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TEGEVUSARUANNE 

KÕRGKOOLI ÜLDISELOOMUSTUS 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool) 2011. aasta tegevused toimusid vastavalt 
arengukavale, tegevuskavadele ja struktuuriüksuste tööplaanidele ning kinnitatud eelarvele. 

Kõrgkool koostas uue arengukava perioodiks 2012-2016 ning analüüsis uue arengukava 
koostamise protsessis eelmise arengukava täitmist. Arengukava 2009-2012 strateegiliste 
eesmärkide täitmist ei takistanud mõningate tegevuste osaline täitmine. 

Märkimist väärib fakt, et  õppijate arv on kõrgkoolis kasvanud - aastal 2007 oli õppijaid 1331 
ja aastal 2011 on arv tõusnud 1748-le. 

14. mail 2011 võttis kõrgkooli nõukogu vastu otsuse läbida institutsionaalne akrediteerimine 
2012. aastal. Kõrgkool alustas aruandeperioodil ettevalmistust institutsionaalseks 
akrediteerimiseks. 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli finantsaasta eelarve koostatakse lähtudes kõrgkooli 
riigieelarvevahendite ja omavahendite kasutamise eeskirjast ning kõik struktuuriüksused 
osalevad eelarve koostamise protsessis.  
 
 

ÕPPIJAD JA ÕPPEKAVAD 

Kõrgkoolis on 2011. aastal seitse õppetooli: õenduse, ämmaemanduse, optomeetria, 
hambatehnika, tegevusteraapia, farmaatsia ning tervisedenduse õppetoolid ja kaks osakonda: 
kutseõppe- ning õppeosakond. 

Kõrgkool tegutseb Tallinnas, tal on struktuuriüksus Kohtla-Järvel ning lisaks toimub õppetöö 
Pärnus, Kiviõlis ja Kuressaares. 

Seisuga 01. november 2011 õppis 1607 üliõpilast seitsmel rakenduskõrgharidusõppe 
õppekaval ja 141 õpilast kahel kutseõppe õppekaval.   

2011/2012. õppeaasta vastuvõtt ja konkurss õppekohtadele oli järgmine:    
 
RAKENDUSKÕRGHARIDUSE ÕPPEKAVAD   

Õppekava 
Nominaalne 

õppeaeg 
(aastat) 

Vastuvõtt 
RE 

kohtadele 

Esitatud 
avaldusi 
kokku 

Konkurss 
REV kohtadele 

immatrikuleeriti 

Farmatseut 3 37 147 4 5 
Farmatseut (riigikeel) 3 3 50 16,7 0 
Farmatseut (riigikeel 0,5a) 3,5 10 25 2,5 1 
Hambatehnik 3,5 12 172 14,3 1 
Optometrist 3,5 16 96 6 3 
Optometrist (riigikeel 0,5a) 4 3 13 4,3 0 
Tegevusterapeut 4 12 105 8,8 3 
Tegevusterapeut  
(riigikeel 0,5a) 

4,5 2 9 4,5 0 

Tervisedendus 3 13 42 3,2 0 
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Tervisedendus (riigikeel) 3 2 7 3,5 0 
Õe põhiõpe 3,5 60 298 5 10 
Õe põhiõpe (tsükliõpe) 3,5 30 126 4,2 5 
Õe põhiõpe (riigikeel 0,5a) 4 60 247 4,1 10 
Õe põhiõpe  
(riigikeel 1a, Kohta-Järve) 

4,5 30 90 3 1 

Õde kokku   180 761 4,2 26 

Õe põhiõpe eelnevat erialast 
kutseharidust omavatele 
õdedele (Tallinn, Pärnu,  
Kohta-Järve, Kuressaare) 

2 70 352 5 39 

Õe erialakoolitus 
(terviseõde) 

1 20 22 1,1 0 

Õe erialakoolitus  
(kliiniline õde) 

1 20 22 1,1 0 

Ämmaemand 4,5 15 158 10,5 1 
Ämmaemand (riigikeel 0,5a) 4,5 10 41 4,1 1 
Ämmaemand eelnevat 
erialast kutseharidust 
omavatele õdedele  
(Kohta-Järve) 

2 20 24 1,2 0 

 
KUTSEÕPE KESKHARIDUSE BAASIL 

Õppekava 
Nominaalne 

õppeaeg 
(aastat) 

Vastuvõtt 
RE 

kohtadele 

Esitatud 
avaldusi 
kokku 

Konkurss 
REV kohtadele 

immatrikuleeriti 

Erakorralise meditsiini 
tehnik 

1 20 52 2,6 2 

Hooldustöötaja (Tallinn) 2 20 34 1,7 0 
Hooldustöötaja 
(Kohtla-Järve) 

