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SISSEJUHATUS 

 
Arengukava koostamise aluseks on kõrgharidust reguleerivad 

dokumendid: rakenduskõrgkooli seadus, kutseõppeasutuse 

seadus, kõrgharidusstandard, kutsestandardid, “Eesti elukestva 

õppe strateegia 2020”, Eesti teadus- ja arendustegevuse ning 

innovatsiooni strateegia 2014–2020, “Teadmistepõhine Eesti 

2014–2020”, “Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete 

võimaluste arengukava 2016–2023”, “Rahvastiku Tervise 

Arengukava 2009–2020”, Eesti õenduse ja ämmaemanduse 

riiklik arengustrateegia ning kõrgkooli põhimäärus. 

 

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on 2015. aastal võimalik õppida 

seitsmel rakenduskõrghariduse õppekaval: õe põhikoolitus (3,5 

aastat), õdede erialane koolitus (4,5 aastat), ämmaemand (4,5 

aastat), füsioterapeut (3 aastat), radioloogiatehnik (3,5 aastat), 

bioanalüütik (3,5 aastat) ning tervisekaitse spetsialist (3 aastat). 

Lisaks toimub õpe kolmel (keskhariduse baasil) kutseõppe 

õppekaval − hooldustöötaja (2 aastat), erakorralise meditsiini 

tehnik (1 aasta) ja lapsehoidja (1 aasta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõrgkooli 2010–2015 arengukava keskendus kahele eesmärgile: 

 

1. Kõrgkoolis töötab missiooni ja visiooni elluviimiseks piisav hulk 

kõrge kvalifikatsiooniga, kutse-, ameti- ja erialaselt pädevaid, 

innovaatilisi ja motiveeritud töötajaid. 

2. Kõrgkooli üliõpilased on teadlikud oma kutse- ja eriala 

valikutes, orienteeritud elukestvale õppele, pühendudes õppe- 

ja arendustegevusele ning vilistlased on konkurentsi-

võimelised tööturul. 

 

Analüüsides eelneva arengukava täitmist saame kinnitada 80% 

püstitatud eesmärkide saavutamist, osa alaeesmärkidest on 

ületatud ning üksikud täitmata (Lisa 1).  

 

Kõrgkooli eelmine missioon ja visioon olid kasutusel juba 10 

aastat, käesolevaga on need uuendatud. Põhiväärtused 

kannavad aga ka täna põhimõtteid, mida hindasime juba aastaid 

tagasi. Oleme liikunud missiooni ja visiooniga kõrgkoolikeskselt 

lähenemiselt laiemale tasandile - teadvustades, kui oluline on 

meie roll ning tunnetades, kui palju me suudame reaalselt 

mõjutada ühiskonda. 

 

Kõrgkooli konkurentsieeliseks kõrgharidussüsteemis on 

selgepiiriline valdkondlik spetsialiseerumine ning kogu Euroopale 

vajalike spetsialistide koolitamine. 
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HUVIPOOLED JA PARTNERID 
 
Kõrgkooli huvipoolteks on nii sise- kui ka väliskliendid. 

Siseklientideks on kõrgkool määratlenud personali ja üliõpilased. 

Välisklientideks on ettevõtted, asutused, institutsioonid ja 

inimesed, kellel on vajadused ja võimalused, huvid ja ootused 

kõrgkooli tegevuste suhtes. Otsesteks välisklientideks on: 

tööandjad, vilistlased, haridusasutused, Eesti Töötukassa, 

Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu 

linn, eriala- ja kutseliidud ning karjääri- ja nõustamiskeskused. 

Kõrgkooli võtmepartneriteks on asutused/organisatsioonid, 

kellega kõrgkool on seotud igapäevases tegevuses nii sisulise 

arengu kui ka finantstehingute kaudu: 

1. Haridus- ja Teadusministeerium − kõrgkooli tegevust 

reguleeriva seadusandluse ettevalmistaja, kõrgkooli pidaja ja 

peamine rahastaja; 

2. Sotsiaalministeerium − tööturu nõudluse prognoosija, 

õppekavade valdkondi reguleeriva seadusandluse 

ettevalmistaja; 

3. tööandjad/praktikabaasid − koostöö õppekavade arendamisel, 

tööturu määratlemisel, praktikabaasidena tegusemisel, 

partnerina projektides, rakendusuuringutes ning ekspertidena 

tegutsemisel; 

4. eriala- ja kutseliidud − koostöö õppekavade arendamisel, 

tööturu nõudluse määratlemisel, erialasel täiendamisel; 

5. kõrgkoolid – koostöö õppe-, teadus- ja arendustegevuse 

valdkondades nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Koostöö Tallinna 

Tervishoiu Kõrgkooliga õdede ja ämmaemandate õppekava 

arendamisel ning õdede erialase koolituse põhimõtete 

uuendamisel, praktikaküsimuste lahendamisel ning uute 

õppemeetodite juurutamisel. 

Kõrgkool on täieõiguslikuks liikmeks kuues rahvusvahelises 

organisatsioonis, kus eesmärkideks on õppekavade arendamine, 

rahvusvahelistumine, sh välisvahetused, projektitegevus ja 

rahvusvaheliste rakendusuuringute teostamine: 

1. õe õppekava ja eriala arendavas ühenduses FINE (The 

European Federation of Nurse Educators); 

2. radioloogiatehniku õppekava ja eriala ühenduses 

EFRS/HENRE (European Federation of Radiographer 

Societies); 

3. füsioterapeudi õppekava ning eriala arendavas 

organisatsioonis ENPHE (European Network of Physiotherapy 

in Higher Education); 

4. bioanalüütiku õppekava erialaspetsialistide ühenduses EPBS 

(European Association for Professionals in Biomedical 

Science); 

5. tervisekaitset arendavas ühenduses IFEH (International 

Federation of Environmental Health); 

6. kõrgkool kui institutsioon kuulub kõrghariduspoliitikaga 

tegelevasse organisatsiooni EURASHE (European 

Association of Institutions in Higher Education). 

Samuti osaleb kõrgkool alates 2005. aastast Erasmuse 

programmis. Aktiivne koostöö toimub viies võrgustikus: Nordman 

Network (õendus), Nordic Network for Midwifery Education 

(ämmaemandus), BIOnord (bioanalüütik), ENNE (õendus) ja 

MEDICO (õendus). 

http://www.fine-europe.eu/
http://www.efrs.eu/
http://enphe.org/
http://www.epbs.net/
http://www.ifeh.org/
http://eurashe.eu/
http://www2.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=93
http://nordmannetwork.net/
http://nordmannetwork.net/
http://www.nordicnetwork.net/
http://www.bionordinfo.org/BIOnord/Welcome.html
http://www.samk.fi/network_of_european_nursing
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TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOLI MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 

 
Missioon: õimaldada innustavas keskkonnas tervishoiu- ja  V

sotsiaalvaldkonnas konkurentsivõimelist, kvaliteetset, 

innovaatilist, rahvusvahelist, arendus- ja uurimistöödele 

baseeruvat elukestvat õpet. 

