolleegideks valiti 2016. aastal akadeemilise personali seast Janika Pael ning
mitteakadeemilise personali seast Kersti Reinson.

3. Majandus- ja finantstegevus
2016. aasta eelarve kogumahuks kujunes 4 093 236 eurot, millest majandustegevusest
laekuvate vahendite eelarveline maht oli 538 652 eurot ning sihtfinantseeringud 499 377
eurot, sh välistoetused 103 098 eurot. 2016. aastal eraldas Haridus- ja Teadusministeerium
kõrghariduse tulemuskäskkirja tegevustoetuse vahendeid summas 2 996 441 eurot, millest
200 000 eurot suunati õppeotstarbelisteks investeeringuteks. Investeeringute suunamine sai
teoks tänu 2015. aasta tegevustoetusest kokku hoitud ja 2016. aastasse üle kantud vahenditest
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(kokku 82 789 eurot). Kutsehariduse riikliku koolitustellimusena eraldas Haridus- ja
Teadusministeerium kokku 175 977 eurot.
Investeeringuteks kavandati 2016. aastal 290 000 eurot, sh 200 000 eurot tegevustoetuste
vahenditest ning 90 000 eurot 2015. aastast üle kantud vahenditest.
Kõrgkooli personalikulud (vt joonis 1) on stabiilselt kasvanud ning jäänud 2016. aastal
samale tasemel 2015. aastaga. Personalikulude kasvu peatumise suurimaks põhjuseks on
eelkõige kõrghariduse riikliku rahastamismudeli muutus, mis arvestab mitmeid mõõdikuid,
kuid paraku on soodsam ülikoolidele (ülikoolidel on rahastamismudeli kriteeriumite
baastasemed madalamad kui rakenduskõrgkoolidel, mistõttu on neil lihtsam tasemeid tõsta.
Lisaks on mudel profileeritud 2015. aasta baaseelarvet silmas pidades ehk ülikoolide eelarved
kasvavad rakenduskõrgkoolide arvelt). Seega uus rahastamismudel ei anna
rakenduskõrgkoolidele suurt lootust eelarve kasvuks, mistõttu on ka palgapoliitika otsused
olnud konservatiivsed ning lähtunud pigem eelarve püsimisest, mitte kasvust.
Majanduskulude osas näeme aga perioodil 2012–2016 esmalt eelarve kahanemist ja seejärel
väikest kasvu, mis tuleneb 2016. aastal eelkõige arvestusmudeli muutusest, kus kõrgkooli
ühiselamu kulud toodi tsentraalsest raamatupidamisest lähtuvalt kõrgkooli põhieelarvesse.
Varasemalt kajastusid ühiselamu kulud majandustegevusest laekunud tuludest tehtud kulude
eelarves.

Joonis 1. Eelarve jaotus aastatel 2012–2016
(eurodes).

Joonis 2. Tegevustulude jaotus aastatel 2012–
2016 (eurodes).

Tegevustulude osas (vt joonis 2) on märgata sihtotstarbeliste eraldiste kahanemist, mis
tuleneb otseselt sihtotstarbeliste investeeringute (õppehoone ja aparatuur) Euroopa Liidu
Euroopa Regionaalarengu Fondi projektide lõppemisest. Majandustegevustulu on püsinud
stabiilsena ning tegevustulu on aasta-aastalt stabiilselt kasvanud.
3.1. Investeeringud
2016. aastal jätkati kõrgkooli hoone ühiselamu osa renoveerimisega. Renoveeriti ühiselamu
VII ja VIII korrus, mõlemale korrusele soetati ka uus sisutus. Investeeringu
kogumaksumuseks kujunes 164 528 eurot. Töid teostas vastavalt hankelepingule AS Eviko.
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3.2. Õppeinfrastruktuur
2016. aastal täiendati õe õppekava prekliinilise simulatsioonikeskuse sisutust: soetati
ravimikärud, vastsündinute soojenduslauad, elustamismannekeenid jms. Olemasolev
kaasaegne õpikeskkond võimaldab simuleerida tegevusi, millega üliõpilased puutuvad kokku
kliinilises praktikakeskkonnas.
Ämmaemanda õppekava raames uuenenud õpikeskkonnas on loodud võimekus
eelprogrammeeritava simulatsiooninuku abil simuleerida normaalselt kulgevat sünnitust ja
erinevaid erakorralisi sünnitusabi situatsioone. Sisustatud on täiuslik sünnituspalat.
Väikevahendeid soetati õe- ja ämmaemanda õppekavadel kokku 11 328 euro ulatuses, millele
lisandus põhivara soetus 112 835 eurot.
Kutseõppe õppekavadel sisustati õppeotstarbeline koristusruum, kuhu soetati ka
väikevahendeid 866 euro ulatuses. Arvestades, et erakorralise meditsiini õppekava vahendid
on ristkasutatavad õe õppekava vahenditega, siis uuendatud vahendid kajastuvad peaasjalikult
õe õppekava väikevahendite hulgas.
Füsioterapeudi õppekaval soetati kaks massaažilauda õppeklassi avamise otstarbel ja
läbipaistev aju anatoomiline mudel. Tervisekaitse spetsialisti õppekava soetas laktaadi
mõõtja. Füsioterapeudi ja tervisekaitse spetsialisti õppekavade väikevahendite soetuskulu oli
2016. aastal kokku 3564 eurot.
IT väikevahendeid soetati 2016. aastal 19 021 euro väärtuses, uuendati nii võrguseadmeid kui
ka tark- ja riistvara.
Raamatukogu pakub kõrgkooli üliõpilastele ja õppejõududele õppe- ja teaduskirjandust (vt
tabel 1). Laenutada saavad ka Tartu Ülikooli üliõpilased ja õppejõud, raamatukogu on avatud
kohapeal lugemiseks kõigile soovijatele. Laenutuste arv aastas on varasemaga võrreldes
vähenenud, sest üliõpilased töötavad rohkem raamatukogus kohapeal ja teavikuid kaasa ei
laenuta. Raamatukogu eelarve suurenes 2015. aastaga võrreldes 5000 euro võrra, selle
põhjuseks on erialase ajakirjanduse ja elektrooniliste andmebaaside hinna tõus.
Tabel 1. Raamatukogu statistika aastate lõikes.
Aasta

Raamatukogu aasta
eelarve eurodes

Lugejate arv

Eksemplaride
juurdekasv

Laenutuste
arv aastas

Teavikute arv
aasta lõpuks

2013
2014
2015
2016

21 269,93
21 096,42
20 000,00
25 000,00

1 135
1 118
1 328
1 421

601
348
377
303

19 824
19 520
16 501
15 782

13 571
14 181
14 558
14 959

Raamatukogu pakub lisaks teavikutele ja perioodikale ka juurdepääsu andmebaasidele
EBSCO ja PubMed. Andmebaas EBSCO CINAHL on kasutusel alates 2012. aastast. 2016.
aasta septembris–oktoobris oli lugejatel võimalus kasutada andmebaasi CINAHL Complete,
mis tõstis varasemate aastatega võrreldes mõnevõrra sessioonide arvu, kuid kokkuvõtteks on
CINAHLi kasutamine võrreldes varasemate aastatega vähenenud (vt tabel 2). Kuigi otsingute
ja abstraktide arv on viimase kahe aasta jooksul langenud, siis andmebaaside külastuste arv
järjest tõuseb. Kõik täistekstid ei ole kõrgkoolis kasutusel olevates andmebaasides tasuta
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kättesaadavad ning täistekstide arv on langenud 2013. aasta tasemele. Üliõpilased kasutavad
aktiivselt ka Tartu Ülikooli raamatukogu, sest kõikide erialade teadusartiklid ei ole kõrgkoolis
kasutusel olevate andmebaaside kaudu kättesaadavad.
Tabel 2. Ülevaade andmebaasi CINAHL kasutamisest aastate lõikes.
Aasta
2013
2014
2015
2016

Sessioonid
9 349
10 529
10 908
11 573

Otsingud
46 658
53 214
54 134
50 607

Täistekstid
13 682
16 022
16 958
13 842

Abstraktid
9 689
13 033
16 366
15 054

3.3. Tagasiside üliõpilastelt ja õppejõududelt õppematerjalide kättesaadavusele,
õpperuumidele
Iga-aastase uuringu „Rahulolu õppetöö ja õpikeskkonnaga“ küsitluse tulemused näitavad, et
õppurite rahulolu õppematerjalide kättesaadavuse ja õpperuumide olukorraga on jätkuvalt
kõrge (viiepallisüsteemis keskmiselt 4,4) nagu see oli ka 2015. aastal (vt tabel 3).
Tabel 3. Õppurite rahulolu materiaaltehnilise baasiga 2016. aastal.
Õppetöö või
õpikeskkonna näitaja /
Õppekava
Loengumaterjalide
kättesaadavus
Kõrgkooli üldkasutavate
ruumide olukord
Auditooriumite olukord
Labori/praktiliste
ruumide sisustuse
kaasaegsus
Raamatukogus
olemasolevad teavikud