2 20 55 2,8 5 

Hooldustöötaja (Pärnu) 2 15 16 1,1 0 
Hooldustöötaja kokku 2 55 105 1,9 7 

 

2011. aastal oli kõrgkoolis lõpetajaid 433, neist 35 farmatseuti, 9 hambatehnikut, 13 
optometristi, 11 tervisedendajat, 234 õde, 50 ämmaemandat, 64 hooldustöötajat ja 17 
erakorralise meditsiini tehnikut. 
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TEGEVUSED ARUANDEAASTAL 

KÕRGHARIDUS 

1. Meditsiini õppekavagrupp läbis edukalt üleminekuhindamise ja sai tähtajatu õppe 
läbiviimise õiguse; 

2. programmi Primus toel viidi ekspertide poolt läbi tegevusterapeudi, tervisedenduse, 
farmatseudi  ja optometristi õppekavade analüüs;  

3. kursuse “Õppimine kõrgkoolis” läbis 13 üliõpilast; 
4. VÕTA hindamise baaskoolituse läbis 12 töötajat; 
5. aruandeaasta aprillis loodi VÕTA taotluste läbivaatamiseks mitmeliikmelised VÕTA 

komisjonid; 
6. aruandeperioodil laekus 283 VÕTA taotlust, millest 256 taotlust rahuldati täies mahus, 

26 osaliselt ja üks jäi rahuldamata; 
7. praktika juhendajate olemasolu jätkuvaks kindlustamiseks viidi läbi juhendajate 

koolitus 114-le õele, 10-le tervisedendajale, 12-le tegevusterapeudile ja 24-le 
ämmaemandale; 

8. õe põhiõppe õppekava tsükliõppes alustas teine rühm, konkurss oli 4,2 ühele 
õppekohale, mis näitab paindliku õppekorralduse vajadust; 

9. muudeti õe põhiõppe õppekava, mille raames lisandus sõja- ja katastroofimeditsiini 
õppeaine, mis suurendab õppekava läbinutel parema valmisoleku hakkamasaamiseks 
sõja- ja katastroofi olukordades, ja mida viiakse läbi koostöös Kaitseväe Ühendatud 
Õppeasutustega; 

10. avati ämmaemandate tasemeõppe kursus Kohtla-Järvel, et tagada kutsealane 
regionaalne hõlmatus; 

11. eelneva kutseharidusega õdede rakenduskõrgharidusõppe rühm alustas Kuressaares 
õppetööd koostöös Eesti Õdede Liidu, Saare Maavalituse, Kuressaare Linnavalitsuse, 
TTÜ Kuressaare Kolledži, Kuressaare Haigla ja Kuressaare Gümnaasiumiga; 

12. toimus vastuvõtt õe eriala koolitusele, kliinilise õenduse õppekavale; 
13. alates 2011. aastast esitatakse kõrgkoolile iga-aastane riiklik koolitustellimus 

tegevusterapeudi õppekavale; 
14. uuendati kõrgkooli õppekava statuuti, uuendused tingis õppekavade arendustegevus ja 

üleminek uuele ÕIS-le; 
15. 2011. aastal viidi läbi tööandjate rahulolu-uuring, mille tulemusi arvestatakse 

õppekavade arendustegevuses; 
16. õppeainete tagasisidestamisel võeti kasutusele ÕIS-põhine küsitlus, mille kaudu 

tagasisidestatakse kõik ainekursused; 
17. koostöös Terviseameti ja Eesti Õdede Liiduga korraldati ning viidi läbi teooria ja 

praktika eksam 30-le tervishoiutöötajate registris mitteolevale õele, kellest sooritas 
eksami 28; 

18. 2011. aastal korraldas kõrgkool Läänemereriikide programmi 2007-2013 projekti 
ImPrim raames koolituse „Tervishoiutöötajate riikliku registri eksami 
ettevalmistuskursus õdedele“, 19 EAP ulatuses, kus osales 24 õde. Peale kursuse 
lõpetamist otsustas kolmteist õde koheselt sooritada teooria- ja praktikaeksami, mille 
nad kõik edukalt sooritasid ja nad kanti tervishoiutöötajate registrisse; 

19. jätkati ESF programmi Primus 2008-2015 tegevusi: toimus üks ülekõrgkooliline 
koolitus, jätkusid õppejõudude koolitused ja õppekavade arendusalased koosolekud ja 
seminarid 