 

Olles eeskujuks, mõjutame kogukonna tervisekäitumist ja 

kujundame tervislikku elukeskkonda, integreerime erinevaid 

tervishoiuvaldkondi õppe- ja arendustegevuses ning osaleme 

tervishoiupoliitiliste otsuste väljatöötamisel. 

Kõrgkoolis õppides ja töötades loome keskkonna, milles 

omandatud teadmised, oskused, hoiakud aitavad siduda ja 

mõjutada kogukonda  ning panustada Eesti arengusse.   

 

 
 

 

 

 

 

: Visioon TUNNUSTATUD PARTNER TERVISE-

TEADLIKU JA ÕNNELIKU TEADMUSÜHISKONNA 

ARENDAMISEL.  

 

Õppe- ja töökeskkonna lõimimine, uuenduste kasutusele 

võtmine, uute arusaamade juurutamine ja partnerlus kõikides 

kõrgkooli tegevusvaldkondades on aluseks teadmusühiskonna 

arendamisele. Terviklik areng ja teadlikkus on olulised 

komponendid õnnelikuks eluks. 

 

PÕHIVÄÄRTUSED: 

T – vaimse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu ning 

keskkonna tasakaalustatud suhted ja tervist väärtustav eluhoiak. 

A – avatud, vabas, loomingulises ning innovaatilises õppe- 

ja töökeskkonnas arenemine, valikuvõimalus ja vastutus. 

I – ausad, lugupidavad, väärikad, võrdsed, 

usaldavad ning hoolivad õppijate, kolleegide ja iseendaga. 

P – teadmiste, oskuste ja hoiakute ühtsus, 

pühendumine kutse-, ameti- ja erialasele tegevusele. 
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ARENGUKAVA 2015–2020 AASTATE SIHID  

Kõrgkoolil on ees valikute tegemise aeg. Uute väljakutsetega tegelemiseks oleme andnud juhtmõtte igale arengukava aastale. Aasta 

tegevused ei alga ega lõpe konkreetse aastaga, vaid on vastaval aastal kõrgkoolis kõikides tegevustes läbiva joonena esindatud. 

2016 

(Terviklik) KOOSTÖÖ  

Kõrgkooli 205. aastapäev kannab ideed − 205 head tegu! 

2016. aasta keskendub õppekavagrupi kvaliteedihindamisele ja ühisõppekavade ettevalmistamisele.  

Õppekavade, osakondade ja välispartneritega tegevuste sidususe tõhustamine.   

2017 

(Arenguline) INTEGREERIMINE  

2017. aasta pühendub õppekavade, -ainete ja moodulite igakülgsele integreerimisele, suurendades sidusust õppeainete ja 

moodulite vahel, sh hindamisprotsessis. 

2018 

(Inimesekeskne) KOMPETENTS 

Eesti Vabariigi 100. aastapäeval 2018. aastal tõuseb fookusesse kompetentsikeskuse tegevus patsiendi ohutuse valdkonnas. 

Keskuse eesmärk, tegevused ja areng on selged nii kõrgkooli siseselt kui väliselt, pakume tasulisi ja tasuta teenuseid. 

Kompetents avaldub lisaks magistriõppe õppekavade registreerimisel, mis omakorda põhineb magistriõppe õppekavade 

hindamise edukal läbimisel.  

2019 

(Professionaalne) ELUKESTEV ÕPE  

2019. aasta sihiks on rahvusvahelisse magistriõppesse vastuvõtmine ning osakoormusega või erineva õppekorraldusega 

õppe võimaldamine kõikidel õppekavadel, et tagada paindlikumad õpivõimalused ümberõppeks. 

2020 

TAIPLIKKUS ja TEADLIKKUS 

2020. aasta algab uue arengukava perioodi ettevalmistamine. Kõrgkoolis on võimalik kutse- ja rakenduskõrghariduse 

õppekavadel õppimisele lisaks omandada magistrikraad. Pakutakse täienduskoolitust nii tervishoiumeeskonnale kui ka 

elanikkonnale, tehakse rahvusvahelist koostööd erinevatel õppekavadel ning rakendusuuringutes. Kõrgkoolis on välja 

kujunenud kompetents patsiendiohutuse küsimustes ning seadusandlus toetab kõrgkooli tegevusi teenuste pakkumiseks 

elanikkonnale. 
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VÄLISTEGURITE MÕJU  

Võimalikud välised mõjutajad  Kõrgkooli poolt rakendatavad meetmed 

1. Gümnaasiumilõpetajate arvu langus 
 

Gümnaasiumitega koostöö jätkamine, analoogselt olemasoleva, viie gümnaasiumi koostöölepinguga. 
Luua võimalused osakoormusega, ümber- ja elukestvaks õppeks, et võimaldada hariduse omandamist 
põhitöö kõrvalt ning kaasata erinevas vanuses õppijaid üha rohkem tervishoiu erialadele.  

2. Üha suurenev tervishoiutöötajate 
puudus Põhjamaades tekitab 
tervishoiutöötajate nõudlust  

Koostöö jätkamine Sotsiaalministeeriumiga, et leida võimalusi õppepraktika juhendamise tasustamiseks 
tervishoiuasutustele, mis on suurim takistus üliõpilaste vastuvõtuarvu suurendamisel. Sotsiaalsete 
partneritega tervishoiuvaldkonna tööjõupuuduse leevendamiseks reklaamkampaania algatamine. 
Tööandjate vajaduse, Sotsiaalministeeriumi prognooside, reaalsete õppijate arvude ja kõrgkooli võimekuse 
vahel optimaalsete vastuvõtuarvude kokku leppimine kõikidel õppekavadel vähemalt viieaastaseks 
perioodiks.  

3. Doktorikraadiga, kõrgkooli ideid 
toetavate rektorikandidaatide vähesus 
2016. aasta kevadel rektori konkursil 

Rakenduskõrgkooli seadusest lähtuvalt on magistriõppe avamise eelduseks doktorikraadiga rektor. 
Kõrgkooli poolt potentsiaalsete doktorikraadiga rektorikandidaatide otsimine ning kandidaatide osalema 
kutsumine 2016. aasta kevadel toimuvale rektori konkursile.  

4. Kutseõpe, rakenduskõrgharidus ja 
magistriõpe ühes õppeasutuses ei ole 
Eestis rakendunud 

Tervishoiuvaldkonnas elukestva õppe võimaldamiseks arendame erinevatel õppetasemetel õppekavasid 
kõrgkoolis tervikuna, et saavutada suurem integreeritus, paindlikkus ning interdistsiplinaarne koostöö. 
Vajadusel seadusemuudatuse ettepaneku algatamine.   