TerviseBioRadioloogiakaitse
Kutseõpe
analüütik
tehnik
spetsialist

Õde

Ämmaemand

Füsioterapeut

4,2

4

4

4

4,1

4,2

4,4

4,6

4,7

4,6

4,2

4,3

4,4

4,7

4,6

4,5

4,7

4,5

4,5

4,4

4,7

4,6

4,5

4,6

4,5

4,7

4,6

4,5

4,5

4,3

4,5

4,3

4,3

4,4

4,2

4. 2016. aasta tegevuskava täitmine ja 2017. aasta prioriteedid
Arengukava 2015–2020 aasta eesmärgid
Kõrgkooli finantssuutlikkus tagab nii igapäevaste ülesannete täitmise kui võimaldab
arendustegevust.
2016. aasta tegevuskavas toodud rakendustegevused on täidetud:
• Põhimäärus on uuendatud, kõrgkooli nõukogus kinnitatud ning saadetud Haridus- ja
Teadusministeeriumisse kinnitamiseks.
• Alustatud on uute struktuuriüksuste põhimääruste koostamisega ning uue struktuuri
rakendamisega.
• ASTRA põhitaotlus on esitatud ja ka heakskiidu saanud. Projekti elluviimine toimub
perioodil 2017–2019.
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Kõrgkooli kvaliteedisüsteem toetab kõiki kõrgkooli tegevusi ning aitab monitoorida
kitsaskohti.
2016. aasta tegevuskavas toodud rakendustegevused on täidetud:
• Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurile esitati õppekavagrupi
kvaliteedihindamise dokumendid, mille põhjal teostati ka õppekavagruppide
kvaliteedihindamine.
• Kõrgkool läbis edukalt õppekavagrupi kvaliteedihindamise.
Magistriõppe võimaldamine vähemalt kahel õppekaval.
2016. aasta tegevuskavas toodud rakendustegevused on täidetud:
• Radiograafia ühisõppekava esitati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks.
• Jätkuvad arutelud teiste magistriõppekavade arendamise vajaduse ja võimaluste
väljaselgitamiseks.
Motiveeritud sisseastujad ja edukad üliõpilased.
2016. aasta tegevuskavas toodud rakendustegevused on täidetud:
• Jätkub rahvusvaheline koostöö õpetöö läbiviimisel ja ühisõppeainete arendamisel.
• Muudeti 2016/17. õppeaasta vastuvõtutingimusi, pingerea moodustamisel arvestatakse
ka vastuvõtukatse tulemusi.
Õppe- ja arendustegevuse suurem integratsioon nii kõrgkooli üleselt, õppekavati kui ka
rahvusvaheliselt.
2016. aasta tegevuskavas toodud rakendustegevused on täidetud:
• Alustati interdistsiplinaarse õppe ettevalmistamisega.
• Salvestatakse loenguid jt materjale korduvvaatamise võimaldamiseks, kuid e-õppe
süsteem vajab tervikuna arendamist.
• Õppevahendite vajadused on kaardistatud, valikud tegemisel, suuremad soetused
teostatakse 2017. aastal.
Motiveeritud, arenev ja ennastjuhtiv personal.
2016. aasta tegevuskavas toodud rakendustegevused on täidetud osaliselt:
• Doktoriõpet ei lõpetanud ükski õppejõud, õpinguid jätkab kuus õppejõudu.
• Koostati õppejõudude atesteerimise kord, loodi elektrooniline keskkond atesteerimise
toetamiseks.
Ühiselamu eluruumid on renoveeritud. Õpperuumide kasutamine on efektiivne (nii
õppehoones kui ka ühiselamus).
2016. aasta tegevuskavas toodud rakendustegevused on täidetud:
• Teostati ühiselamu 7. ja 8. korruse kapitaalremont koos sisutuse uuendamisega.
• Lähtuvalt õppetegevuse vajadustest analüüsiti üliõpilaste iseseisva harjutamise
võimalusi, vajadusi ning kohustusi ning suurendati iseseisva harjutamise mahtu.
Kõrgkool on tuntud ja tunnustatud partner, kõneisik, ekspert.
2016. aasta tegevuskavas toodud rakendustegevused on täidetud:
• Juubeliaasta sündmused on edukalt ellu viidud, kõrgkool on meedias stabiilselt
kajastatud.
• Kõrgkoolil on uuenenud logo koos kaasaegse stiiliraamatuga.
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ÕPPETEGEVUS
5. Kvaliteedi kindlustamine
Arengukava võtmenäitajatest lähtuvalt hinnatakse vastuvõtuavalduste arvu ühele õppekohale,
koolitustellimuse täitmist, lõpetajate erialasele tööle suundumist, üliõpilaste välisvahetusi ja
õppurite rahulolu.
2016. aasta tulemused õppetegevuses olid järgnevad:
• Vastuvõtuavalduste arv ühele õppekohale 4,2 (sihttase 2020 – 5 avaldust ühele
õppekohale).
• Immatrikuleeritutest lõpetas 89% (sihttase 2020 – 94%).
• Erialasele tööle suundumine 88% lõpetajatest (sihttase 2020 – 91%).
• Väliskõrgkoolis sooritas praktika 4,3% õppuritest (sihttase 2020 – 6%).
• Õe ja bioanalüütiku õppekavadel valmistati ette ja avati õppegrupid, mille õppetööd
korraldatakse tsükliõppena.
• Välisõppejõud viivad läbi õppetööd 18 EAP ulatuses (sihttase 2020 – 5 EAP
õppeaastas õppekaval).
• Valmis viis eel- ja järelvaadatavat videoloengut.
• Koostöös Läti ja Leedu ülikoolidega on loodud magistri ühisõppekava radiograafias.
Õppekava esitati Haridus- ja Teadusministeeriumile kinnitamiseks 01.12.2016.
2016. aastal läbis kõrgkool edukalt õppekavagrupi kvaliteedihindamise protsessi ja
11.11.2016 kinnitas Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse
hindamisnõukogu 12 poolt- ja 0 vastuhäälega hindamiskomisjoni aruande. Järgmine
hindamine toimub seitsme aasta pärast.
Hindamisnõukogu tõstis esile järgmised õppekavagrupi tugevused ja parendusvaldkonnad:
Tugevused
1) Õppekeskkond on igati tänapäevane ja atraktiivne.
2) Simulatsioonitehnika ning hästisisustatud laborid pakuvad suurepäraseid võimalusi
praktiliste oskuste arendamiseks.
3) Õppematerjalid on suurepärasel tasemel, raamatukogu pakub laialdast valikut
tänapäevasest õppe- ja teaduskirjandusest.
4) Õppekavade läbiviimist toetab rahvusvaheline teadusalane koostöö. Teadustöö tulemusi
on avaldatud kõrgetasemelistes rahvusvahelistes ning Eesti ajakirjades. Õppejõudude
teadustöösse kaasatakse ka üliõpilasi.
5) Üliõpilaste nõustamine toimib hästi.
6) Koostööpartnerid on rahul õppekavade sisu ja lõpetanute kompetentsiga.
7) Kõigi õppekavade üliõpilaste jaoks on tagatud väga head kliinilised praktikakohad koos
sobiva juhendamissüsteemiga.
8) Õppetöö läbiviimist toetavad heal tasemel IT lahendused (ÕIS, Moodle, vaba ligipääsuga
elektroonilised andmebaasid).
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Parendusvaldkonnad ja soovitused
1) Üliõpilaste võrdse kohtlemise ning võimalikult kvaliteetse tagasiside andmise huvides
tuleks üliõpilaste akadeemilise ja kliinilise edasijõudmise hindamisprotsessi kaasata
välishindajaid.
2) Olemasolevaid laboreid tuleks enam kasutada täienduskoolituseks ning rakenduslikeks
uuringuteks.
3) Soovitatav on välja töötada õppejõudude tunnustamise süsteem ja seda rakendada.
4) Õppekavad tuleks üle vaadata, et vähendada kattuvusi õppeainete vahel.
5) Enam tuleks pöörata tähelepanu õppejõudude järelkasvu tagamisele. Senine
edutamissüsteem oleks vaja üle vaadata ning luua õppejõududele selged
karjäärivõimalused.
6) Tuleb tagada, et õppejõudude töökoormuse jaotus võimaldaks neil õppetöö kõrvalt
pühendada piisavalt aega ka doktorikraadi omandamisele ja teadustööle. Doktorikraadiga
õppejõude peaks olema rohkem.
7) Arvesse võttes Eesti tööturu vajadusi, tuleks uurida võimalusi kõrgkooli õppekavadel
lõpetanute arvu tõstmiseks.
8) Õppetöösse tuleks kaasata enam välisõppejõude.
9) Õppekavade olemasoleva struktuuri tõttu on üliõpilastel keeruline osaleda rahvusvahelises
mobiilsuses. Õppekavu tuleks modifitseerida nii, et nende ülesehitus soodustaks
üliõpilaste välismobiilsust ja aitaks tõsta mobiilsuses osalevate üliõpilaste arvu.
10) Üliõpilastele tuleks paremini selgitada tagasiside andmise ja elektroonilise tagasiside
süsteemi olulisust.
6. Üliõpilaskond
6.1. Vastuvõtt
2016/17. õppeaastal muudeti kõrgkooli vastuvõtutingimusi ja esmakordselt rakendati
vastuvõtukatset, mis toimus elektroonilise testi vormis. Vastuvõtukatse eesmärgiks on
üliõpilaskandidaadi võimekuse väljaselgitamine. Test sisaldas valikvastustega küsimusi
gümnaasiumi bioloogia, inimeseõpetuse, keemia, matemaatika ja füüsika riiklike õppekavade
põhjal. Kandidaadid said sooritada testi kõrgkooli Moodle`i keskkonnas. Testi tulemusena oli
maksimaalselt võimalik saada 17 punkti, kandidaatide keskmine sooritus oli 12,3 punkti.
Rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimisel (v.a füsioterapeudi õppekava) arvestati
pingerea moodustamisel järgmisi tulemusi: füüsika, keemia ja matemaatika aastahinnete
keskmine (osakaal 40% vastuvõtupunktidest); bioloogia aastahinne (20%) ning vastuvõtutest
(40%). Füsioterapeudi õppekavale kandideerijatel vastuvõtutesti ei rakendatud, sisseastujatel
arvestati gümnaasiumi aastahindeid järgnevalt: bioloogia aastahinne (40%); füüsika, keemia
ja matemaatika aastahinnete keskmine (40%) ja võõrkeele aastahinne (20%). Kutseõppe
õppekavadest arvestati hooldustöötaja ja lapsehoidja erialale kandideerijatel lõputunnistuse
keskmist hinnet ning erakorralise meditsiini tehniku erialal moodustas lõpptulemuse 50%
ulatuses lõputunnistuse keskmine hinne ja 50% ulatuses motivatsioonikiri.
2016/17. õppeaastal võeti esmakordselt vastu õe õppekava põhiõppe talvine grupp (26
üliõpilast), kelle õppetöö korraldatakse tsükliõppe vormis nagu ka Viljandis õpet alustavate
hooldustöötajate õppekava grupile. Bioanalüütiku õppekaval avati kaks õppegruppi, millest
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ühel on õppetöö korraldatud tsükliõppe vormis. Õdede erialakoolituse õppekaval toimus
vastuvõtt kõigil neljal erialal (vt tabel 4), kus võrreldes varasemate aastatega lisandus
terviseõenduse eriala, mille vajadus tuleneb riigi tervishoiupoliitika arengutest.
Koostöös Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna alushariduse osakonna ning Tartu linna
lasteaedadega avati lapsehoidja töökohapõhine õpe (tase 4). Töökohapõhine õpe on kutseõppe
vorm, mille puhul vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes. Koostöös mitmete
hooldusasutustega, näiteks MTÜ Iseseisev Elu, Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus jt,
avati tegevusjuhendajate töökohapõhine õpe (tase 4). Esmakordselt avati kutseõppes tasuline
massööri õppekava.
Vastuvõtukohtade arv jäi 2016/17. õppeaastal võrreldes varasemate aastatega samaks, v.a õe
õppekava, kus immatrikuleeriti 156 üliõpilast sügisel ja 26 üliõpilast alates teisest semestrist.
Vastuvõtuarvud
on
kooskõlastatud
Sotsiaalministeeriumi
koolituskomisjoniga.
Vastuvõtukonkursid jäid eelnevate aastate tasemele, väike langus oli õe põhiõppe õppekava
kandidaatide hulgas. Kõige suurem oli konkurss füsioterapeudi õppekavale, millele järgnesid
radioloogiatehniku ning bioanalüütiku õppekavadele kandideerijad (vt tabel 4). Kutseõppe
õppekavadest oli populaarseim lapsehoidja õppekava (vt tabel 5). Sarnaselt 2015. aastaga oli
kõige vähem kandideerijaid hooldustöötaja õppekavale.
Tabel 4.Vastuvõtukonkurss rakenduskõrgharidusõppesse 2016. aasta juulis.
Konkursi nimi
Õe põhiõpe
Õdede erialakoolitus, kliiniline õendus
Õdede erialakoolitus, terviseõendus
Õdede erialakoolitus, vaimse tervise õendus
Õdede erialakoolitus, intensiivõendus
Ämmaemand
Füsioterapeut
Tervisekaitse spetsialist
Bioanalüütik töötavale spetsialistile
Bioanalüütik
Radioloogiatehnik
Kõrghariduse 1. aste kokku

Õppekohti Avalduste arv
156
417
15
23
8
13
15
22
22
55
24
143
30
584
14
55
10
19
16
118
20
148
330
1597

Avaldusi õppekava
kohta
2,67
1,53
1,63
1,47
2,5
5,96
19,47
3,93
1,9
7,38
7,4
4,84

Tabel 5. Vastuvõtukonkurss kutseõppesse 2016. aasta juulis.
Konkursi nimi
Lapsehoidja
Erakorralise meditsiini tehnik
Massöör
Hooldustöötaja
Kokku

Õppekohti Avalduste arv
20
102
24
97
12
27
16
20
72
246

Avaldusi õppekava
kohta
5,1
4,04
2,25
1,25
3,42
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6.2. Õppijad
Seisuga 31.12.2016 oli kõrgkoolis 1161 õppurit (vt tabel 7), kellest 1017 õppis
rakenduskõrghariduse ja 144 kutseõppe õppekavadel. 2016. aastal lõpetas kõrgkooli 261
rakenduskõrghariduseõppe ja 62 kutseharidusõppe lõpetajat.
Tabel 7. Õppurite arvud seisuga 31.12.2016.
Õppekava
Õe põhiõpe
Õe erialakoolituse õppekava
Ämmaemand
Füsioterapeut
Tervisekaitse spetsialist
Bioanalüütik
Radioloogiatehnik
Lapsehoidja
Erakorralise meditsiini tehnik
Massöör
Hooldustöötaja
Tegevusjuhendaja