20. jätkusid planeeritud tegevused ESF programmi projekti BeSt 2008-2013 raames - 
jätkati planeeritud e-kursuste ning digitaalsete õpiobjektide loomist ja õppetöös 
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rakendamist. Kokku loodi viis e-kursust ja kaksteist õpiobjekti. Kokku loodi 
programmi BeSt raames e-õppe materjale mahus 21,15 EAP. Õppetoolide kaupa 
loodi: tervisedenduse õppetoolis 6 õpiobjekt kogumahuga 2 EAP, hambatehnika 
õppetoolis 5 õpiobjekti kogumahuga 1,5 EAP, optomeetria õppetoolis 1 e-kursus 
mahuga 3 EAP ja 5 õpiobjekt mahuga 1,5 EA (kokku 4,5 EAP), õenduse õppetoolis 
loodi 2 õpiobjekti kogumahus 0,65 EAP, farmaatsia õppetoolis loodi 4 e-kursust 
kogumahuga 12 EAP, keeleõppe koordinaatori haldusala valmistas ühe õpiobjekti 
mahus 0,3 EAP ning ämmaemanduse õppetoolis loodi õpiobjekt mahuga 0,2 EAP; 

21. kõrgkooli õppekavade ja õppimisvõimaluste tutvustamise eesmärgil osalesime 
rakenduskõrgkoole tutvustavas ETV saatesarjas „Kooliproov“, mille tellijaks oli 
RKRN; 

22. kõrgkool tähistas 16. oktoobril 2011. aastal 71. aastapäeva, selle raames: 
22.1 avati kõrgkooli ajaloonäitus; 
22.2 toimus avatud uste päev; 
22.3 toimus fotokonkurss teemal „Vilistlaste võluvad võimalused“; 
22.4 ilmus erilehekülg ajalehes Postimees teemal „Kõrgkooli vilistlased“; 

23. osalesime üheksal infomessil: Pärnus, Paides, Jõhvis, Kuressaares, Haapsalus, 
Viljandis, Narvas, Raplas, Tallinnas ja erinevatel karjääripäevadel, kus kõikjal 
tutvustati aktiivsete tegevuste abil kõrgkooli õppekavasid ja õppimisvõimalusi. 
Esmakordselt osalesime noortekonverentsil Lahe Koolipäev. Korraldasime neli 
ringkäiku, mis tutvustasid erinevatest maakondadest pärit noortele kõrgkooli 
koolihoonet, õppekavasid ja õppimisvõimalusi;  

24. edendasime koostööpartnerite ja tööandjate „minimessi“ korraldamist kõrgkooli 
avatud uste päeval märtsis; 

25. osalesime Eesti Akadeemilise Spordiliidu poolt korraldatavatel üritustel - jaanuaris 
õppejõudude võrkpalliturniiril Tartus ja juulis üliõpilaste suvemängudel Käärikul; 

26. töötati välja ja kinnitati kõrgkooli kommunikatsiooni kord 2012-2016; 
27. ilmus kõrgkooli esimene veebipõhine õppeaasta raamat, mis käsitleb  2009/2010. 

õppeaastat;  
28. 2011. aastal alustasid õppijad parimate töötajate valimist ja tunnustamist. Tunnustati 

kolme töötajat ja 13 õppejõudu, tunnustus anti üle iga-aastasel traditsioonilisel rektori 
vastuvõtul edukatele õppijatele. 
 
 

KUTSEÕPE 

1. Kutseõpe toimus hooldustöötajate õppekaval  Tallinnas, Kohtla-Järvel ja Kiviõlis; 
2. kevadel 2011 lõpetas esimene lend erakorralise meditsiini tehniku õppekava õpilasi 

ning esimesed töökohapõhise õppe hooldustöötaja õppekava õpilased, kelle 
praktikabaasiks oli AS Järvamaa Haigla ning 2011 sügisel alustas uus töökohapõhise 
õppe rühm AS Pärnu Haiglas; 

3. Leonardo da Vinci programmi projekti  "Improved training modules and new 
opporturnities for care workers" raames külastasid veebruaris 2011 kuus 
hooldustöötaja õppekava õpilast koos kolme õppejõuga Austriat, Linzi eesmärgiga 
tutvuda Austria tervishoiu ja hoolekande süsteemiga; 