5. Tervishoiuvaldkonna seadusandlus 
pole piisavalt selge kõrgkooli pakutavate 
erinevate teenuste piirangute ja 
võimaluste osas 

Sotsiaalministeeriumile ning Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepaneku tegemine seadusandlike 
regulatsioonide loomiseks/täpsustamiseks, mis piiritlevad selgemalt tervishoiuteenuse pakkumise ja 
kõrgkoolis pakutavate teenuste piirangud ja võimalused. Teenuste pakkumine kõrgkoolis võimaldab 
rikastada õppetööd kogukonna teenimise integreerimisel õppetegevusse, õppejõududele stažeerimist ning 
üliõpilaste praktika korraldamist. Kõrgkooli esindajad on aktiivselt kaasarääkimas Sotsiaalministeeriumi 
otsustes seoses Eesti Tervishoiu Kvaliteedikeskuse või õendustegevusjuhendite keskuse asutamiseks.  

6. Tervishoiutöötajate kõrged 
palgaootused mõjutavad sama 
valdkonna õppejõudude ootusi töötasule 
kõrgkoolis 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ja kõrgkooli tulemuslepingu läbirääkimistel arvestada tervishoiutöötajate 
palgarääkimiste tulemusi kõrgkooli rahastamisel. Koostöös erinevate osapooltega leida võimalus praktika 
rahastamiseks tervishoiuasutustele väljaspool kõrgkooli tegevuskulusid, mis vabastaks kõrgkooli vahendeid 
töötasu tõstmiseks. 

7. Doktorikraadiga õppejõudude ja 
teadlaste vähesus tervishoiu valdkonnas   

Õppejõudude teadusvõimekuse tõstmine rahvusvahelistes projektides osalemisega. Kõrgkool loob ja täidab 
2 professori ametikohta, mis võimaldavad uurimistoetuste taotlemist.  Doktorikraadiga õppejõudude 
värbamine, personali doktoriõppes edasiõppimise soodustamine ning struktuurimuudatused toetavad 
magistriõppe õppekavade avamist, kompetentsikeskuse loomist ning interdistsiplinaarsete 
rakendusuuringute käivitamist. 
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ARENGUKAVA 2015–2020 EESMÄRGID, VÕTMENÄITAJAD JA TULEMUSED 

Organisatsioon ja juhtimine 

Eesmärgid Võtmenäitajad Baastase 2015. aastal Sihttase 2020. aastal 

1. Motiveeritud, 
arenev ja ennastjuhtiv 
personal 

Personali haridustase Õppejõude: 8 doktorikraadiga (10%), 
alustanud õpinguid 4; 53 magistrikraadiga 
(66%); 19 kõrgharidusega (24% sh kutseõppe 
õpetajad). Mitteakadeemilisest personalist 8 
magistrikraadiga, 9 kõrgharidusega, 21 
töötajal muu haridustase. 

Õppejõude: 13 doktorikraadiga (16%), 59 
magistrikraadiga (71%), 11 kõrgharidusega 
(13%). Mitteakadeemilisest personalist 14 
magistrikraadiga, 11 kõrgharidusega, 15 muu 
haridustasemega. 

Õppejõudude 
atesteerimine 

Atesteerimist ei toimu. Atesteeritavatest 100% on atesteerimise läbinud, 
5% saanud tunnustuse „suurepärane“ . 

Rahvusvahelistumine Välisvahetustes 30 inimest (33%), 
väliskonverentsidel tegi 21 õppejõudu 28 
ettekannet, koostöövõrgustikes osaleb 13 
õppejõudu. 

Arengukava perioodil välisvahetustes osalenud 
60% personalist, väliskonverentsidel või  
-seminaridel teeb 30 töötajat 30 ettekannet 
aastas,  koostöövõrgustikes osaleb 25 
õppejõudu. 

Enesetäiendus Enesetäiendusel saadud teadmiste-oskuste 
rakendamist hinnatakse üldiselt 

Enesetäienduse kasutegurit hinnatakse 
süstemaatiliselt ja sihipäraselt arenguvestlusel. 

2. Ühiselamu 
eluruumid on 
renoveeritud. 
Õpperuumide 
kasutamine on 
efektiivne (nii 
õppehoones kui ka 
ühiselamus) 

Renoveeritud eluruumide 
maht 

Ühiselamu eluruumidest on 85% 
renoveerimata (majutuspind 4362 m2). 

Ühiselamu eluruumidest on 100%  
(majutuspind 4082 m2) renoveeritud. 

Õppetegevuseks 
kasutatava pinna 
efektiivsus 

Õppepindade kasutamise efektiivsust pole 
süstemaatiliselt hinnatud, kuid teada on et 
sügisel on ruumid ülekoormatud ning kevadel 
alakoormatud. Üliõpilaste iseseisev 
ruumikasutus  harjutamiseks on juurdumas.  
Ühiselamus kõrgkooli tegevuste kasutuses 
1385 m2.  

Õppepindade kasutamise efektiivsust 
analüüsitakse süstemaatiliselt, õppetegevusest 
hajusal perioodil kasutatakse ruume muuks 
otstarbeks, üliõpilaste iseseisvaks harjutamiseks 
ruumide kasutamine liigub tõusvas trendis. 
Ühiselamust on kõrgkooli tegevuses kasutuses  
1665 m2. 

3. Kõrgkooli 
finantssuutlikkus 
tagab nii igapäevaste 
ülesannete täitmise 
kui võimaldab 
arendustegevust  

Eelarve tegevuskulud, 
oma- ja välisvahendid 

Tegevuskulu 2 777 915 eurot, välisvahendid 
125 000 eurot. Tulud ja kulud on tasakaalus, 
sh aastakäibed (eurodes): täienduskoolituses 
30 000, muudes teenustes 1000, 
majutustegevuses 190 000. 

Arengukava perioodil ASTRA ja välisvahendite 
kogusumma 1 400 000 eurot, investeeringute 
maht 1 234 000 eurot (Lisa 2).   
2020. aasta tegevuskulu 3 360 000 eurot.  
Tulud ja kulud on tasakaalus, sh aastakäibed 
(eurodes): täienduskoolituses 50 000, muudes  
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   teenustes 15 000, majutustegevuses 250 000. 

4. Kõrgkool on tuntud 
ja tunnustatud 
partner, kõneisik, 
ekspert 

Kõrgkooli tuntus ja 
maine 

Kodulehe unikaalsete külastuste arv (2014. 
aastal) 574 062 aastas, meediakajastusi 2014. 
aastal 201, ajakiri Tervist! ilmunud 4 korda 
aastas – lugejaid igal numbril 3000. 