Arv
554
71
111
99
39
72
70
47
24
13
39
21

2016. aastal eksmatrikuleeriti kõrgkoolist 150 õppurit (12,9%). Rakenduskõrgharidusõppes
katkestas õpingud 122 üliõpilast ja kutseõppes 28 õpilast. Õppevõlgnevuste tõttu
eksmatrikuleeriti 71 õppurit, 69 õppurit katkestas õpingud omal soovil. Üheksa õppurit ei
alustanud õpinguid 1. kursusel ning üks lahkus tervislikel põhjustel.
6.3. Tugiteenused üliõpilastele
Kõrgkoolis töötab neli õppenõustajat, kelle tööajast moodustab õppurite nõustamine kokku
100 tundi nädalas. Peamised põhjused, miks õppurid nõustaja poole pöördusid, olid seotud
tunniplaani ja õppeinfosüsteemi kasutamisega, samuti vajasid õppurid nõustamist erinevate
toetuste taotlemiseks.
Õppetöö korralduse parendamiseks viidi 2016. aastal sisse järgmised muudatused:
• Õppeosakonna tugipersonali tööd juhib ja õppetöö korraldamise eest vastutab
õppekorralduse koordinaator. Õppeosakonna tugipersonali hulgas viiakse läbi
regulaarseid töökoosolekuid.
• Täpsustati õppenõustajate ja praktikakorraldaja tööülesanded ja vastutusvaldkonnad.
• Tulenevalt õppurite tagasisidest muutusid õppenõustajate tööruumid ja igal nõustajal
on oma ruum, mis tagab privaatsuse nõustamisel.
• Korraldati ümber õppenõustajate tööaeg, et jääks piisavalt aega õppevõlgnevustega
üliõpilaste nõustamiseks ja aruandluseks.
• Koostati ÕISi juhend õppejõule.
• Süstematiseeriti info kogumist ja haldamist õppurite liikumise ja akadeemilise
edasijõudmise kohta, täiendati tõendite väljaandmise süsteemi.
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•
•

Ühtlustati õppuritele läbiviidavate infotundide sisu ja korraldust.
Tunniplaani koostamise protsessi analüüsi tulemusena planeeritakse
paaristundidena.

tunnid

Õppuril on võimalus enne taotlemist saada õppenõustajalt varasema õpingute ja töökogemuse
arvestamise (VÕTA) alast nõustamist. Kui 2015. aastal esitati kokku 945 VÕTA taotlust
mahus 2380 EAP, siis 2016. aastal esitati kokku 565 VÕTA taotlust mahus 2274 EAP.
Esitatud avalduse vähenemise taga on asjaolu, et kõrgkool hakkas koolisiseselt õppekava
vahetamisel ainepunkte üle kandma ka otse, ilma VÕTA taotluseta ning õppurid taotlevad
ühes avalduses mitme aine arvestamist. Täielikult arvestati 501 taotlust, mahus 2100 EAP,
osaliselt arvestati 174 EAP.
Psühholoogilise nõustamise võimalust kasutas kokku 18 üliõpilast, kokku viidi läbi 103 tundi
nõustamist.
Neljandat aastat valiti kursustel rühmavanemad, kelle tegevust koordineerib õppekorralduse
koordinaator. Kiireks infovahetuseks kasutatakse Facebooki rühmavanemate ja töötajate
gruppi, kus õppetööd toetav personal saab kiirelt anda tekkinud küsimustele vastuseid.
Rühmavanemate süsteem on ennast igati õigustanud, kuna on kiirenenud kahepoolne
infovahetus ning õppurid on aktiivselt kaasatud õppetööd puudutavate küsimuste
lahendamisse. Õe õppekava 2. kursuse üliõpilane Julius Piatkowski algatas rühmavanemate
mentorluse, kus 2. kursuse tudengid toetavad 1. kursuse rühmavanemaid. Detsembris toimus
rühmavanemate tänuõhtusöök, kus osales 35 rühmavanemat.
6.4. Õppurite rahulolu õppetöö korralduse ja õpikeskkonnaga
Uuring „Rahulolu õppetöö korralduse ja õpikeskkonnaga“ viidi läbi 2016. aasta novembrisdetsembris. Uuringus osales kokku 287 õppurit. Kokkuvõtet küsitluse tulemustest
tutvustatakse õppuritele infotundides ja elektrooniliselt rühmavanemate kaudu, tulemused on
kättesaadavad ka siseveebis.
Üldine rahulolu tase õppetöö korralduse ja õpikeskkonnaga on jätkuvalt kõrge. Võrreldes
varasemate aastatega on tõusnud rahulolu valikainetega ja info kättesaadavusega muudatuste
kohta õppetöös. Ka 2016. aastal oli kõige madalam rahulolu toitlustusteenistusega.
2016. aasta alguses jätkati regulaarseid kohtumisi tudengite ja kohvikuga ning vahetult pärast
kohtumisi on toitlustuskvaliteet ka paranenud, paraku püsivat efekti saavutatud pole.
Kohvikupinna uus rentnik otsitakse 2017. aasta kevadel.
Vastajatel paluti tagasisidestada ka õpinguid toetavaid ja takistavaid faktoreid. Toetavatest
faktoritest nimetati kõrgkooli sõbralikku õhkkonda ning pädevaid õppejõude ning kiideti
kaasaegseid ruume ja ühisüritusi:
• Kooli õppejõud on toredad, vahvad ja pädevad. Praktikariided on kenad, uhke tunne
on nendes olla. Kool näeb vaeva maine kujundamisega ühiskonnas ja see on hea!
• Spetsialisti õppe õppejõud on väga professionaalsed, tõelised oma ala asjatundjad.
Väga huvitavad tunnid.
• Ülitoredad ja toetavad õppejõud, info leiab üldiselt väga lihtsalt. Kõige toredamad on
ühised tegevused koolis ─ tordi tegemine sünnipäeva puhul, laat jms. Samuti
sünnipäevapidu jms. Toredad töötajad. Kõik on koos nagu üks suur pere.
14

Takistavatest ja muutmist vajavatest faktoritest toodi enam välja jahedat õppehoonet ning
toitlustusteenusega seonduvat:
• Minu arvates on ainuke puudujääk toitlustuses. Järjekorrad on väga pikad, toidud
tihti magedad ning hinnad päris krõbedad.
• Kohvikus töötavad inimesed on VÄGA toredad, aga toitlustus on halvemaks läinud ─
nii maitselt kui valikult.
• Koolis on kohati liiga külm.
6.5. Lõpetamine ja tööle siirdumine
Kõrgkooli lõpetajate tööle siirdumise
näitaja jäi 2016. aastal üldjoontes samale
tasemele kui 2015. aastal, erialasele tööle
asus 88% (vt joonis 3) lõpetajatest ehk 1%
rohkem kui eelmisel aastal. Tööturule
mitteasumise peamised põhjused lõpetajate
seas olid: lapsehoolduspuhkusel viibimine,
ajateenistuse läbimine või magistriõppekaval edasiõppimine. Viimase viie aasta
võrdluses
suurenes
2016.
aastal
bioanalüütiku
õppekava
lõpetajate
tööleasunute
osakaal,
ämmaemanda
õppekava lõpetajate tööleasunute protsent
mõnevõrra langes.

Joonis 3. Lõpetajate tööle siirdumine 2012–2016.
aastal (%).