4. ESF programm “Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010-2011”raames 
lõpetasid 2011. aasta maikuus 60 abivahendi tehniku täienduskoolitusel osalejat 
kursuse. Täienduskoolituse eesmärk oli ühtlustada abivahenditega tegelevate inimeste 
teadmisi ja oskusi abivahendite osas ning edendada koostööd. Täienduskoolitusel 
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osales 60 rehabilitatsiooni meeskonna ja abivahendite firmade töötajat.  Koolitus 
toimus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Lisaks auditoorsele tööle toimusid asutuste 
külastused ning praktilised õppetoad Astangu kutse- ja rehabilitatsioonikeskuses,               
OÜ-s Invaru ning AS-s Gadox; 

5. aruandeaasta mais toimus ümarlaud Ida-Virumaal, kus Leonardo da Vinci 
koostööprojekti raames tutvustasid Sloveenia, Portugali ning Austria partnerid 
hooldustööd tegevatele inimestele oma riigi hoolekande ja tervishoiu süsteemi; 

6. novembris toimus SA-s Koeru Hoolekeskus konverents hooldustööd tegevatele 
inimestele “Kutsestandard: kutse ja standard”. Konverents korraldati koostöös Eesti 
Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni, Kursana Eesti OÜ Merivälja Pansioni ja Eesti 
Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liiduga. Osalejaid oli 105; 

7. programmi “Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames valmis õpik 
“Hooldused erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused” hooldustöötaja 
õppekavale; 

8. kõrgkooli initsiatiivil toimus 2011. aastal esimene kutsemeistrivõistlus „Parim 
hooldustöötaja õppekava õpilane“. 
 
 

TÄIENDUSÕPE 

1. Aruandeaastaks pakkus kõrgkool 54 täienduskursust, nendest toimus 34 ning osalejate 
vähesus tõttu jäi avamata 20 kursust. Aasta jooksul lisandus  neli asutuste poolt 
tellitud kursust. Kursusi viidi läbi Tallinnas (nii kõrgkoolis kui tervishoiuasutustes), 
Kohtla-Järve struktuuriüksuses, SA-s Narva Haigla ja Ida-Viru Keskhaiglas; 

2. kõrgkool taotles ja sai plaaniliste kursuste läbiviimiseks  ESF ja HTM projekti 
“Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013”  toetust viie tööalase 
koolituse läbiviimiseks: “Perevägivald” (kaks kursust); “Eesti koolinoored ja 
sõltuvusained” ja  kahe “Seksuaalse tervisekäitumise edendamine” läbiviimiseks; 

3. töötati välja täienduskursused nii Tallinnas kui Kohtla-Järvel perevägivalla küsimuste 
käsitlemiseks; 

4. täienduskoolituse populariseerimiseks ja elukestva õppe olulisuse rõhutamiseks osaleti 
aruandeaasta oktoobrikuus täiskasvanud õppija nädala “Õppimine seob põlvkondi. 
Õpime mõnuga” üritustes; 

5. kursustel osalejatele viidi läbi tagasiside uuringud ja tulemused on järgmised - 
kursustel õpetanud õppejõud said viiepallisüsteemis 4,95 punkti, kursuste korraldus 
4,65 ning õppevahendid 4,75 punkti;  

6. viidi läbi 2012. aasta kursuste vajaduste uuring ning lähtuvalt tulemustest koostati 
2012. aastal pakutavate kursuste plaan. Plaan vormistati brošüürina, saadeti 
tervishoiuasutustele ja seda tutvustatakse kõrgkooli koduleheküljel.  
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ÜLIÕPILASESINDUS 

1. Üliõpilas- ja õpilasesindus on aktiivselt kasutanud kõrgkooli sümboolikat (näiteks 
maskott, sõrmus, tekkel jms); 

2. kõrgkooli eelarvesse planeeritud üliõpilaste stipendiumifond on aasta-aastalt kasvav 
(summad eurodes):  
 

2007 2008  2009  2010  2011 
Stipendiumifond  1074  1150  1660  3247  6200 

 
3. vastavalt rakenduskõrgkooli seadusele ja kõrgkooli põhimäärusele nähakse alates 

2010. aastast ette rahalised vahendid üliõpilas- ja õpilasomavalitsusele põhikirjast 
tulenevate eesmärkide täitmiseks: 
3.1 üliõpilas- ja õpilasesinduse eelarve 2011. aastal oli 4160 eurot; 

4. kõrgkool toetab iga-aastast Tallinna tudengite kevad- ja sügispäevade korraldamist; 
5. kõrgkool on sõlminud soodsad koostöölepingud õppijate sportimisvõimaluste 

toetamiseks (Kalev SPA, Tallinna Pedagoogiline Seminar jt), võimaldanud osaleda 
treeningutes kõrgkoolis, koondanud kodulehele informatsiooni erinevatest 
sportimisvõimalustest Kristiine linnaosas; 

6. tunnustati edukaid õppijaid rektori pidulikul vastuvõtul. 
 