Kodulehe unikaalsete külastuste arv ning 
meediakajastuste arv tõusvas trendis,  ajakiri 
Tervist! ilmub 4 korda aastas – lugejaid igal 
numbril vähemalt 6000.  

Teadmistepõhine 
kogukonna rikastamine 

71 kogukonnale suunatud sündmust, kus 
osalejaid ca 7600. 

Sündmuste arv vähemalt 50 aastas, osalejaid ca 
5000.  

  Kogukonna teenimisse on kaasatud 25% 
õppejõududest ja 7% üliõpilastest.  

Kogukonna teenimisse on lisandunud teenuste 
pakkumine, kuhu on kaasatud vähemalt 50% 
õppejõududest ja 20% üliõpilastest.  

Rahvusvahelistumine  Rahvusvahelisel nädalal 20 osalejat 7 riigist.  Rahvusvahelisi nädalaid arengukava perioodil 
vähemalt 3, kus kokku vähemalt 100 osalejat 10 
väliskõrgkoolist. 

5. Kõrgkooli 
kvaliteedisüsteem 
toetab kõiki kõrgkooli 
tegevusi ning aitab 
monitoorida 
kitsaskohti 

Kvaliteedikäsiraamatu 
olemasolu ja 
rakendamine 

Kvaliteedikäsiraamat uuendatud 2014.aastal, 
90% protsessidest on kirjeldatud ja 
kasutamise efektiivsus tõusnud. 

Interaktiivne kvaliteedikäsiraamat kasutusel 
kõikidel tasanditel. Liitutud rahvusvahelise 
kvaliteediühinguga. 

Akrediteerimised jt 
välishindamised 

Institutsionaalne akrediteerimine edukalt 
läbitud 2012. aastal. Õppekavagrupi kvaliteedi 
hindamise ettevalmistamine, õppekavagrupi 
kvaliteedi hindamise läbimine 2016. aastal. 

Õppekavagrupi kvaliteedi hindamine 2016. 
aastal läbitud, institutsionaalne akrediteerimine 
läbitud edukalt 2019. aastal. 

Majandusaasta 
tegevusaruanded 

Koostatud majandusaasta tegevusaruanded 
avalikud, analüüsitud tegevused on aluseks 
uue arengukava koostamisel. 

Planeeritud tegevused on selgelt seotud 
majandusaastate tegevusaruannete analüüsitud 
tulemustega.  

Kvaliteedinäitajate 
analüüsimine 

Kvaliteedinäitajate andmebaas aastateks 
2012−2015 on olemas, vajab täiendamist, 
uuendamist ja analüüse. Kogutakse ja 
analüüsitakse võrdlusandmeid teiste 
rakenduskõrgkoolidega. 

Kasutusel olev programm või andmekogu on 
kasutajasõbralik, asjakohane ning avaliku info 
edastamisega seotud. Võimaldab mõjuanalüüse. 
Kogutud teavet võrreldakse nii Eesti kui 
väliskõrgkoolidega. 
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Õppe- ja arendustegevus  

Eesmärgid Võtmenäitajad Baastase 2015. aastal Sihttase 2020. aastal 

1. Motiveeritud 
sisseastujad ja 
edukad 
üliõpilased 

Vastuvõtukonkurss 
õppekohale 

7 5 

Immatrikuleeritutest 
lõpetajate %  

94%  
 

94%  

Üliõpilaste rahulolu Üliõpilaste rahulolu õppetöökorraldusega 3,85 
palli (5-st), kaebuste arv aastas viis. 

Üliõpilaste rahulolu kasvav, kaebuste arv ei suurene. 
Ettepanekute arv ning muudatuste tagasidestamine on 
tõusvas trendis. 

Erialasele tööle 
asumine/edasi-
õppimine 

Erialasele tööle asujaid 91%, edasiõppijaid 
eraldi ei monitoorita. 

Erialasele tööle asujaid 91%, edasiõppijaid 5%. 

Üliõpilaste mobiilsus 
ja rahvusvaheline 
kogemus 

Väliskõrgkoolis praktikat sooritavate üliõpilaste 
osakaal kõrgkooli üliõpilastest 3,1% (välisriigist 
sissetulevaid 5,7%) ning rahvusvaheline 
õpikogemus on 30% üliõpilastest. 

Üliõpilasvahetus (väljaminevate ja sissetulevate 
üliõpilaste mobiilsus) on tasakaalus ning moodustab 
üliõpilaskonnast 6%, igal üliõpilasel on olemas 
rahvusvaheline õpikogemus. 

Koostöö 
gümnaasiumitega 

Koostöölepingud viie gümnaasiumiga, kellele 
pakutakse iga-aastaselt valikaineid.  

Koostöölepingud ja regulaarne õppetöö üheksa 
gümnaasiumiga. 

Osakoormusega ja 
erineva 
õppekorraldusega 
õpe  

Ei pakuta osakoormusega õpet ja erineva 
õppekorraldusega (tsükli-, õhtu- jms) õpe on 
kasutusel peamiselt õdede õppekaval.       
Erivajadustega üliõpilastele võimaldatakse õppe 
läbimist individuaalse õppetöögraafiku alusel. 

Osakoormusega ja erineva õppekorraldusega õpet 
pakutakse vähemalt kolmel õppekaval. On loodud 
toetusmeetmed erivajadustega üliõpilastele. 

2. Õppe- ja 
arendustegevuse 
suurem 
integratsioon nii 
kõrgkooli üleselt, 
õppekavati kui ka 
rahvusvaheliselt.  

Õppetegevusse 
integreeritud 
teenused, 
õppejõudude  
kaasatus 

Õppetegevusse on integreeritud teenuseid 
lähtuvalt õppejõu isiklikust initsiatiivist. 

Õppetegevusse integreeritud teenused on välja 
kujunenud, süsteemselt ja eesmärgipäraselt 
integreeritud õppetegevusse.  

Kogukonna 
teenimine on 
integreeritud 
õppekavadesse. 

Interdistsiplinaarsed 
õppeained 
õppekavades 

Interdistsiplinaarseid õppeaineid ei ole 
rakendatud. 

Interdistsiplinaarseid õppeaineid on kõikidel 
õppekavadel, neid on lisandunud tõusvas trendis kogu 
arengukava perioodi vältel. 
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  Koostöö 
välisõppejõududega  

Välisõppejõud on (2014. a) läbi viinud õppetööd 
16,7 EAP ulatuses. 

Inglise keeles viiakse õppetööd läbi kõikidel 
kõrghariduse õppekavadel vähemalt 5 EAP ulatuses 
õppeaastas.  