Kõige väiksem on töölesiirdujate osakaal aastate lõikes olnud tervisekaitse spetsialisti
õppekava lõpetajate hulgas, kuid ka see näitaja on aastate lõikes paranenud ja 2016. aastal
siirdus tööle ¾ lõpetajatest. Tervisekaitse spetsialisti õppekava lõpetajate peamiste tööandjate
(Terviseamet, Tööinspektsioon) sõnul on neil raskusi Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vilistlaste
palkamisega, kuna nende ametkondade sisekorra eeskiri nõuab töötajatelt vähemalt
magistrikraadi, kuid erialase kraadi omandamise võimalused Eestis on piiratud.
6.6. Üliõpilasesindus
2016. aasta sügisel vahetus üliõpilasesinduse esimees, kelleks sai varasem aseesimees Egert
Vinogradov. Aseesimeheks valiti Aivar Tõnismäe.
Üliõpilasesindus korraldas 2016. aastal mitmeid meeleolukaid sündmusi. Aasta alguses
toimus sõbrapäevapidu, kus osales ligi 1000 külastajat nii Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist kui
ka teistest kõrgkoolidest. Õppeaasta alguses organiseeris üliõpilasesindus traditsioonilise
rebaste ristimise, kus osales viimaste aastate rekordarv üliõpilasi (üle 130 üliõpilase).
Kõrgkooli juubelinädala raames korraldati pannkoogihommik ja kinoõhtu. Toimus kaks
doonoripäeva, kus verd loovutas kokku üle 50 kõrgkooli õppuri ja töötaja. Osaleti ka mitmete
kõrgkoolis toimunud ürituste korraldamisel ja läbiviimisel. Näiteks aidati korraldada
kõrgkooli juubeliaasta tegevusi, bioanalüütikute päeva, avatud uste päevi, osaleti Teadlaste
Öö üritustel, tutvustati kõrgkooli väliskülalistele ning toetati gümnasistidest tudengivarje.
2016. aasta heategevusliku jõululaadal koguti üle 240 euro, mis annetati toidusegu vajavate
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raskelt haigete laste heaks. Õppeaasta lõpus tänas üliõpilasesindus aktiivseid liikmeid
tänuüritusega, kus veedeti koos kaks päeva looduses ning arutati uusi ideid.
Kahe kõrgkooli koostöö edendamiseks korraldati koostöös Kõrgema Sõjakooliga
tutvumisõhtu, kus osales veelgi rohkem õppureid kui varasematel aastatel. Väga positiivne
kogemus oli kohtumine Kõrgemas Sõjakoolis tutvumisreisil olnud USA reservohvitseride
väljaõppekorpuses teenivate kadettidega, kellele tutvustati õe õppekava ja kõrgkooli
õpikeskkonda.
Üliõpilaste esindajad on kaasatud õppekavade nõukogude ja kõrgkooli nõukogu töösse ning
andsid olulise panuse osaledes aktiivselt kõrgkooli õppekavagrupi kvaliteedihindamise
protsessis.
7. Õppekavade arendamise protsess
7.1. Viimase aasta olulisemad muudatused õppekavas
Kõrgkooli nõukogu (KN) kinnitas 2016. aastal kaks uut õppekava:
1. Radiograafia magistriõppe ühisõppekava, mis koostati koostöös Läti Ülikooli ja Klaipeda
Ülikooliga. Õppekava maht on 120 EAP-d ja koosneb neljast moodulist: alusainete,
erialaainete, õppepraktika ja magistritöö moodul. Õppekava esitati Haridus- ja
Teadusministeeriumile õppe läbiviimise õiguse taotlemiseks ja õppekava
registreerimiseks 01.12.2016. (KN otsus 30.11.2016.)
2. Tegevusjuhendaja õppekava, mis koostati koostöös AS Hoolekandeteenused esindajatega
seoses tegevusjuhendaja tase 4 kutsestandardi kinnitamise ning sotsiaalhoolekande
seaduse muutusest tuleneva tegevusjuhendajate haridusnõudega. Õppekava kanti Eesti
Hariduse Infosüsteemi 10.06.2016 ning selle alusel avati 2016. aasta sügisel
tegevusjuhendajate töökohapõhine õpe. (KN otsus 30.03.2016.)
2016. aastal kinnitas kõrgkooli nõukogu viie õppekava muudatused:
1. Tervisekaitse spetsialisti õppekava. Parandused õppekavas tingis eelkõige sisutihedam
koostöö füsioterapeudi ja tervisekaitse spetsialisti õppekavade vahel, st uurimistöö
metoodika ja lõputöö ainete mahu ühtlustamine ning õppepraktika mahu mittevastavus
nõuetele. Õppekavasse lisati üldpädevuste arendamiseks olulised temaatikad (nt
ettevõtlus, karjääri planeerimine) ning eriala toetav õppeaine “Terapeutiline harjutus“ (2
EAP). (KN otsus 30.03.2016.)
2. Bioanalüütiku õppekava. Õppekava arendus oli seotud üldpädevuste saavutamist
võimaldavate õppeainete lisamisega õppekavasse, nende järjepideva õpetamise ja
vastavate õpiväljundite seostamisega õppepraktikatega. (KN otsus 30.03.2016)
3. Radioloogiatehniku õppekava. Muudatused olid tingitud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli
pedagoogilise nõukogu otsusest harmoniseerida õppeainete „Uurimistöö alused“ ja
„Lõputöö“ maht kõigil rakenduskõrghariduse õppekavadel. Õppekavas vähendati
õppeaine „Uurimistöö alused II“ ja lõputöö mahtu, samuti vähendati õppeaine
„Kutsealane areng“ mahtu, mille arvelt oli võimalik suurendada erialaainete osakaalu.
(KN otsus 30.03.2016)
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4. Füsioterapeudi õppekava. Suurimad muudatused olid seotud õppekava õpiväljundite
sõnastamisega ning nende ühtlustamisega kutsestandardiga (Füsioterapeut, tase 6), mis
kinnitati Kutsekoja poolt 2015. aastal. Väljundite kutsestandardi kompetentsidega
vastavusse viimine tähendas ka erinevate isiksuslikku arengut toetavate ainete ja teemade
(sh majandus, ettevõtlus, karjääri planeerimine, töötamise õiguslikud alused) sissetoomist.
(KN otsus 25.05.2016 )
5. Õdede erialakoolituse õppekava. Uuenenud õppekavas konkretiseeriti üldväljundeid ja
erialamoodulite (kliiniline õendus, intensiivõendus, vaimse tervise õendus) väljundeid,
sisu ja struktuuri. Tulenevalt muutunud õe õppe raamnõuetest ja küsitluste tulemustest
suurendati üldainete mahtu 12 EAP-ni, mis on kõikidel erialadel ühised, üldainete mahu
tõstmise arvelt vähendati valikainete mahtu 4 EAP-ni (varem 9 EAP). Samuti täpsustati
erialamooduli hindamist, kirjeldati hindamismeetodid (intensiivõenduse erialal OSCE,
teistel erialadel juhtumianalüüs) ning sellest tulenevalt korrigeeriti erialaeksamite
mahtusid. Loodi terviseõenduse moodul. (KN otsus 25.05.2016)
2016. aastal alustati tervisekaitse spetsialistide ja õdede erialakoolituse magistriõppe vajaduse
selgitamisega ja ettevalmistustega õppekavade väljatöötamiseks. Oluliseks valdkonnaks
tervisekaitse spetsialisti ja bioanalüütiku õppekavade arendamise seisukohast on
riskianalüüsideks nn pädevate mõõtjate leidmine ja akrediteeritud labori loomine, millega
alustati 2016. aastal koostöös Tartu Ülikooli Katsekojaga.
Koostöös kutseõppe meeskonnaga analüüsiti ja hinnati hooldustöötaja, lapsehoidja ja
erakorralise meditsiini tehniku õppekavade vastavust kutsestandardile eesmärgiga taotleda
kõrgkoolile nende õppekavade lõpetajatele esmakutse andmise õigust. Hinnangu tulemusel
vastavad õppekavad kehtivatele kutsestandarditele ning alustati ettevalmistusi esmakutse
andja õiguste taotlemiseks. Lapsehoidja õppekava lõpetajatele kutse andmise õigus on
kõrgkoolile antud sotsiaalhoolekande kutsenõukogu koosoleku otsusega 07.11.2016 ning
koostöös kutsekojaga alustati koolipõhise kutseeksami väljatöötamisega. Koostöös valdkonna
kutsenõukoguga algatati ka hooldustöötaja ja erakorralise meditsiini tehniku koolipõhise
kutseeksami väljatöötamine ning jõuti ühisele otsusele, et 4. taseme kutseõpe peab lõppema
praktilise kutseeksamiga, mis võimaldab omandatud teadmisi ja oskusi sidusalt
demonstreerida, teoreetilisi teadmisi hinnatakse õppetöö käigus.
7.2. Rakendusuuringud
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rakendusuuringute rakenduskava 2016–2020 kohaselt planeeriti
2016. aastal alustada 14 rakendusuuringuga. Rakendusuuringute nõukogule (RUN) esitati
kinnitamiseks viie uuringu taotlused, mille nõukogu ka kinnitas. Kahe alustatud uuringu
teemad on seotud õppeprotsessi arendamisega. Plaanilise vaktsineerimise teemat uurib
meeskond, kuhu kuuluvad tervisekaitse spetsialisti, õe ja ämmaemanda õppekavade õppejõud.
Õppepraktika juhendamist käsitlev rakendusuuring on õppekavadeülene. Kolme alustatud
uuringu teemad kuuluvad tervise uurimisvaldkonda, neist kaks uuringut viiakse läbi mitme
õppekava koostöös. Kaheksa 2016. aastale planeeritud uuringut lükkuvad edasi ja ühe uuringu
teema tühistati, sest õppekavade arendamise protsessis on esialgu tõstatatud uurimisprobleem
kaotanud aktuaalsuse.
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Rakendusuuringutega tegeleb ligikaudu ¼ õppejõududest. Planeeritavad uuringute teemad ja
plaanid räägitakse läbi õppekavajuhtidega arenguvestlustel ja planeeritakse õppejõule selleks
tööaeg, kuid tegelikult uuringute läbiviimiseks kuluva töö maht vajab edaspidi põhjalikumat
analüüsi. Ka rakendusuuringute kava koostamise lähtekohti ja planeerimise aluseid tuleb
edaspidi põhjalikumalt analüüsida nii teemade aktuaalsuse kui ressursside aspektist.
31.12.2016 seisuga jätkub seitse varasematel aastatel alustatud rakendusuuringut, millest üks
hõlmab kolme õppekava ja kaks uurimust viiakse läbi kahe õppekava koostöös. Kokku
jätkatakse 12 rakendusuuringuga.
2016. aastal lõppes samuti seitse rakendusuuringut, millest üks oli kahe õppekava ülene ja üks
kolme õppekava ülene. Prioriteetne uurimisvaldkond oli professionaalsus ja kutseala hoiakud
(radioloogiatehniku, õe ja ämmaemanda õppekavadel), mille teadvustamine on eelkõige
sisendiks õppekavade arendamisel ja täienduskoolituste planeerimisel. Bioanalüütiku ja
tervisekaitse õppekavadel uuriti enterobiaasi levikut lasteaialastel ja puukborrelioosi kandlust.
Uurimistööde tulemused on rakendatavad kogukonna tervisekasvatuses. Radioloogiatehniku
õppekaval koguti andmeid patsiendi kiirgusdooside optimeerimiseks.
Rakendusuuringute tulemuste põhjal publitseeriti 2016. aastal üks artikkel rahvusvahelises
ajakirjas ja viis artiklit kõrgkooli uurimistööde kogumikus, samuti erinevates
meediaväljaannetes. Tulemusi esitleti nii rahvusvahelistel kui riigisisestel konverentsidel,
muuhulgas 24.11.2016 toimunud kõrgkooli teaduskonverentsil.

8. Rahvusvahelistumine
8.1. Osalemine rahvusvahelistes koosöövõrgustikes
2016. aastal jätkati koostööd kümnes rahvusvahelises võrgustikus. Lisaks alustati õe
õppekaval koostööd teadusvõrgustikuga COST (European Cooperation in Science and
Technology), mille raames liituti projektiga „Rationing – missed care: an International and
multidimensional probleem“, mille keskmes on patsiendi ohutus, õendustegevuse kvaliteet ja
õendustöötajate töökoormus.
Tabel 8. Osalemine rahvusvahelistes võrgustikes.
Võrgustik
ENPHE
(European Network of
Physiotherapy in Higher
Education)
EFEH
(International Federation of
Environmental Health)

Õppekava
Füsioterapeudi
õppekava

BioNord
(Network platform for

Bioanalüütiku
õppekava

Tervisekaitse
spetsialisti
õppekava

2016. aasta tegevused, tulemus
15.–17.09.2016. aasta konverents oli suunatud
digiõppe arendamisele. Konverentsilt saadud
kogemus aitas kaasa digiõppe võimaluste
loomisele füsioterapeudi õppekaval.
Peamiseks eesmärgiks 2016. aastal oli
välislektorite leidmine ning esimene välislektor
viis tervisekaitse spetsialisti õppekaval läbi
õppetööd 2016. kevadel. Alustati EFEHi
koosoleku ettevalmistamist, mis toimub 2017.
aastal Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.
Mare Remm tegi ettekande võrgustiku
aastakogunemisel (01.–02.09.2016 Helsingi)
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Biomedical Laboratory Science
Education)
EPBS
(European Association for
Professions in Biomedical
Science)

õppekava arengutest.
Bioanalüütiku
õppekava

EFRS/EW
(European Federation of
Radiographer Societies/
educational wing, Euroopa
Radioloogiatehnikute Ühingute
Liit/haridussektsioon)

Radioloogiatehniku
õppekava

FINE
(The European Federation of
Nurse Educators)
Nordman Network

Õe õppekava

ENNE
(The European Network of
Nursing in Higher Education)

Õe õppekava

MEDICO
(Nordic Collaboration Network
for Nursing Medication
Educators)

Õe ja
ämmaemanda
õppekavad

Nordejordemordern/Midwife
of the North
(Nordejordemodern – Nordic
Network for Midwifery
Education)

Ämmaemanda
õppekava

Õe õppekava

Sisulistest küsimustest keskenduti elukestva õppe
võimalustele bioanalüütikutele. Õppekava dotsent
Mare Remm osales võrgustiku aastakoosolekul
(05.–09.10.2016 Ateena), kus andis ülevaate
bioanalüütikute tööalasest jätkuõppest.
Õppekavajuht Zinaida Läänelaid ja lektor Tiina
Kukkes
osalesid
rahvusvahelises
radioloogiatehnikuid koolitavate õppeasutuste
võrgustiku EFRS/EW aastakoosolekul, kus
kesksel kohal olid arutelud ja analüüsid
EFRS/EW poolt koostatud kutsestandardit tase 6.
kasutamisest.
Tiina
Kukkes
osales
ka
rahvusvahelises uurimistöö rühmas, mis koostas
küsimustiku õppeasutustele ja kutsealaühingutele
antud valdkonna uurimiseks. Küsimustikule
vastamine toimus 2016. aastal.
Kuna aktiivset tegevust organisatsioonis enam ei
toimu, otsustati alates 2016. aastast jätkata
toetajaliikmena.
Võrgustiku
eesmärk
on
üliõpilaste
ja
õppejõudude vahetus, õppepraktika arendus ja
intensiivkursuste
korraldamine
erinevates
õenduse valdkondades. 23.–27.05.2016 osalesid
õe õppekava üliõpilased ja õppejõud Janika Pael
intensiivkursusel „Technological Approaches in
Gerontological Nursing” Mälardaleni Ülikoolis
Rootsis.
Võrgustik keskendub ennekõike probleemõppe
arendamisele.
23.04.2016–30.04.2016 toimus Barcelonas IP
teemal Intercultural Competencies in Nursing.
Jätkati kultuurilise kompetentsuse arendamisele
suunatud probleemipõhise õppe arendamisega
iga-aastasel intensiivseminaril.
Võrgustik jagab läbivalt ravimite alase õppetöö
korraldamise kogemusi, et muuta sellealane
haridus kõrgemakvaliteediliseks. 2016. aastal
toimus võrgustiku kahe partneri koostööl
Erasmus+ projekti taotluse koostamine - The
eMedication Passport - cultural adaptation of
learning tool for ensuring the development of
medication.
Võrgustiku kõrgkoolipoolne koordinaator Marge
Mahla
osales
iga-aastasel
partnerkoolide
koordinaatorite koosolekul, et tõhustada koostööd
intensiivkursuste ning välisvahetuse ja teadustöö
abil. Ühise rakendusuuringuna on käimas
„Fathers participation in Maternity Care – Baltic
and Nordic experience“.
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8.2. Õpiränne
2016. aastal osales Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kõrghariduse ja kutsehariduse õppekavadelt
väliskõrgkoolis praktikal kokku 4,3% õppijatest. Kõrghariduse õppekava üliõpilastest viibis
Erasmus+ programmi vahendusel välispraktikal 22 üliõpilast (14 õe õppekavalt, sh kolm
äsjalõpetanut), viis füsioterapeudi õppekavalt, kaks radioloogiatehniku õppekavalt ning üks
bioanalüütiku õppekavalt ( vt joonis 5).
Riigid, kus üliõpilased tegid praktikat, olid:
Itaalia, Soome, Portugal, Sloveenia, Läti,
Leedu, Hispaania, Austria, Saksamaa ja
Belgia. Keskmine välispraktika pikkus oli
90 päeva.