 

2012. AASTAL OLULISEMAD PLANEERITUD TEGEVUSED 

KÕRGHARIDUS  

1. Alustatakse õppurite nõustamissüsteemi täiustamisega, tagamaks terviklik ja 
vajadustele vastav nõustamisteenus (sh sisseastujatele, erivajadustega õppuritele) 
alates sisseastumisest kuni kõrgkooli lõpetamiseni. Nõustamise privaatsuse tagamiseks 
sisustatakse muuhulgas vastav nõustamiskabinet, mida vajaduse korral on võimalik 
nõustamiseks kasutada; 

2. seoses üleminekuga väljundipõhistele õppekavadele 2009. aastal ja õppekavade 
arenduse suunaga lõpueksamilt lõputööle planeerib kõrgkool arendada lõputööde 
juhendit; 

3. alustatakse VÕTA ja praktika mooduli juurutamist  õppeinfosüsteemis (ÕIS); 
4. arendatakse edasi avalike suhete korraldamise ja juhtimise korda; 
5. töötatakse välja ja kinnitatakse kõrgkooli sümbolite kehtestamise ja kasutamise kord; 
6. luuakse kõrgkooli sümboolika register, eesmärgiga reguleerida kõrgkooli sümboolika 

kasutamist; 
7. töötatakse välja ja avalikustatakse avalikkusele suunatud tegevuste strateegia;  
8. tulenevalt arengukavast ja vajadusest ühest küljest populariseerida kõrgkoolis 

õppimist ja töötamist ning teisest küljest võimaldamaks kõrgkooli töötajatel täiendada 
oma erialaseid tööoskusi tööandja juures alustatakse töövarjusüsteemi väljatöötamist; 

9. alustatakse multimeedia labori loomist, mis tagab paremad tingimused kvaliteetsete            
e-õppe materjalide loomiseks. 
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KUTSEÕPE 

1. Avatakse töökohapõhine õpe Alutaguse Hoolekeskuses; 
2. Jätkatakse konverentside korraldamist hooldustööd tegevatele inimestele (konverents 

toimub novembris 2012); 
3. suurendatakse eesti keele kontakttundide arvu nii hooldustöötajate kui erakorralise 

meditsiini tehniku õppekava õpilastele; 
4. hooldustöötaja õppekaval jätkatakse Kohtla-Järve struktuuriüksuses üleminekut 

eestikeelsele õppele; 
5. viiakse läbi tööandjate küsitlus eesmärgiga arendada hooldustöötaja õppekava ja 

vastuvõttu; 
6. osaletakse erinevates projektides ning esitatakse vähemalt üks rahvusvaheline projekt; 
7. koostöös SA-ga Kutsekojaga alustatakse erakorralise meditsiini tehniku kutsete 

väljastamise süsteemi loomist; 
8. ühiskonna teenimise eesmärgil korraldatakse vähemalt üks üritus Ida-Virumaa 

elanikele tutvustamaks õppimise võimalusi kõrgkooli kutse- ja täiendusõppes. 
 
 

TÄIENDUSÕPE 

1. Aastal 2012 läbiviidavate kursuste tagasiside ja selle analüüs; 
2. Aastal 2013 soovitavate kursuste uuring ning uute kursuste väljatöötamine vastavalt 

 soovidele ja kõrgkooli võimalustele; 
3. täienduskursustele registreerimise elektroonilise süsteemi väljatöötamine; 
4. täienduskoolituse rahulolu hindamise ja tagasisidestamise põhimõtete täiustamine; 

koolitusvajaduste küsimustiku täiendamine ja internetipõhiseks muutmine; 
5. kõrgkooli avatud uste päeval infolaud materjalidega kõrgkoolis pakutavatest 

täienduskoolitustest; 
6. täiskasvanud õppija nädala ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine. 

 
 

ÜLIÕPILASESINDUS 

1. Üliõpilas- ja õpilasesinduse logo loomine; 
2. aktiivne osalemine avalikkusele suunatud tegevustes kogemuste omandamiseks ja 

õpitud teadmiste jagamiseks; 
3. kõrgkooli esindamine ja presenteerimine erinevatel üritustel; 
4. õppijatele sportimisvõimaluste leidmine väljaspool kõrgkooli. 
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TÖÖTAJAD 

Kõrgkoolis töötab kokku 129 inimest: 73 õppejõudu ja 56 tugipersonali hulka kuuluvat 
töötajat. 2011/2012 õppeaastaks sõlmiti sügisel 2011 lepingud 74 külalisõppejõuga. 