  Digi- ja aktiivõpe  Eel- ja järelvaadatavaid videoloenguid ei ole. 
Digimaterjalid on olemas 75%-l õppeainetel, e-
kursustel on kasutusel videoloengud. Kõikidel 
õppekavadel rakendatakse aktiivõppemeetodeid 
õppejõudude initsiatiivil. IT-alaste teadmiste 
osakaalu pole tähtsustatud. 

Eel- ja järelvaadatavaid videoloenguid on igal 
õppekaval vähemalt 60%-l loengutest, kõikidel 
õppeainetel on olemas digimaterjalid. 
Aktiivõppemeetodite efektiivsus õpiväljundite 
saavutamisel on analüüsitud ning nende kasutamine  
on planeeritud toetamaks üliõpilase õppimist. IT-alaste 
teadmiste omandamise maht on tõusnud ning toimub 
kaasaegsete e-tervise rakenduste õppimine. 

3. Magistriõppe 
võimaldamine 
vähemalt kahel 
õppekaval 

Magistriõppe 
õppekavad 
registreeritud,  
magistriõpe avamine 
ja läbiviimine 

Alustatud koostööd Läti ja Leedu kõrgkoolidega 
ühisõppekava loomiseks radiograafias. 
Jätkatakse koostööd bioanalüütiku euromagistri 
õppekaval toetava partnerina. 

Kõrgkoolil on registreeritud kaks magistriõppe 
õppekava. Vastuvõtt on edukalt läbi viidud ning õpe 
toimub vähemalt ühel õppekaval, teisel õppekaval on 
välja kuulutatud vastuvõtt. 

4. Kompetentsi-
keskuse edukas 
tegutsemine 
koostöös 
huvigruppidega 

Rakendusuuringud  Kompetentsikeskuse idee ja sisu sõnastamine 
ning toetuse taotlemine ASTRA meetmest. 
Rakendusuuringute nõukogu tegevus on olnud 
tulemuslik, sh töös 17 rakendusuuringut, millest 
kuus viiakse läbi koostöös huvigruppide või 
koostööpartneritega, igal aastal on välja antud 
uurimistöö kogumik. ETISe publikatsioone 
aastas keskmiselt 95. 

Kompetentsikeskus on mehitatud vähemalt kahe uue 
ametikoha ja töötajaga. Keskusesse on koondunud 
rakendusuuringute nõukogu tegevus, tellitud uuringud 
(perioodil vähemalt seitse), viiakse läbi uuringutele 
tuginevaid koolitusi, antakse välja uuringuid 
tutvustavaid väljaandeid ning koordineeritakse ka 
teaduse populariseerimist. Kõrgkool on ekspert ja 
eestvedaja patsiendi ohutuse temaatikas. ETISe 
publikatsioone aastas keskmiselt 100. 

 Õppejõud-eksperdid  Õppejõududest 30 on kaasatud ekspertidena.  Trend tõusev. 

 Täienduskoolitused 
 

Täienduskoolituste koordineerimine toimub 
arendusosakonnas ühe spetsialisti tööna.  
Täienduskoolituste arv 63, sh kaks konverentsi. 
Osalejate arv 1135, lisaks konverentsidel 505, 
rahulolu 4,8 palli (5-st). 

Täienduskoolituste koordineerimine toimub 
kompetentsikeskuses, töötajate arv on suurenenud. 
Täienduskoolituste arv 75, osalejaid 2000. 
Konverentse aastas kaks, rahulolu 
täienduskoolitustega püsib. 

  Tasulisena 
pakutavad teenused 

Tasulisena pakutavaid õppe- ja 
arendustegevusega seonduvaid teenuseid ei 
ole. 

Erinevaid tasulisi teenuseid, mis seonduvad kõrgkooli 
õppekavade ja arendustegevustega, on arengukava 
lõpuks vähemalt 21. Teenuste pakkumine ja 
kasutamine on tõusvas trendis. 
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ARENGUKAVA EESMÄRKIDE SAAVUTAMISE HINDAMINE JA ARENGUKAVA UUENDAMINE  
 

Kõrgkoolil on kaks strateegilist alusdokumenti: arengukava ja 

kvaliteedikäsiraamat. Arengukava on kõrgkooli tegevuse 

alusdokument, mis lähtub kehtivatest õigusaktidest, kõrgkooli 

missioonist, visioonist ja põhiväärtustest.  

Arengukava alusel koostatakse igaks kalendriaastaks 

tegevuskava, mis lähtub käesoleva arengukava eesmärkidest 

ning sisaldab konkreetseid tegevusi kalendriaastaks, vastutajaid 

ja tähtaega. Tegevuskava kinnitab igal aastal kõrgkooli nõukogu, 

jälgides arengukava ja tegevuskavade sidusust, 

eesmärgipärasust ning planeeritud tegevuste eesmärkideni 

viimise seost ning eesmärkide täidetavust. Tegevuskava täitmist 

hindab kõrgkooli nõukogu tegevusaasta aruande alusel. 

Tegevusaasta aruanne koostatakse igal kalendriaastal hiljemalt 

31. märtsiks.  

Juhul, kui tegevuskavade täitmise aruannete kaudu selgub 

arengukava eesmärkide täitmise võimatus või välistegurid ja - 

keskkond on muutunud selliselt, mis eeldatavasti ei võimalda 

arengukavas püstitatud sihttasemeid saavutada, siis algatab 

kõrgkooli nõukogu arengukava muutmise.  

Arengukava muutmisel avatakse arengukava aruteluks kogu 

kollektiivile, kirjeldades muutuse põhjused ja vajadused ning 

seejärel viiakse kõrgkooli nõukogus sisse vajalikud muudatused, 

kooskõlastatakse arengukava Haridus- ja Teadus-

ministeeriumiga ning kinnitatakse kõrgkooli nõukogu otsusega.  

Käeolev arengukava kehtib 1. juuli 2015 kuni 30. juuni 2020. 

Kõrgkool algatab uue arengukava arutelud hiljemalt 2020. aasta 

jaanuaris. 
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LISAD 

Lisa 1. Arengukava 2010–2015 täitmise kokkuvõte 

Eelneval arengukava perioodil oli kõrgkoolil püstitatud kaks strateegilist eesmärki. 2012. aastal kinnitati kõrgkooli arengukava eesmärkide juurde 
strateegilised võtmetulemused koos planeeritava sihttasemega 2015. aastaks. Alljärgnevalt on käsitletud eelmise arengukava eesmärkide täitmist 
koos võtmetulemuste taseme kirjeldusega 2015. aasta kevadeks. 

Esimene eesmärk: kõrgkoolis töötab missiooni ja visiooni elluviimiseks piisav hulk kõrge kvalifikatsiooni, kutse-, ameti- ja erialaselt 
pädevaid, innovaatilisi ja motiveeritud töötajaid. 