Joonis 5. Üliõpilasmobiilsus 2012–2016
(rakenduskõrgharidus).

Võrreldes varasemate aastatega langes 2016. aastal väljaspool Eestit praktikat sooritavate
üliõpilaste arv. Peamisteks põhjusteks on üliõpilaste töötamine õpingute ajal, mis ei võimalda
pikemalt töölt ära olla, samuti asjaolu, et Erasmuse programmi toetus ei kata kõiki kulusid
ning majanduslikel põhjustel peavad üliõpilased välispraktikatest loobuma.
Lisaks välispraktikatele osalesid mitmed üliõpilased ka muudel rahvusvahelistel üritustel:
1. Kolm õe ja kolm füsioterapeudi õppekava üliõpilast osalesid Nordplusi projekti
“Promotion of Wellness Tourism in Nordic and Baltic countries” intensiivkursusel Leedus
Kaunase partnerkõrgkoolis (08.−13.05.2016).
2. Neli õe õppekava üliõpilast võtsid osa Lätis Riia 1. Meditsiinikoolis toimunud õdede
olümpiaadilt (Aleksandra Moskalenko, Gerda Virks, Liina Vähi ja Eero Smirnov;
15.−19.05.2016).
3. Kaks füsioterapeudi õppekava üliõpilast (Kelly Pärnalaas ja Annika Allik) osalesid
Leedus Kaunase rakenduskõrgkooli poolt korraldataval massaaživõistlusel (07.04.2016).
4. Kaks füsioterapeudi õppekava 2. kursuse üliõpilast (Aira Ferschel ja Kairi Saar) osalesid
Portugalis füsioteraapia üliõpilaskonverentsil IPSM (21.−25.04.2016).
5. Üks füsioterapeudi õppekava 1. kursuse üliõpilane (Villem Nilbe) osales Austrias ENPHE
konverentsil (15.−17.09.2016).
Erasmus+ programmi toel käidi 2016. aastal välisvahetuses 27 korral ning kõrgkool võõrustas
37 õppejõudu/töötajat. Seitsmel korral käisid õppejõud partnerkõrgkoolides õppetööd läbi
viimas, kolm õppejõudu läbisid keeleõppeprogrammi Maltal. Töötajate mobiilsus on
võrreldes varasemate aastatega kasvanud (2014. aastal 19 töötajat, 2015. aastal 23 töötajat).
21.–25.11.2016 toimus kõrgkoolis 3. rahvusvaheline nädal „Rakendusuuringud ja piiriülene
koostöö“, kus osales 28 väliskülalist. Rahvusvahelise nädala raames toimus mitmeid
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kohtumisi ja korraldati temaatilisi töötubasid. Näiteks keskenduti füsioterapeutide ja
tervisekaitse spetsialistide töötoas ühiste võimalike uuringuprojektide kaardistamisele.
Arutelu tulemusena planeeritakse ühist uuringut Leedu ja Soome kolleegidega, kus hinnatakse
tervishoiutöötajate (sh füsioterapeutide) kehalist võimekust. Lisaks arutleti bakalaureuse ja
magistritööde sarnasusi ja erinevusi.
Kutseõppe õppurid ja õppejõud osalesid 2016. aastal kolmes erinevas õpirändeprojektis, mille
raames korraldati kokku 23 õppurite õpirännet ning 8 õppejõudude/töötajate vahetust.
1. Erasmus+ projekti „Hooldustöötajate õpirändepraktika“ raames viibis kaheksa
hooldustöötaja õppekava õpilast välispraktikal Jenas, Saksamaal. Välispraktika pikkus oli
keskmiselt 32 päeva. Samuti külastasid Jena praktikabaase ja partnerkooli kutseõppe
arendamisega seotud õppejõud ning tugitöötaja.
2. Erasmus+ projekti „Kutseharidusõppe tasemeõppe õpilaste ja kutseharidustöötajate
õpiränne“ raames viibis välispraktikal Omnias, Soomes neli hooldustöötaja õppekava
õpilast. Välispraktika pikkus oli 32 päeva.
3. Nordplus Junior projekti Northern European Mobility (NEMO) toel sooritas 2016. aasta
kevadel Tamperes, Soomes välispraktika neli hooldustöötaja ja üks lapsehoidja õppekava
õpilane. Välispraktika pikkus oli 14 päeva. Sügissemestril külastasid välispartneri
praktikabaase ja kooli kolm kõrgkooli töötajat. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli külastas kolm
õppejõudu ning projektijuht Tampere partnerkoolist. Kuus Tampere partnerkooli õpilast
sooritas praktika Tartu lasteaias Triinu ja Taavi ning sihtasutuses Tartu Perekodu
Käopesa. Välispraktika keskmine pikkus oli 30 päeva.
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegid 2016. aastal praktikat kokku 61 (55 kõrghariduse ja kuus
kutseõppe) välistudengit Bulgaariast, Hispaaniast, Itaaliast, Lätist, Leedust, Portugalist,
Austriast, Saksamaalt, Soomest, Belgiast, Poolast, Norrast, Tšehhist ja Taanist.
9. Õppeprotsess
9.1. Õppemeetodid
Õppetöös kasutatavate õppemeetodite analüüs ja täpsem kirjeldamine oli 2016. aasta
õppeprotsessi arendamise üheks prioriteediks. 10.02.2016 kinnitas pedagoogiline nõukogu
täiendatud ainekava vormi, kus õppeaine sisu lühikirjelduse juures täpsustatakse lisaks
õppetöö vormile ka kasutatavad õppemeetodid. Ainekava täiendus võimaldab paremini
analüüsida kasutatavate õppemeetodite sobivust õpiväljundite saavutamiseks.
2016. aastal laiendati aktiivõppe meetodite kasutamist:
1. Radioloogiatehniku õppekaval võeti kasutusele journal club metoodika õppeaines
„Uurimistöö metoodika“ II kursuse üliõpilastele. Nimetatud metoodika õpetab iseseisva
töö raames teadusartiklite analüüsi ja arusaamist artiklis esitatud uurimistöö
usaldusväärsusest.
2. Radioloogiatehniku õppekava III kursuse õppeaines „Urogenitaaltrakti patoloogia
radiodiagnostika“ võeti kasutusele probleemõpe.
3. Kõikidel õppekavadel kasutatakse simulatsioonõpet. Ämmaemanda õppekava õppejõud ja
kaks õe õppekava õppejõudu läbisid simulatsioonõppealase koolituse 2016. aasta
detsembris.
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Laienesid digiõppe võimalused:
1. Lisandus A. Orav ja M. Remm POCT (point of care) täienduskoolitus ja valikaine ekursusena.
2. Kogu bioanalüütiku õppekava õppepraktikaraamat viidi üle veebikeskkonda (HITSA
Moodle), mis parandab oluliselt juhendava õppejõu võimalusi kiire tagasiside andmiseks
õppepraktika sooritamise ajal. Õppekava õppejõud läbisid vastava koolituse.
3. Õe ja ämmaemanda õppekavadel viidi pilootkursusena läbi „Geriaatriline õendusabi“
100% e-õppe vormis. Üliõpilaste tagaside analüüsi tulemusena korrigeeritakse õppeaine
ülesehitust ning lisatakse sissejuhatav seminar, vaheseminar ja lõppseminar
kontakttundidena.
4. Kutseõppes jätkus kutseõppe veebipõhise praktikadokumentatsiooni arendamine.
Lapsehoidja õppekava veebipõhine praktikaraamat esitati kvaliteedimärgi konkursile,
autor Liana Kurg.
5. Massööri õppekaval valmis õppefilm „Klassikalise massaaži võtted“.
6. Bioanalüütiku õppekava üliõpilastel valmis lõputöö raames õppefilm „Uriini sademe
mikroskopeerimine“.
7. Videoloengute salvestamiseks võeti kasutusele veebipõhine tasuta programm ScreencastO-Matic. E-õppe labori kõikidesse arvutitesse on see programm installeeritud, õppejõud
on koolitatud selle veebiversiooni kodus kasutamiseks.
Uue õppematerjalina töötati välja ja piloteeriti „Magnetresonantstomoraafia“ töövihikut, mis
on mõeldud radioloogiatehniku õppekava teise kursuse üliõpilastele. Pärast piloteerimist viidi
sisse esialgsed parandused ja töövihik esitatakse hindamiseks kolmele sõltumatule eksperdile.
Edaspidi on plaanis anda töövihik välja elektroonselt. Esialgsed tulemused näitasid, et
õppeaine eksamitulemused paranesid oluliselt ja kõik üliõpilased sooritasid eksami esimese
korraga. Töövihiku mõju õpiväljundite saavutamisel on kavas uurida järgnevatel aastatel.
2016. aastal toimus 11 ingliskeelset kursust, mille läbiviimisel osales üheksa välisõppejõudu:
1. Välistudengitele suunatud kursused „Epidemiology and treatment of cancer in Estonia“ 1
EAP (Siret Kivistik) ja „Parasitological situation in Estonia“ 1 EAP (Mare Remm).
2. Välistudengitele ja radioloogiatehniku õppekava kolmanda kursuse üliõpilastele suunatud
e-kursus „Panoramic imaging quality assurance“ 3 EAP (Kevin Aas).
3. Radioloogiatehniku õppekava esimese kursuse üliõpilastele „Radiobiology“ 2 EAP
(välisõppejõud Ainars Baijnskis, Läti Ülikool).
4. Tervisekaitse spetsialisti õppekava üliõpilastele „Food safety at the end of food supply
chain“ 1 EAP (Anrej Ocva, University of Ljubljana, Sloveenia).
5. 11.−15.04.2016 toimusid kõikidele kõrgkooli üliõpilastele mõeldud kahetunnised
mikrobioloogia loengud (Ms. Det Vangeel, Ms. Dorien Keil Thomas More Kempen;
University College, Belgia).
6. Füsioterapeudi õppekava üliõpilastele viidi läbi liigesmobilisatsioonide koolitus Leedu
kolleegi Edgaras Lapinskas juhendamisel (2 EAP).
7. Ülekooliline valikaine „Medical antropology“ 2 EAP (Davide Ticchi).
8. Koostöölepingu raames Jyväskylä ametikõrgkooliga viisid kahe kõrgkooli õppejõud läbi
alljärgnevad õppeained õe õppekava üliõpilastele:
8.1. „Communication with persons with Dementia“ 3 EAP.
8.2. „Multicultural Nursing“ 5 EAP.
8.3. „Nursing in International fields“ 3EAP.
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9.2. Lõputööde juhendamine
28.03.2016 kinnitati täiendatud füsioterapeudi ja tervisekaitse spetsialisti õppekavade
üliõpilaste lõputöö koostamise juhend, kaitsmise ja hindamise kord. Muudatuse põhjenduseks
on õppekavade vaheline tihedam koostöö metoodika õppeaine õpetamisel, rakendusuuringute
läbiviimisel ja lõputööde juhendamisel. Tulevikus planeeritakse lõputööde koostamist kahasse
ka erinevate õppekavade üliõpilaste poolt.
2016. aastal kaitses 222 üliõpilast kokku 162 lõputööd (vt tabel 9). 30 lõputööd koostati
kaheliikmelistes meeskondades.
Tabel 9. 2016. aastal kaitstud lõputööd, kõrgkoolivälised juhendajad/retsensendid.
Õppekava