Töötajate töötasu aruandeaastal oli 1 442 106 eurot. 

Kõrgkoolis töötab 5 doktorikraadiga õppejõudu ning 46 õppejõul on magistrikraad või vastav 
kvalifikatsioon. 

Doktoriõppes õpib 5 ning magistriõppes 13 kõrgkooli töötajat. 
 
 

Personalitöö  

1. Aruandeaastal osalesid kõrgkooli töötajad 425 erineval koolitusel, millest 358-s 
osalesid õppejõud. Nagu 2010. aastal, nii ka 2011 olid peamisteks 
koolitusvaldkondadeks haridus (seoses VÕTA arendamise ning 2012. aastal 
institutsionaalsele akrediteerimisele minekuga), tervishoid (eriala õppejõudude 
täienduskoolitused) ning infotehnoloogia (tulenevalt e-õppe arendamisest); 

2. aruandeaastaks esitati PRIMUS programmile taotlus ning saadi koolitus- ja 
arendustegevuseks 61 694,08 eurot; 

3. programmi PRIMUS vahenditest rahastati 2011. aastal alljärgnevad koolitused: 
3.1 Õendusalase uurimistöö metoodika jätkukoolitus: Lõputööde edukas 

juhendamine; 
3.2 Andmeanalüüsi koolitus kõrgkooli õppejõududele: Andmetöötlus ja SPSS 

programm; 
3.3 Tervisedendaja õppekava poolt läbiviidav koolitus "Tervisedendajate kompetentsi 

õpiväljundid"; 
3.4 Kvaliteedi enesehindamisraporti koostamine; 
3.5 VÕTA hindamise baaskoolitus; 
3.6 Rahvusvahelised suhted teiste kõrgkoolidega; 
3.7 Eelarve koostamine ja finantside juhtimine; 
3.8 Strateegiline planeerimine ja arengukava koostamine. 

4. Optomeetria õppetooli juhataja ning sama õppetooli kaks õppejõudu lõpetasid Läti 
Ülikoolis optomeetria eriala magistriõpingud; 

5. aruandeaastal kaasajastati ning muudeti tööks vajalikke õigusakte (nt 
“Õppejõudude/teadustöötajate kvalifikatsiooninõuded, atesteerimise ja valimise kord”, 
“Kuvariga tööks ettenähtud prillide või muu nägemisteravust korrigeerivate 
abivahendite maksumuse osaline hüvitamine”). Samuti alustati “Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkooli töötajate ja koostööpartnerite tunnustamise korra” koostamist ning 
“Töölähetuseeskirja” redigeerimist, mille kinnitamine toimus ning toimub 2012. 
aastal; 

6. aruandeaasta augustist alustati institutsionaalse akrediteerimise eneseanalüüsi raporti 
personalitöö osa koostamist ning statistika andmete kogumist; 

7. aruandeaastal korraldati 19 avalikku konkurssi - 3 ametikohta hambatehnika 
õppetoolis, 1 ametikoht ämmaemanduse õppetoolis, 1 ametikoht tegevusteraapia 
õppetoolis, 4 keeleõppe koordinaatori alluvuses, 1 optomeetria õppetoolis, 3 
farmaatsia õppetoolis, 5 õenduse õppetoolis ning 1 ametikoht õppeprorektori 
alluvuses- Kohtla-Järve struktuuriüksuse koordinaator. 18 konkursist luhtus vaid üks, 
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kuhu ei laekunud ühtegi kandidaati - õenduse õppetooli õppejõud-õpetaja ametikoht 
Kohtla-Järve struktuuriüksuses; 

8. 30.06.2011. aastal lõppes kõrgkooli rektoril tähtajaline tööleping ning toimus avalik 
konkurss rektori ametikoha täitmiseks järgmiseks viieks aastaks. 01. juulil kinnitati 
rektoriks Ülle Ernits, kes omakorda sõlmis lepingud prorektoritega. 2011. aastal võeti 
kõrgkooli kokku tööle 44 töötajat, kellest 24 olid õppejõud; 

9. 2011. aastal täideti hambatehnika õppetoolis dotsendi ning optomeetria õppetoolis 
lektori ametikoht; 

10. esmakordselt esitati õppejõu poolt taotlus vabasemestri saamiseks “Õppejõudude vaba 
semestri taotlemise tingimused ja kord” alusel eesmärgiga lõpetada doktoriõppe 
õpingud, mis rahuldati;  