Alaeesmärgid Väljundid Tulemused 2014/15. õppeaastal 

1. Õppejõudude 
kvalifikatsioon võimaldab 
kõrghariduse kvaliteedi 
kindlustamise 
rahvusvahelise õppe-, 
arendus- ja uurimistöö 
elluviimisel Euroopa 
kõrgharidusruumis 

1. Õppejõududest on vähemalt 10−15% doktorikraadiga, 
kes täidavad loodud professori või dotsendi ametikohti, 
vähemalt 85-90% õppejõududest on magistrikraadiga.  
2. Eesmärgistatud ja süsteemne arenguvestluste ja 
koolitusplaanide (täidetud 80%) elluviimine. 
 

1. Õppejõududest 10% on doktorikraadiga (8 inimest – 6,25 
ametikohta), kes täidavad loodud dotsendi, lektori ja assistendi 
ametikohad ning 66% on magistrikraadiga (53 inimest – 39,25 
ametikohta). 19 inimest on kõrgharidusega, kes täidavad 10,25 
ametikohta, neist 4 ametikohta kutsehariduses. 
2. Arenguvestluste ja koolitusplaanide elluviimine on eesmärgipärane.  

2. Kõrgkooli missioonist ja 
visioonist lähtuv õppe-, 
arendus- ja teadustegevus  

1. Kõrgkool pakub vähemalt 30 EAP ulatuses ingliskeelseid 
õppeaineid/mooduleid 
2. Üliõpilane läbib 8-10 EAP ulatuses õppetööd võõrkeeles. 
3. Arengukava jooksul on lõppenud 15 rakendusuuringut, 
mille protsessi ja tulemusi on tutvustatud publikatsioonide ja 
ettekannetega nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.  
4. Rahvusvaheline võrgustikutöö kõikidel õppekavadel 
võimaldab ellu viia uusi arendusprojekte (3).  
5. Võrdlus nii Eestis kui Euroopas samalaadsete 
rakenduskõrgkoolidega. 
6. Mitteakadeemilise personali pädevus, motivatsioon ning 
kaasamine toetab põhiprotsesside elluviimist. 

1. Kõrgkool on pakkunud perioodil kokku 36 EAP ulatuses 
ingliskeelseid õppeaineid/mooduleid. 
2. Üliõpilastel on olnud võimalus läbida sõltuvalt õppekavast 3-10 EAP 
ulatuses õppetööd võõrkeeles. 
3. Arengukava jooksul on lõppenud 15 rakendusuuringut, mille 
protsessi ja tulemusi on tutvustatud publikatsioonide ja ettekannetega 
nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.  
4. Rahvusvaheline võrgustikutöö toimub kõikidel õppekavadel ning on 
seotud uute arendusprojektidega suuremas mahus kui planeeritud.  
5. Võrdlus Jyväskyla Rakenduskõrgkooli ning Eesti 
rakenduskõrgkoolidega on teostatud.  
6. Mitteakadeemilise personali hulgas on suurenenud magistrikraadiga 
töötajate arv. Motivatsioon on kõrge ja kaasamine hea, lähtudes 
töökeskkonna küsitluste tulemustest.  

3. Koostöö huvipoolte ja 
võtmepartneritega tagab 
sidususe ühiskonnaga  

1.Võõrkeelsed kursused (6) nii töötavatele spetsialistidele 
kui kõrgkooli üliõpilastele. 
2. Kõrgkooli eestvedamisel toimub aastas 1-3 seminari/ 
konverentsi.  
 

1. Avatud kõrgkooli raames on pakutud üheksa võõrkeelset kursust nii 
töötavatele spetsialistidele kui kõrgkooli üliõpilastele (lisanduvad vaid 
üliõpilastele pakutavad kursused).  
2. Kõrgkooli eestvedamisel on toimunud perioodil kokku 42 
seminari/konverentsi (8 aastas). 
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3. Suvekõrgkoolis osaleb 75-100 õppijat. 
4. Õppekavapõhiste teenuste keskuse loomine.  
5. Tasuta praktikajuhendajate koolituse on läbinud igal 
aastal 100−150 praktikajuhendajat. 
6. Kõik õppekavad on esindatud Sotsiaalministeeriumi, 
kutse- ja erialaühingute töörühmades.  

3. Suvekõrgkool on toimunud kahel korral (suvekool õpetajatele ja 
rahvusvaheline koolitusnädal), kokku osalejaid 50 inimest 7 riigist.  
4. Õppekavapõhiste teenuste keskust ei ole loodud, kuna 
läbirääkimised ja ettevalmistus koostöös Sotsiaalministeeriumiga on 
veninud. 
5. Tasuta praktikajuhendajate koolituse on läbinud aastatel 2010-2014 
kokku 431 praktikajuhendajat ja tasulistel kursustel osales 203 
praktikajuhendajat − seega keskmiselt aastas 126 juhendajat. 
6. Rakenduskõrghariduse seitsmest õppekavast  kuus on esindatud 
Sotsiaalministeeriumi, kutse- ja erialaühingute töörühmades.  

 
Võtmetulemused Baastase 2011. aastal Sihttase 2015. aastal TULEMUSED 2015. aastal 

Kõrgkooli tegevus 
ja õppekavad 
vastavad Euroopas 
ja Eestis kirjeldatud 
kvaliteedinõuetele 

Kehtivad akrediteeringud kõikidel 
õppekavadel ja institutsioonil. 
Õppekavad vastavad Euroopa 
direktiividele. Läbitud 
üleminekuhindamine. Edukas 
osalemine Avaliku Sektori 
kvaliteediauhinna konkursil. 

Institutsionaalne akrediteerimine on edukalt 
läbitud 2012/13. õppeaastal. 
Juhtimiskvaliteedi auhinna konkursil 
osalemiseks esitatud eneseanalüüsi 
dokument. Esitatud taotlus 
õppekavagruppide kvaliteedihindamiseks 

Institutsionaalne akrediteerimine üliedukalt läbitud, 
tunnustus organisatsiooni ja personalijuhtimise osas. 
Avaliku sektori kvaliteedihindamise konkursil saadud 
väikeste ettevõtete grupis tunnustus. 2014. a saadud 
kutseõppe õppekavadel täisakrediteering. 
Õppekavagruppide kvaliteedihindamine toimub 2016. 
aasta kevadel. 

Kvalifitseeritud ja 
jätkusuutlik 
õppejõudude 
koosseis 

Õppejõudude keskmine vanus on 42, 
neist: 3 doktorikraadiga, 55 
magistrikraadiga, 18 kõrgharidusega, 6 
väljaõppinud ja tegutsevat mentorit 
personalile. 