Õe põhiõpe
Ämmaemand
Füsioterapeut
Tervisekaitse spetsialist
Bioanalüütik
Radioloogiatehnik

2016. aastal
kaitstud
lõputööd
96
11
25
12
11
12

Lõputööd kaitsnud
üliõpilaste arv
132
13
25
15
15
22

Kõrgkooliväliste
kaasjuhendajate /
retsensentide arv
3/-/10 / 14
4/8
4 / 11
3/7

Lõputööde valmimisel tehakse järjest enam koostööd erinevate tööandjate (nt Terviseamet) ja
ametiasutustega (nt Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet). Kõrgkooli koostööpartnerid on
kaasatud kõikide õppekavade lõputööde kaitsmisesse komisjonide esimeestena. Tööandjate
esindajad osalesid lõputööde koostamisel kaasjuhendajana 24 korral ja retsensendina 40
korral. Õe ja ämmaemanda õppekavade kaitsmiskorra kohaselt lõputöid ei retsenseerita,
üliõpilased saavad kaitsmisprotsessis komisjonilt vahetu tagasiside töö kohta.
Lõputööde taset võib hinnata kõrgeks. Seda kinnitavad rohked artiklid uurimistööde
kogumikus ja meediakajastused. Ämmaemanda õppekava üliõpilased tegid kõrgkooli
juubelikonverentsil lõputöö põhjal ettekande. Bioanalüütiku õppekava lõputööde põhjal
koostati viis juhendmaterjali üliõpilastele praktiliste oskuste õppimiseks kõrgkoolis.
Kõrgkooli tunnustuskirja vääriliseks hindasid lõputööde komisjonid 28 lõputööd.
Riiklikelt konkurssidelt pälvisid tunnustust alljärgnevad lõputööd:
• Deisi Pütsepp ja Ingel Ilves "Gripivastane vaktsineeritus ja selle põhjused Eesti õenduse
eriala üliõpilaste seas" (juhendajad Ülle Parm ja Ljudmila Linnik) - tunnustus Haridus- ja
Teadusministeeriumi, Eesti Teadusagentuuri ja Eesti Teaduste Akadeemia poolt
korraldatud üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil. Üliõpilaste teadustööde riikliku
konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust
ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi.
• Sotsiaalministeeriumi poolt korraldataval konkursil kuulutati parimaks 2016. aastal
kaitstud lõputööks füsioterapeudi eriala vilistlase Maris Naarise lõputöö peegelteraapia
kasutamisest tserebraalparalüüsiga lastel (juhendaja Eva Mengel).
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•

„Parim rakenduskõrgkooli lõputöö 2016“ stipendiumi pälvis lõputöö “Tartu Tervishoiu
Kõrgkooli õe põhiõppe II kursuse üliõpilaste hinnang kliinilise õppepraktika juhendamise
protsessile”, mille autorid olid Ele Mägi ja Jelena Kürsa-Sidhartan, juhendaja Reet Urban.

9.3. Õppepraktika korraldus
2016. aastal sõlmis kõrgkool koostöölepingud 190 praktikabaasiga, kokku oli 31.12.2016
seisuga sõlmitud ja kehtivaid lepinguid 219 praktikabaasiga.
Õppepraktika korda viidi 2016. aastal sisse mitmed praktikakorraldust puudutavad
muudatused:
1. Et võimaldada õppuritel aega paremini planeerida, avalikustatakse õppepraktika kohad ja
praktikatabelid õppeaasta alguses. Varasemalt olid tabelid tudengitele kättesaadavad kaks
kuud enne praktika algust.
2. Praktika koha muutuste taotlemine muudeti elektrooniliseks ning toimub kõrgkooli
dokumendihaldussüsteemis.
3. Rakendus õppurite sõidu- ja majutustoetuste võimaldamise kord, mille aluseks on haridusja teadusministri 05.08.2015 käskkirja nr 316 raames kehtestatud praktikaga kaasnevate
täiendavate kulude katmise kord ja tingimused. Õppuritele hüvitatakse kuni 40 päeva
ulatuses õppeaastas praktika sõidu- ja majutuskulud tingimusel, et praktika ei toimu
Tartus, Tallinnas ega õppuri kodumaakonnas.
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ARENDUSTEGEVUS
10. Kvaliteedikindlustamine
Arengukava võtmenäitajatest lähtuvalt hinnatakse arendustegevust ühiskonnale suunatud
tegevuste, koostööprojektide ning Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) publikatsioonide arvu
kaudu.
1. Koostöölepingud on sõlmitud ja regulaarset õppetööd viiakse läbi kuue
gümnaasiumiga (sihttase 2020 – üheksa gümnaasiumi).
2. Täienduskoolituste arv 90, osalejaid 1613. Korraldati kaks konverentsi (sihttase 2020
– täienduskoolituste arv 75, osalejaid 2000, kaks konverentsi aastas).
3. ETISe publikatsioonide arv 58 (2020 – aastas keskmiselt 100).
11. Projektid, programmid
2016. aastal esitati kokku 11 uut projektitaotlust, millest positiivse finantseerimisotsuse sai
seitse. Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti kõrval alustati uute projektidega
Sihtasutuse Innove, Central Baltic, Nordplus ja Erasmus+ programmide toel.
Alustatud projektidest juhib kõrgkool viite projekti (sh kahte rahvusvahelist projekti), kahes
rahvusvahelises projektis ollakse partnerid.
Kõrgkool on projektijuhiks järgmistes 2016. aastal alanud projektides:
1. Erasmus+ rahvusvaheline projekt „Üleilmne õpiränne“ (2016–2017), millel on kokku
kolm eesmärki: ühise multikultuurse interdistsiplinaarse rakendusuuringu läbiviimise
võimaluste välja selgitamine; aktiivõppemeetodite rakendamise arendamine ja
õppejõudude ning üliõpilaste õpirändevõimaluste selgitamine. Projekti partner on Jamaika
tehnoloogiakõrgkool (University of Technology, Jamaica).
2. Erasmus+ rahvusvaheline projekt „Kutseharidusõppe tasemeõppe õpilaste ja
kutseharidustöötajate õpiränne“ (2016–2017), mille raames sooritab kaheksa
hooldustöötaja õppekava õpilast välispraktika Soomes. Lisaks sõidab kaheksaliikmeline
kõrgkooli kutseõppe meeskond õpirände raames Hollandi partnerkooli Albeda College ja
praktikabaasidega tutvuma ning koha peale õppekavasid võrdlema ja praktikavõimalusi
uurima. Samuti on eesmärk võrrelda ECVETi (Euroopa kutsehariduse ja -koolituse
ainepunktide süsteem) põhimõtete järgmise printsiipe ning selgitada välja ühiste
digiõppematerjalide väljatöötamise võimalused tulevikus.
3. 2016. aastal algasid ettevalmistavad tegevused Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt
toetatud projektis „Haridusinvesteering tervishoidu – HiT!” (2015–2019). Projekti
eesmärk on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli konkurentsivõime (sh rahvusvahelise) ja
ühiskonna teenimise võimekuse tõhustamine kõrgkooli vastutusvaldkondades
(tervishoius, sh nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnas) ning teadus-, arendus- ja
õpperessursside koondamine efektiivsuse suurendamiseks.
4. Sihtasutuse Innove toetatud projekt "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks
tööturul" (PRÕM ehk tegevus „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse
arendamine“, 2016–2018). Projekti raames pakutakse kõrgkooli õppuritele kolme erineva
keele õppimise võimalust: inglise keele omandamine tasemel B2, mis võimaldab kasutada
võõrkeelseid erialaseid õppematerjale, osaleda selles keeles läbiviidavas õppetöös ja
vajadusel jätkata õpinguid selles keeles; vene keele omandamine suhtlemiskeelena
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tasemel B1, et töö või praktikakeskonnas suhelda vene keelt kõnelevate patsentidega; eesti
keele omandamine tasemel, mis võimaldab vene keeles ülikooliõpinguid alustanud
üliõpilastel osaleda eestikeelses õppetöös ning kasutada eesti keelt kutse- ja erialase
suhtlemiskeelena.
5. Sihtasutus Innove toetab PRÕM tegevuste raames ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli
õpipoisiõpet. Projekti raames pakutakse 2016/17. õppeaastal kahel kõrgkooli kutseõppe
õppekaval (lapsehoidja ja tegevusjuhendaja erialal) töökohapõhise õppimise võimalust.
Partnerina alustas kõrgkool 2016. aastal koostööd kahes rahvusvahelises projektis:
1. Nordplus projekti „Multiprofessional Digital Developer” (Muddie, 2016–2017) peamine
eesmärk on korraldada Põhja- ja Baltimaades ühine multiprofessionaalse digiarendaja
intensiivkursus. Projekti tulemusena antakse erinevate valdkondade spetsialistidele
võimalus luua uus multiprofessionaalse töö kontseptsioon, selgitades kõikide spetsialistide
põhiväärtuseid e-tervise ja e-heaoluteenuste arendamise protsessis.
2. Central Baltic projekti “Acute Team in Youth Psychiatric Services Targeted to Residential
Child Care!” (ACUCARE, 2016-2018) eesmärk on välja töötada interprofessionaalne
noorukite vaimse tervise meeskond läbi sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna õppekavade
arendamise. Projekti tegevused on suunatud haiglaväliste vaimse tervise
koostöövõrgustike arendamisele, mille käigus töötatakse välja kaks e-kursust (5 EAP),
mida saab kasutada tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistide koolitamisel.
2016. aastal viidi edukalt lõpuni üks siseriiklik ja kaks rahvusvahelist projekti:
1. Hasartmängumaksu Nõukogu projekt „Terviseteadlikkuse õpitoad“ (2016), mille laiem
eesmärk oli teaduse populariseerimine ning huvi tekitamine geneetika ja
tervishoiuvaldkonna vastu. Projekti tegevused toimusid 2.-3.03.; 9.-10.03. ja 30.31.03.2016 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Käesolev projekt oli 2014. ja 2015. aasta
kevadel läbi viidud projektide („Geneetika ja laboritöö õpitoad gümnasistidele“) laiendus,
mille raames integreeriti erinevate õppekavade teemavaldkondi terviklikuma ülevaate
saamiseks tervishoiusüsteemist. Terviseteadlikkuse kuues õpitoas osales kuue päeva
jooksul kokku 140 õpilast 17 erinevast koolist üle kogu Eesti.
2. Nordplus rahvusvahelise projekti “Promotion of Wellness Tourism in Nordic and Baltic
countries” (2015–2016) eesmärgiks oli arendada heaoluturismi Balti- ja Põhjamaades.
Projekti tegevused: õppejõudude välislähetused partnerkõrgkoolidesse, võrgustiku
koosolekud, seminarid kogemuste vahetamiseks ning intensiivprojekt (IP) osalevate
kõrgkoolide üliõpilastele. Kokku osales projektis kuus kõrgkooli üliõpilast.
3. LLP/Erasmus Multilateral Networks rahvusvaheline projekt „European Later Life Active
Network“ (ELLAN, 2013–2016), mille eesmärk oli arendada ja ühtlustada Euroopa
riikides eakatele tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid osutavate spetsialistide võtmepädevusi,
mis oleksid aluseks õppekavade ja õppeprotsessi arendamisele. Projekti raames viidi läbi
uurimusi, kus uuritavateks olid eakad, nendega tegelevad tervishoiu- ja sotsiaaltöötajad
ning vastavaid erialasid õppivad üliõpilased ja õppejõud.
2016. aastal jätkusid tegevused viies projektis, millest kahte kõrgkool juhib:
1. Rahvusvaheline Erasmus+ projekt „Education and training in early detection of breast
cancer for health care professionals – Ebreast” (2015–2018).
2. Erasmus+ programmi rahastatud projekt „Hooldustöötajate õpirändepraktika“ (2015–
2017).
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Partnerina jätkusid 2016. aastal tegevused 2015. aastal alustatud projektides:
1. „NEMO - Northern European Mobility“ (2015–2017).
2. „Safety and Hygiene – safer environment (SAFHY)“ (2015–2017).
3. „The Developer of Digital Health and Welfare Services“ (2015–2018).
2016. aasta lõpus taotles kõrgkool toetust Sihtasutuse Innove projektile „Keeleõppetegevused
edukamaks toimetulekuks tööturul“ (PRÕM, 2016–2017) ja Hasartmängumaksu Nõukogu
projektile „Terviseteadlikkuse õpitoad“ (2017). Mõlemad taotlused said positiivse
finantseerimisotsuse. Projektide tegevused viiakse ellu 2017. aasta kevadsemestril.
12. Täienduskoolitus
Avatud Kõrgkooli raames toimuvate täienduskursuste käive oli 2016. aastal 57 811 eurot.
Riikliku koolitustellimusena laekus 15 752 eurot. Võrreldes 2015. aastaga suurenes
täienduskoolituste käive 13 050 euro võrra. Riikliku koolitustellimuse (RKT) rahastus
suurenes 2016. aastal 14 350 euro võrra. Programmi „Täiskasvanute koolitus ja
arendustegevused“ raames rahastati kokku 13 koolitust. Kõik osalenud hindasid koolitusi
vajalikeks ning leidsid, et on nende läbimise järgselt tööturul konkurentsivõimelisemad.
2016. aastal toimus kokku 90 koolitust,
mis on kaheksa võrra rohkem kui eelneval
aastal. 29 koolitust olid osalejatele tasuta,
61 koolitust olid osavõtutasuga, kokku
osales koolitustel 1613 inimest (vt joonis
6). Tasuta koolituste osakaalu suurenemise
tingis riikliku koolitustellimuse kasv, lisaks
korraldati kaks koolituspäeva ja konverents
„10 aastat eriõe koolitust“, mis olid samuti
osalejatele tasuta. Avatud Kõrgkooli
raames
alustati
tasulise
ultraheli
spetsialistiõppe läbiviimisega, kus alustas
õpet 10 õppijat.
Joonis 6. Avatud Kõrgkooli koolitused 2016.
aastal ja osalejate arv aastatel 2012–2016.