11. kvaliteedikindlustamise pilootprojekti jätkuprojekti „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 
personali täienduskoolituse süsteemi korrastamine“ raames koostati ning kinnitati 
“Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli personali koolituspõhimõtted”; 

12. kõrgkooli õppejõud ja töötajad osalesid ekspertidena komisjonide töös, mille kohta 
leiab infot siit; 

13. aruandeaastal moodustati, kinnitati ning osaleti alljärgnevates töörühmades: 
13.1 projekti "Töökohal vaimse tervise edendamine Kristiine linnaosas" 

töömeeskond tervisedenduse õppetoolist; 
13.2 WellMan2 (Well, MAN-Best practices in social and health care) 

projektimeeskond; 
13.3 märtsiks-aprilliks 2011 kinnitati õe õppekava muutmise töörühm seoses 

kavandatava õe põhiõppe õppekava muutmisega; 
13.4 aprilliks kinnitati NORDPLUS programmi võrgustiku NORLYS 

intensiivkursuse „Nordic/Baltic perspectives on nursing diagnoses and 
diagnostics“ meeskond; 

13.5 maikuus kinnitati ajavahemikuks 05.2011-12.2014. a töörühm meetme 
Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri 
kaasajastamine alameetme Rakenduskõrgharidusõppe infrastruktuur projekti 
„Simulatsioonikeskus õdede ja ämmaemandate õppeks“ tegevuste 
läbiviimiseks; 

13.6 farmaatsia õppetooli kaks õppejõudu osalevad ajavahemikul 2011-2014 
PHARLEMA (Learning Materials for Pharmaceutical Assistants and 
Technicians' Foreign Work Placements) projekti meeskonna töös; 

13.7 tervisedenduse õppetooli kaks õppejõudu arvati Rahvusvahelise 
Tervisedenduse Assotsiatsiooni (IUHPE – International Union for Health 
Promotion and Education) Euroopa IX tervisedenduse konverentsi, mis toimub 
septembris 2012, kohaliku korralduskomitee liikmeteks; 

13.8 oktoobris kinnitati institutsionaalse akrediteerimise juht- ning alarühmad 
aastani 2012; 

13.9 eetikakomisjoni ning arendus- ja rahvusvaheliste suhete komisjoni koosseis 
kinnitati õppeaastani 2013.  

13.10 ämmaemanduse õppetooli kaks õppejõudu astusid Eesti Ämmaemandate 
Ühingu volikogusse. 
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Olulised planeeritud tegevused 2012. aastal 

1. Institutsionaalse akrediteerimise läbimine; 
2. aastaks 2012 esitati programmile Primus taotlus ning saadi koolitus- ja 

arendustegevuseks 34 915,60 eurot; 
3. programmi Primus vahenditest rahastatakse 2012. aastal alljärgnevad sisekoolitused: 

3.1 tervishoiu alase uurimistöö metoodika sisekoolitus; 
3.2 didaktika-alane sisekoolitus õppejõududele ja üliõpilastele "Evidence based 

practice" koostöös Helsinki Metropolia Ammattikorkeakoulu`ga; 
3.3 baaskoolitus VÕTA hindajatele ja nõustajatele; 
3.4 nõustamiskoolitus kõrgkooli tugipersonalile. 
 

 

Töökeskkond 

2011. aastal oli kõrgkoolis töötervishoiu- ja tööohutusealases tegevuses peamine rõhk 
olemasolevate riskianalüüside täiendamisele, kuna on toimunud hoonetes erinevate töö- ja 
õpperuumide ning personali tööruumide renoveerimine. Aastaringselt on tegeletud töötajate 
töötingimuste parendamise ja kaasajastamisega (tööruumide jooksev remont, vananenud 
mööbli väljavahetamine ergonoomilisema vastu,  valgustuse  arendamine, arvutitöökohtade 
uuendamine ja/või ümberkorraldamine jms). 

Töökeskkonnavolinik ja töötajad on aktiivsemalt pöördunud töökeskkonna probleemide 
kiireks lahendamiseks töökeskkonnanõukogu ja töökeskkonnaspetsialisti poole, 
töökeskkonnanõukogu koostöö on mitmes töötervishoiu- ja tööohutuse valdkonnas (sh 
töökeskkonnaga seonduvate probleemide lahendamine, riskianalüüside täiendamine jms) 
olnud edukas. 

2011. aasta maikuus osales töötajate usaldusisik töökeskkonnaalasel täienduskoolitusel 
orienteerumaks paremini töökeskkonna-alases tegevuses kõrgkoolis. 