Õppejõudude keskmine vanus on 42 
aastat, neist: 
6 doktorikraadiga, alustanud 
doktoriõpinguid 2;  
64 magistrikraadiga, 6 kõrgharidusega  
ja 10 väljaõppinud ja tegutsevat mentorit 
personalile. 

Õppejõudude keskmine vanus on 43,9 aastat, neist: 
8 doktorikraadiga, alustanud doktoriõpinguid 4,  
53 magistrikraadiga, 19 kõrgharidusega (sh 
kutseõppe õpetajad) ning 7 väljaõppinud ja 
tegutsevat mentorit. 

Arendus- ja 
teadustöö mõjukus 

ETISes publikatsioone (2010-2011) 108 
Kõrgkoolis 5 projekti lõpetatud, 
käimasolevaid 2. 
 
Rahvusvahelistes võrgustikes 
osalemine 5-l õppekaval, kõrgkool UAS 
võrgustikus. 
 
Rakendusuuringuid läbi viidud 12 
(aastatel 2010−2011), 2011. aastal 
jätkumas 3. 

ETISes publikatsioone (aastatel 
2012−2015) 345. 
Arengukava perioodil 10 lõppenud projekti, 
käimasolevaid 5.  
Rahvusvahelistes võrgustikes osalemine 
kaheksal õppekaval, toimub regulaarne, 
eesmärgistatud koostöö. 
 
Rakendusuuringuid läbi viidud 7 (aastatel 
2012−2015), 2015. aastal jätkumas 6. 

ETISes publikatsioone (aastatel 2012−2014) 289. 
Kõrgkooli juhitud projekte: 11 lõppenud, üks 
käimasolev.  
 
Rahvusvahelistes võrgustikes toimub regulaarne ja 
eesmärgistatud koostöö seitsmel õppekaval, 
kutseõppe õppekavadel sidemed rahvusvaheliste 
võrgustikega puuduvad. 
Perioodil 2012−2015 on läbi viidud 11 
rakendusuuringut, 2015. aastal on jätkumas 15 
uuringut. 

Töötajate rahulolu 
töökeskkonnaga 

Viiepallisüsteemis rahulolu keskmine 
tulemus 4,4. 

Viiepallisüsteemis rahulolu keskmine 
tulemus 4,4. 

Viiepalli süsteemis rahulolu keskmine tulemus 4,9. 

Eelarve kogumaht Eelarve kogumaht 2011. aastal Eelarve kogumaht 2015. aastal 3 805 032 Eelarve kogumaht 2015. aastal 4 045 869 eurot, 
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s.h. 
sihtfinantseeringud 
välisvahenditest 

9 988 124 eurot, sihtfinantseeringud 
välisvahenditest 7 047 800 eurot (sh 
õppehoone ehitus 6 653 017 eurot). 

eurot, sihtfinantseeringuid välisvahenditest 
505 305 eurot. 

sihtfinantseeringuid välisvahenditest 124 426 eurot 
(kõik sihtfinantseeringud kokku 645 124 eurot). 

Investeeringud Uue õppehoone valmimine. 
Rakenduskõrgharidusõppe 
infrastruktuuri alameetme kaudu 
käivitatud 3 projekti õppekavade 
materiaal-tehnilise baasi 
kaasajastamiseks. 

Uue õppehoone täielik kasutuselevõtmine 
ja kulude optimeerimine. 
Rakenduskõrgharidusõppe infrastruktuuri 
alameetme projektid edukalt lõpetatud. 
Ühiselamu renoveerimise projekt käimas. 

Uus õppehoone on kasutusele võetud täies mahus, 
kulud optimeeritud vastavalt  planeeritule. 
Infrasturktuuri meetme projektid edukalt lõpetatud. 
Ühiselamu välisfassaad renoveeritud, ehitatud välja 
ventilatsioonisüsteem. Sisetööd ühiselamus jätkuvad.  
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Teine eesmärk: kõrgkooli üliõpilased on teadlikud oma kutse- ja eriala valikutes, orienteeritud elukestvale õppele pühendudes õppe- ja 
arendustegevusele ning vilistlased on konkurentsivõimelised tööturul. 

Alaeesmärgid Väljundid Tulemused 2014/15. õppeaastal 

1.Kõrgkooli maine ning 
koostöö erinevate 
sidusrühmadega tagavad 
kõrgkoolile motiveeritud 
üliõpilased  
 
 
 

1. Koostöö gümnaasiumitega (10), tervishoiukallakuga 
õppeklasside avamine (5) ning ümberõppe võimaldamine (50) 
toovad kõrgkooli kandideerima kutse- ja erialateadlikud 
üliõpilased (vähemalt 1050 õppijat). 
2. Kõrgkooli positiivne kuvand ja tuntus.  
3. Riiklik koolitustellimus on täidetud 95%. 
4. Tuutorlussüsteem (üliõpilaselt üliõpilasele) on süsteemselt ja 
jätkusuutlikult käivitunud kõikidel õppekavadel. 

1. Koostöölepingud 5 gümnaasiumiga, tervishoiukallakuga klasse 
avatud gümnaasiumite kaks, üliõpilaste arv jäänud 1100 tasemele, 
ümberõppijaid üliõpilaskonda lisandunud iga-aastaselt üha rohkem. 
2. Läbiviidud küsitluste põhjal on kõrgkooli tuntus kasvanud.  
3. Riiklik koolitustellimus on täidetud 94%.  
4. Tuutorlussüsteemi kasutati kaks aastat, seejärel peale küsitlusi ja 
analüüsi juurutati kursusevanemate süsteem, mis sobitub kõrgkooli 
õppekorraldusega paremini. 

2. Üliõpilaste kaasamine 
arendus- ja 
teadustegevusse 
kõrgkooli jätkusuutlikuse 
tagamisel 

1. Ühisprojektid ja -tegevused kõrgkooli huvipoolte ja 
võtmepartneritega, projekte vähemalt 1 aastas igal õppekaval, 
millesse kaasatud arengukava lõpuks 15-20% üliõpilastest.  
2. Seminaridel/konverentsidel on õppejõud ja üliõpilased teinud 
20-25 ettekannet aastas.  

1. Projekte on perioodil kokku olnud 29, tudengkonnast kaasatuid 10% 
(lisaks PRIMUS programm). Samaaegselt on oluliselt suurenenud 
rakendusuuringutesse kaasatud üliõpilaste arv – 25lt 74ni.  
2. Ettekandeid konverentsidel on tehtud arengukava perioodil kokku 
154, mis teeb keskmiselt 30 ettekannet aastas. 