2016. aastal viidi Avatud Kõrgkooli raames läbi kuus uut koolitust:
1. Diabeedi ABC.
2. Spordimassaaž.
3. Füüsika füsioteraapias.
4. Stoomihooldus.
5. Liigesmobilisatsiooni tehnikad.
6. NANDA I õendusdiagnooside rakendamine õendusabis.
Lähtuvalt tegevuskavast ja sõlmitud kvaliteedilepingutest jätkus praktikajuhendajate
koolitamine. Toimus kuus tasuta praktikajuhendajate baaskoolitust, üks 26-tunnine ja viis 40tunnist koolitust, kus osales kokku 152 inimest 23 praktikabaasist, mis on 12 osalejat rohkem
kui aastal 2015.
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Jätkus koostöö Töötukassaga, mille kaudu koolitati 11 inimest. Koolitusi tellisid lisaks
mitmed ettevõtted ja asutused, näiteks Päevakeskus Kalda, Politsei- ja Piirivalveamet, Tartu
Veekeskus, Mittetulundusühing Tööfüsioteraapia, Põlva Haigla, MTÜ CP&Liitpuudega
Inimeste Perede Ühing, Konguta Kool, Proplast group OÜ, Autokool Kiirendus, MTÜ
Tõusvad Tähed, Tervise Arengu Instituut. 58 tasulisest koolitusest korraldati ettevõtete ja
asutuste tellimusel 14. Oktoobris toimus Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) raames tasuta
koolitus omastehooldajatele, kus osales 15 inimest ja lapse turvavarustuse kasutamise
koolitus, kus osales kaheksa inimest, tagasiside koolitustele oli väga hea. Endiselt olid
populaarsed esmaabikoolitused, mille läbis 2016. aastal 252 inimest. Esmaabi
täienduskoolitusel osales 60 inimest. Jätkus koostöö Tartu Tamme Gümnaasiumi, Tartu
Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumiga, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumiga, Elva
Gümnaasiumiga ning Viljandi Gümnaasiumiga. 2016. aastal väljastati gümnasistidele
esmaabi koolituse raames kokku 67 tunnistust.
2016. aastal korraldas kõrgkool kaks konverentsi:
1. Konverentsist „10 aastat eriõe koolitust“ võttis osa 94 inimest. Konverentsi eesmärgiks oli
tõsta teadlikkust erialakoolituse olemusest ja jagada teadmisi erialakoolituse võimalustest
ning eesmärkidest.
2. Teaduskonverents „Terves kehas terve teadmine“ toimus Eesti Rahva Muuseumis ja
sellest võttis osa 259 inimest. Teaduskonverentsi eesmärk oli tõsta osalejate teadlikkust
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis läbiviidud rakendusuuringute tulemustest.
Avatud Kõrgkooli raames osales õppetöö läbiviimisel 28 kõrgkooli õppejõudu, 25
välislektorit (sh kolm lektorit väljastpoolt Eestit).
13. Kogukonnale suunatud tegevused
2016. aastal jätkati koostöö arendamist Tartu linna ja maakonna kogukonna ning
üldhariduskoolidega. Kogukonnale suunatud tegevustes osalesid nii kõrgkooli töötajad,
üliõpilased kui ka vilistlased. Tegevuste valikul lähtuti kõrgkooli arengukava eesmärkidest,
Tartu linna ja maakonna terviseprofiilist ning õppekavade õpiväljunditest. Kõrgkooli 205.
aastapäeva tähistamisel oli kogukonna teenimine üheks prioriteediks. 2016. aasta jooksul
korraldati kokku 148 kogukonnale suunatud tegevust, kus osales hinnanguliselt üle 8000
inimese. Kõrgkooli töötajatest oli kaasatud 35% ja õpilastest 12%. Kõrgkooli õppekavasid
tutvustati potentsiaalsetele sisseastujatele 12 messil, maja- ja elamustuure korraldati kõrgkooli
hoones 24 korral.
2016. aasta sügisel pöörati enam tähelepanu teenuste osutamisele õppetöö raames ja õppe
muutmisele veelgi praktilisemaks. Õppetöö raames alustati järgmiste tegevustega:
1. Septembrist alustati tööd lektor Ivi Vaheri eestvedamisel neuroloogilise kahjustusega
patsientide treeningrühmaga, mis võimaldas üliõpilastel neuroloogilise füsioteraapia
õppeaine raames tegeleda vahetult neuroloogilise kahjustusega klientidega.
2. Novembris sisustati esimene teenuste kabinet ja alates 12.12.2016 alustati füsioterapeudi
eriala kolmanda kursuse õppepraktika „Ravimassaaž“ raames massaaži teenuse
pakkumisega kõrgkooli töötajatele ja koostööpartneritele.
3. 2016. aasta kevadel ja sügisel õpetasid 18 ämmaemanda õppekava teise kursuse ja 18 õe
õppekava kolmanda kursuse üliõpilast õppepraktika „Haige lapse õendusabi“ raames
Tartu koolide II klassi õpilastele kätepesu. Projektis osales 12 kooli Tartust, kokku
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koolitati 35 klassi ehk ligikaudu 860 õpilast. Üliõpilasi juhendasid õppejõud Siret
Läänelaid ja Piret Simm-Pärle.
4. Õppeaines „Rinnanäärme patoloogia radiodiagnostika“ valmistasid radioloogiatehniku
õppekava kolmanda kursuse üliõpilased õppejõud Erika Tallo juhendamisel ette seminari
„Rinnavähi varajane avastamine“, mida viidi linnakodanikele läbi kõrgkooli korraldatud
Tervislikel Neljapäevadel. Tagasiside kuulajatelt oli positiivne, seminari peeti vajalikuks
ja teemakäsitlust huvitavaks.
5. Õppeaines „Kiirguskaitse“ valmistasid radioloogiatehniku õppekava teise kursuse
üliõpilased ette iseseisva tööna seminari „Meditsiiniline ioniseeriv kiirgus tervist
kahjustav versus kahjutu“ õppejõud Janelle Märsi juhendamisel, mida viidi läbi Teadlaste
Ööl, linnakodanikele kõrgkooli korraldatud Tervislikel Neljapäevadel ja lahtiste uste
üritusel. Huvi oli suur ja tagasiside väga positiivne.
Õppetöö raames jätkusid ka teiste teenuste pakkumine kogukonnale:
1. Eakate võimlemistunnid ja aktiviseerivad tegevused hoolekandeasutustes.
2. Lähedaste koduhoolduse õpetus.
3. Keskkonnariski analüüs lasteasutustes.
4. Massaažiteenus kogukonnale.
5. Väikelaste ja rasedate võimlemine.
6. Füsioterapeudi õppekava vilistlaste loengud erinevatel aktuaalsetel terviseteemadel.
7. Tervisekaitse spetsialisti õppekaval jätkati nõustamisteenuse ja riskianalüüsi läbiviimist.
Kogukonna teenimise võimaluste laiendamiseks alustati koostöö arendamist spordiklubidega
ning sõlmiti koostööleping Eriolümpia Eesti Ühendusega. Tartu Tamme Gümnaasiumi
meditsiiniklassiga koostöös filmiti õppevideod, milles anti ülevaade sportimisvõimalustest
Tartu koolides.
Tartu Tervishoiu Kõrgkool jätkab oma tegevusega terviseteadliku käitumise suunajana ning
teeb jätkuvalt koostööd seniste partneritega nagu näiteks Tartu Linnavalitsus, Tartu
Maavalitsus, Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa, Eesti Õdede Liit, Eesti Akadeemiline Spordiliit
ning mitmed üldhariduskoolid. Eesti Õdede Liiduga viidi kevadperioodil läbi juba viiendat
aastat toimuvat Tervisliku Neljapäeva sarja linnakodanikele. Sarja raames toimus neli
teemaneljapäeva, kokku enam kui 400 osalejaga. Teaduskeskuse Ahhaa Teadlaste Öö Festival
2016 partnerina jätkas kõrgkool samuti, viies õppehoones läbi terviseteemalisi ja teadust
populariseerivaid õpitubasid.
14. Avalikud suhted
2016. aasta keskendus suuresti Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 205. aastapäeva tähistamisele.
Juubeliaastal oli eesmärgiks teha 2016. aasta veebruarist 2017. aasta jaanuarini kõrgkooli
töötajate, tudengite kui ka heade sõprade abiga 205 head tegu (www.nooruse.ee/205) ning
kõik head teod said ka edukalt tehtud. Esmakordselt paigaldas kõrgkool Tartu kesklinna,
Kaubamaja kõrvale Küüni tänavale neljast uksest koosneva installatsiooni, mis tõmbas
tähelepanu kõrgkooli juubelinädalale ning tutvustas kõrgkooli ajalugu ja õppekavasid.
Kõrgkooli meediakajastuste arv kahekordistus võrreldes 2015. aastaga: kui 2015. aastal
kajastati kõrgkooli tegevusi meedias 304 korral, siis 2016. aastal oli meediakajastusi kokku
644 (vt joonis 6). 91 meediakajastust käsitles kõrgkoolis läbiviidud uuringuid või lõputöid.
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Meediakajastuste
arvu
suurenemise
põhjuseks võib pidada asjaolu, et kõrgkool
sõlmis
lepingu
kasutamaks
meediamonitooringu teenust leheküljel
station.ee,
mistõttu
on
kajastused
lihtsamini leitavad. Samuti on suurenenud
kõrgkooli üldine tuntus. Sealjuures on eriti
hea meel, et iga viienda meediakajastuse
autoriks või kasutatud ekspertallikaks oli
kõrgkooli töötaja, vilistlane või tudeng
ning fookuses sisulised tervishoiu- või
haridusteemad (vt joonis 8).
Joonis 6. Kõrgkooli meediakajastused
2010−2016. aastal.