3. Õppekavade 
arendamine 
rahvusvahelises koostöös  
tagab vilistlaste 
konkurentsivõime 
Euroopa tööturul 
 
 

1. Kõrgkooli õpikeskkond toetab rahvusvahelistumist. 
2. Välisvahetused on kahesuunalised ning vahetuses osaleb 
vähemalt 5% tudengitest. 
3. Välistudengeid, kes omandavad eesti keele ja jätkavad 
kõrghariduse omandamist meie kõrgkoolis, on vähemalt 2-3%  
4. Kõrgkoolil on välispartneritega ühisõppekavad magistriõppe 
pakkumiseks bioanalüütiku ja õde-spetsialisti õppekaval 
5. Kõrgkoolil on Läänemere riikides tunnustatud 
radioloogiatehnik spetsialisti ühisõppekava, mis võimaldab 
kaitsta erialase magistrikraadi. 

1. Rakendatud on välislektorite kaasamine, regulaarselt aastas 4 
välisõppejõudu erinevatel õppekavadel. 
2. Suurenenud on välisvahetuses osalejate arvud, väljaminevad 
üliõpilased moodustavad 3,1% ning sissetulevad 5,7% (2011. aastal 
2,2%) kõrgkooli üliõpilaste arvust. 
3. Välistudengeid ei ole. 
4. Bioanalüütikute magistriõppe õppekava koos 4 välispartneriga on 
valminud, registreerimisel Portugalis ning ühisõppekava 
registreerimine Eestis seisab ees. Õe õppekaval on alustatud kootööd 
Jyväskylä ametikõrgkooliga, eesmärgiks võimalusel double degree 
programmi arendamine. 
5. Radioloogiatehnik-spetsialisti õppekava on valmis ning tunnustatud 
Euroopa partnerite, sh Baltimaade poolt. Jätkuvad ettevalmistused 
magistriõppes ühisõppekava loomiseks.  

4. Vilistlaste sidusus 
kõrgkooliga 

1. Vilistlaskogu on aktiivne, nende regulaarne tegevus toetab 
kõrgkooli arengut. 
2. Loodud stipendiumifond üliõpilastele.  
3. Vilistlastega koostöö nende praktikajuhendajaks, lõputöö 
juhendajaks, õppejõuks koolitamisel. 

1. Vilistlaskogu organisatsioonina küll tegutseb, kuid pole aktiivne 
kõrgkooli arengu toetamisel 
2. Stipendiumifondi loodud ei ole. 
3. Koostöö vilistlastega on suurenenud, nad on kaasatud praktika- ja 
lõputööde juhendajatena ning ühtlasi erinevatesse tegevustesse 
ühiskonna teenimisel. Lisandunud on vilistlaste läbiviidud valikained 
ning vilistlasi on valitud konkursi korras (pärast magistrikraadi 
omandamist) ka kõrgkooli tööle. 
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Võtmetulemused Baastase 2011. aastal Sihttase 2015. aastal TULEMUSED 2015. aastal 

Vastuvõtuavalduste arv ühele riikliku 
koolitustellimuse kohale 

9 5 7,7 

RKT tellimuse täitmine 88% 93% 94% 

Lõpetajate erialasele tööle suundumine 81% 85% 88% 
Üliõpilaste rahulolu õppimise toetamisega 2,88 punkti 

(viiepallisüsteemis) 
Trend kasvav 3,66 punkti  

(viiepallisüsteemis)  

Vilistlaste rahulolu kõrgkoolist saadud teoreetiliste 
ja praktiliste väljundite saavutamisega 

3,67 punkti 
(viiepallisüsteemis) 

Trend kasvav 3,85 punkti 
(viiepallisüsteemis) 

Tudengeid välisvahetuses 2,2% 5% 3,1% (üliõpilased väliskõrgkooli) 
5,7% (välisüliõpilased kõrgkooli) 
% Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaste arvust 

Ühiskonnale suunatud tegevused Elanikkonnale pakutavad 
teenused ebaregulaarsed, 
osalenud 371 inimest. 
 
Täienduskoolitusel 
osalejate arv keskmiselt 
762 inimest aastas. 

Teenust kogukonnale osutatakse 
regulaarselt õppetöö raames igal 
nädalal  vähemalt 4 tundi, 
osalenuid aastas vähemalt 600. 
Täienduskoolitustel osalejate arv 
keskmiselt 1000 inimest aastas. 

Elanikkonnale suunatud tegevusi (71 korral) 
osutati 7600 inimesele, sh tegevused õppetöö 
raames. Kogukonna teenimine on integreeritud 
õppekavadesse ning toimub regulaarselt 8 
õppeaine raames. Keskmiselt 997 osalejat 
aastas: 2014. a − 1640 inimest; 2013. a − 585; 
2012. a – 1237.  
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 Lisa 2. Investeeringute plaan aastani 2020

Nimetus  2015 2016 2017 2018 2019 2020 KOOND 

Õe ja ämmaemanda õppekavad               

Ravimikärud 3 tk, ratastel protseduurikapid   6 000         6 000 

Hingamisaparaat intensiivravi palatisse   20 000         20 000 

Sünnitusmannekeen (SimMom) 50 000           50 000 

Vastsündinu läbivaatuse laud soojalambiga 2 tk   2 000         2 000 

Süstimise mulaažid (amortiseerunute asendamine)     5 000       5 000 

Patsiendi abivahendid       5 000     5 000 

Ratastel beebivoodid 4 tk, monitor -beebikaalud 2 tk     2 000       2 000 

Mannekeenid (SimManid)        100 000     100 000 

Erakorralise meditsiini tehniku õppekava             
 

Defibrillaator Corpulse  15 000           15 000 

Kiirabiraam. Reanimatsioonikott 2 tk     5 000       5 000 

Taaselustamise mannekeen         50 000   50 000 

Füsioterapeudi õppekaval labori loomine     150 000       150 000 

Radioloogiatehniku õppekava             
 

Veebipõhised simulatsiooniprogrammid 3 tk      10 000 5 000 5 000   20 000 

Positsioneerimise alused koos lisadega 3 tk   12 000         12 000 

Veevann maskide tegemiseks    4 000         4 000 

Maskide toorikud    4 000         4 000 

Laboritehnika väljavahetamine       5 000 25 000 150 000 180 000 

Haldusosakond             
 

IT seadmed  3 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 53 000 

Ühiselamu tubade rekonstrueerimine  (III kuni IX korrus) 100 000 150 000 100 000       350 000 

Ühiselamu II korruse väljaehitus 150 000           150 000 

Ühiselamu trepikodade rekonstrueerimine       20 000     20 000 

Ühiselamu kaardisüsteem, valvekaamerate, liftifuajee uste 
vahetamine 

18 000 8 000         26 000 

Ühiselamu elektrisüsteemi uuendamine      5 000       5 000 

INVESTEERINGUD KOKKU: 336 000 216 000 287 000 145 000 90 000 160 000 1 234 000 

 