Kõrgkooli teaduskonverentsi (www.nooruse.ee/konverents) eel ilmus Postimehe tehnika- ja
teadusportaalis kümneosaline seeria, mis tutvustas kõrgkoolis läbiviidud rakendusuuringuid,
lisaks ilmusid mitmekülgsetel teemadel artiklid kõrgkooli tudengite lõputöödest. Kõrgkooli
sündmustest leidis kõige enam kajastamist uue rektori valimine, avatud uste päevad,
juubelinädala sündmused, vastuvõtt, kätepesuprojekt Tartu linna 2. klasside õpilastele,
rinnaga toitmise nädal, sünnitustoa avamine.
Aasta jooksul ilmus neli veebiajakirja numbrit. Juubelinädalal ilmunud veebiajakiri trükiti
(tiraaž 500) esmakordselt paberkandjale teaduskonverentsil osalejatele ja koostööpartneritele
jagamiseks.
Suvise vastuvõtu eel viis kõrgkool Facebookis välja kampaania, kus kasutati 2015. aastal
filmitud kümmet klippi, millele lisandus massööri õppekava tutvustav videomaterjal, ja mille
auhinnaks olid kinkekaardid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli täienduskoolitustele.
Kampaaniapostituste ja -videote koguulatus oli ligi 115 000 kasutajat. 2016. aasta novembris
alustas kõrgkool tegevust Snapchatis kasutajanime „tervishoid“ alt.

Joonis 7. Meediakajastuste jaotus
väljaande tüübi järgi (n=644).

Joonis 8. Meediakajastuste jaotumine kajastuse
sisu järgi (n=644).
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Kõrgkool oli 2016. aastal esindatud rohkem kui 20 spordiüritusel. Võisteldi nii
individuaalaladel kui ka meeskondlikel aladel: korvpall, võrkpall, lauatennis, male,
kergejõustik, jalgpall, sulgpall, maadlus, rahvastepall naistele, jooksualad jne. Enim
märkimist väärivad suuremad tudengiüritused: Üliõpilaste I Talimängud, Üliõpilaste
Suvemängud, TudengiPall ja rahvusvahelisel tasemel SELLi mängud. Osaleti ka iga-aastasel
Eesti Akadeemilise Spordiliidu aastapäevaüritusel töötajatele, kus saavutati üldarvestuses
seitsmes koht. Üliõpilaste I Talimängudel saavutati 13 kõrgkooli arvestuses esimene koht.
Üliõpilaste Suvemängudel, kus osales 20 kõrgkooli, saavutati aktiivsuses viies koht ja
üldarvestuses samuti viies koht. TudengiPalli üritusel, kus osales 13 kõrgkooli, saavutati
naiste rahvastepallis teine, teatevõistluses kuues ja pimevõrkpallis seitsmes koht ning meeste
korvpallis kuues koht.
Rahvusvahelisel üliõpilaste spordiüritusel, SELL mängudel osales kaks kõrgkooli
kergejõustikusportlast. Võistlus toimus Tamperes, Soomes, osalejaid oli ligi 1100 sportlast
üheksast riigist ning kokku 62 kõrgkoolist. Eestit esindas ligi sada sportlast kuuest
kõrgkoolist. Riikide arvestuses tulid Eesti sportlased 2016. aastal Leedu (111 medalit) ja
Soome (47 medalit) järel kolmandale kohale. Eesti üliõpilassportlased võitsid kokku 34
medalit (12 kulda, 13 hõbedat ja 9 pronksi), mis on koguni 14 medalit enam kui möödunud
aastal Kaunases. Tartu Tervishoiu Kõrgkool võitis ühe teise ja ühe kolmanda koha, edestades
selle tulemusega ka paljusid suuri SELLi riikide koole.
Esimest korda osaleti kõrgkoolide arvestuses We Run Tallinn jooksul, kus Nike auhindadele
võisteldes saavutati meeskondlik kolmas koht. Ära märkimist väärib veel, et kõrgkooli
õppurid on võidukad ka aladel, mida harrastatakse tipptasemel, nt Eesti üliõpilaste 2016. aasta
meistrivõistlustel Kreeka-Rooma ja naiste vabamaadlusel saavutas kõrgkooli üliõpilane
esimese koha. Paljud kõrgkooli tudengid ja töötajad osalevad ka erinevatel
rahvaspordiüritustel.
Kõrgkool on tunnustatud partneriks erinevatel spordiüritustel (rajaturvajad, esmaabi osutajad).
Osaleti taas Tartu Linnamaratonil ja Tartu Sügisjooksul, Tartu Tudengimaratonil, kus
üliõpilased, vilistlased ja õppejõud osalesid nii meditsiinimeeskonnas Tartu Kiirabi
abipersonalina kui ka sportlastena kõikidel distantsidel. Kõrgkoolide aktiivsuse arvestuses
saavutati viies koht.
Majandusaasta aruande koostasid:
Kersti Viitkar – õppeprorektor
Ermo Kruuse – haldusdirektor
Zinaida Läänelaid – radioloogiatehniku ja bioanalüütiku õppekavade juht
Anna-Liisa Tamm – füsioterapeudi ja tervisekaitse spetsialisti õppekavade juht
Saima Hinno – õe ja ämmaemanda õppekavade juht
Tiina Uusma – kutseõppe õppekavade juht
Ele Hansen – õppekorralduse koordinaator
Käesolev aruanne on kinnitatud kõrgkooli nõukogu otsusega nr 1, 29.03.2017.
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Bilanss
Seisuga
31.12.2016

Seisuga
31.12.2015

eurodes sendi täpsusega

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

9 551 623,48
198 929,48
0
0,05
198 929,43
9 352 694,00
9 352 694,00
0

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

Kohustised ja netovara
Lühiajalised kohustised
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Laenukohustised
Netovara

9 551 623,48
559 651,42
77 967,91
46 516,45
305 501,03
129 666,03
8 991 972,06

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

Tulemiaruanne
2016
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

2015

521 998,23
413 030,85
107 842,11
1 125,27
–4 381 130,14
–360 561,60
–2 327 630,57
–802 412,72
–211 091,55
–679 433,70

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

–3 859 131,91
–3 859 131,91
3 859 131,91

–3 503 527,51
–3 503 527,51
3 503 527,51
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RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE
eurodes sendi täpsusega
Liik

Esialgne eelarve
2016

muudatused
2016.a

Lõplik eelarve
2016

TULUD KOKKU
0,00
316 265,57
316 265,57
TEGEVUSKULUD KOKKU
–3 721 806,67
–579 217,28
–4 301 023,95
Tulemusvaldkond: HARIDUS
Tulud
0,00
316 265,57
316 265,57
Tegevuskulud kokku
–3 721 806,67
–579 217,28
–4 301 023,95
10 Arvestuslikud kulud
–2 156,00
178,29
–1 977,71
20 Kindlaksmääratud kulud
–3 179 650,67
97 810,00
–3 081 840,67
30 Investeeringud
-290 000,00
–100 000,00
-390 000,00
4 Tuludest sõltuvad kulud
–250 000,00
–577 205,57
–827 205,57
1. programm: Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid
Tulud
0,00
0,00
0,00
Tegevuskulud kokku
–115 000,00
0,00
–115 000,00
10 Arvestuslikud kulud
0,00
0,00
0,00
20 Kindlaksmääratud kulud
–115 000,00
0,00
–115 000,00
40 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
0,00
0,00
7. programm: Kutseharidusprogramm
Tulud
0,00
25 862,40
25 862,40
Tegevuskulud kokku
–86 804,00
–25 862,40
–112 666,40
10 Arvestuslikud kulud
0,00
0,00
0,00
20 Kindlaksmääratud kulud
–86 804,00
0,00
–86 804,00
40 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
–25 862,40
–25 862,40
42 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
0,00
0,00
43 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
0,00
0,00
44 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
0,00
0,00

2016 täitmine

Tegelik eelarve
miinus lõplik
eelarve

2017. a üle
viidud (esialgne)

316 265,57
–3 827 284,41

0,00
473 739,54

0,00
–24 077,16

316 265,57
–3 827 284,41
–1 977,71
–3 051 224,32
–135 402,00
–638 680,38

0,00
473 739,54
0,00
30 616,35
254 598,00
188 525,19

0,00
–24 077,16
0,00
–24 077,16
0,00
0,00

0,00
–99 793,42
0,00
–99 793,42
0,00

0,00
15 206,58
0,00
15 206,58
0,00

0,00
0,00
0,00
–15 206,58
0,00

25 862,40
–94 928,59
0,00
–80 728,71
–14 199,88
0,00
0,00
0,00

0,00
17 737,81
0,00
6 075,29
11 662,52
0,00
0,00
0,00

0,00
–775,00
0,00
–775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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8. programm: Kõrgharidusprogramm
Tulud
0,00
Tegevuskulud kokku
–3 519 582,67
10 Arvestuslikud kulud
–2 156,00
20 Kindlaksmääratud kulud
–2 977 426,67
40 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
42 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
30 Investeeringud
–290 000,00
44 Tuludest sõltuvad kulud
–250 000,00
Finantseerimistehingud
0,00

227 741,37
–488 503,08
178,29
100 000,00
–358 189,98
0,00
–100 000,00
–130 491,39
–18 962,32

3. programm: Tööturu ja õppe tihedama seostamise programm
Tulud
0,00
0,00
Tegevuskulud kokku
0,00
0,00
10 Arvestuslikud kulud
0,00
0,00
20 Kindlaksmääratud kulud
0,00
0,00
40 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
0,00
42 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
0,00
43 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
0,00
9. programm: Täiskasvanuharidus
Tulud
0,00
3 456,80
Tegevuskulud kokku
–420,00
–5 646,80
10 Arvestuslikud kulud
0,00
0,00
20 Kindlaksmääratud kulud
–420,00
–2 190,00
40 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
–3 456,80
42 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
0,00
43 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
0,00
44 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
0,00
10. programm: Noorte valdkonna programm

227 741,37
–4 008 085,75
–1 977,71
–2 877 426,67
–358 189,98
0,00
–390 000,00
–380 491,39
–18 962,32

227 741,37
–3 485 971,71
–1 977,71
–2 868 092,19
–238 564,35
0,00
–135 402,00
–241 935,46
–3 623,69

0,00
522 114,04
0,00
9 334,48
119 625,63
0,00
254 598,00
138 555,93
15 338,63

0,00
0,00
0,00
–8 095,58
0,00
0,00
0,00
0,00
–15 338,63

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
–72 418,45
0,00
0,00
–72 418,45
0,00
0,00

0,00
–72 418,45
0,00
0,00
–72 418,45
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 456,80
–6 066,80
0,00
–2 610,00
–3 456,80
0,00
0,00
0,00

3 456,80
–15 287,22
0,00
–2 610,00
–12 677,22
0,00
0,00
0,00

0,00
–9 220,42
0,00
0,00
–9 220,42
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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56 Tulud
0,00
1 125,00
Tegevuskulud kokku
0,00
–1 125,00
10 Arvestuslikud kulud
0,00
0,00
20 Kindlaksmääratud kulud
0,00
0,00
40 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
0,00
42 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
0,00
43 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
–1 125,00
44 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
0,00
11. programm: Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programm
Tulud
0,00
58 080,00
Tegevuskulud kokku
0,00
–58 080,00
10 Arvestuslikud kulud
0,00
0,00
20 Kindlaksmääratud kulud
0,00
0,00
40 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
–58 080,00
42 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
0,00
43 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
0,00
44 Tuludest sõltuvad kulud
0,00
0,00

1 125,00
–1 125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
–1 125,00
0,00

1 125,00
–1 125,02
0,00
0,00
0,00
0,00
–1 125,02
0,00

0,00
–0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
–0,02
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

58 080,00
–58 080,00
0,00
0,00
–58 080,00
0,00
0,00
0,00

58 080,00
–57 760,00
0,00
0,00
–57 760,00
0,00
0,00
0,00

0,00
320,00
0,00
0,00
320,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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