2011. aastaks planeeriti usaldusisiku valimine Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve 
struktuuriüksuses, kuid usaldusisikuks kandideerimise ebapopulaarsuse tõttu lükkuvad 
valimised 2012. aastasse. Seni saavad sealsed töötajad oma probleeme lahendada läbi Tallinna 
usaldusisiku. 

Kõigile töötajatele võimaldatakse jätkuvalt 2006. aasta jaanuarist tasuta silmade kontrolli, 
uuendatakse esmaabivahendeid ning vastavalt vajadusele võimaldatakse töö- ja eririietust. 

2011. a vaadati läbi ning uuendati kuvariga töötajate prillide või muude nägemisteravust 
korrigeerivate abivahendite kompenseerimise kord ja viidi sisse muudatused, milleks oli 
näiteks nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse hüvitamise piirmäära 
tõstmine 64 (kuuekümne neljalt) eurolt 100 (ükssada) eurole. 2011. aastal maksti hüvitust 
kaheksale töötajale. 

2011. aasta kevad- ja sügissemestril kaardistati koos üliõpilastega õnnetusjuhtumi allikad 
kõrgkooli ruumides ja territooriumil. Tulemused kanti ette töökeskkonnanõukogu koosolekul. 
Samuti koostati üliõpilaste poolt töökeskkonnanõukogu liikmete juhendamisel rahvusvahelise 
töötervishoiupäeva teadvustamiseks stend teemal ”Tööohutus - kas reeglite järgmine või 
enese turvalisuse tagamine?“.  
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2012. aastal planeeritakse saata korduvasse tervisekontrolli umbes 25 töötajat ning 
esmakordsesse tervisekontrolli ligikaudu 10 töötajat. 

Hea on tõdeda, et 2011. aastal ei toimunud kõrgkoolis ühtegi tööõnnetust. 
 
 

ARENDUS- JA RAHVUSVAHELISUS 

Osalemine Euroopa Liidu programmide projektides 

1. IUHPE (International Union for Health Promotion and Education) on globaalsel 
tasandil tervise edendamisse ning võrdse tervise- ja elukvaliteedi saavutamisse 
panustav rahvusvaheline ühendus (Tervisedenduse õppekava); 

2. ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education) on 
Euroopas Tegevusteraapia õpet edendav kõrgharidusvõrgustik (Tegevusteraapia 
õppekava); 

3. COHEHRE (Consortium of Institutes of Higher Education in Health and 
Rehabilitation In Europe) on mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärgiks on 
Euroopa sotsiaal- ja tervishoiuerialade spetsialiste ette valmistavate kõrgkoolide 
vahelise koostöö edendamine (kõik rakenduskõrgharidusõppe õppekavad); 

4. EAOO (European Academy of Optometry and Optics) eesmärgiks on optomeetria 
eriala edendamine, arendada teaduslike teadmiste andmebaasi ning toetada ja 
edendada optometristide elukestvat õpet terves Euroopas (optometristi õppekava); 

5. RKRN (Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu) – Nõukogu tegevuse eesmärk on 
arendada Eestis rahvusvaheliselt väljakujunenud nõudeid arvestavat 
rakenduskõrgharidust ja osaleda Eesti hariduspoliitika kujundamises; 

6. Tervistedendatavate Töökohtade (TET) Võrgustik - Eesti tervist edendavate 
töökohtade võrgustik, mille eesmärk on  erinevate asutuste, ettevõtete ja 
organisatsioonide spetsialistide koondamine heade kogemuste jagamiseks, 
organisatsioonide toetamine töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse 
tõstmisel ning kutsehaiguste, tööohutuse ja tööst põhjustatud haiguste parem 
ennetamine töökohal; 

7. EAIE (European Association for International Education) on mittetulunduslik 
organisatsioon, mille eesmärk on kõrghariduse rahvusvahelistumise toetamine ja 
hõlbustamine Euroopas ja kogu maailmas; 

8. EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) eesmärk on 
kaitsta kutsealase kõrghariduse pakkumist, järjekindlalt rõhutada 
rakenduskõrghariduse tähtsust ning parandada pakutava hariduse taset; 

9. EAHIL (The European Association for Health Information and Libraries) on Euroopa 
tervishoiualade raamatukogu- ja teabetöötajaid ühendav ning motiveeriv erialane 
ühendus; 

10. MOVEONNET – (Higher Education Worldwide) on online kõrgharidusportaal, mis 
loob efektiivse keskkonnakõrghariduse rahvusvahelistumise toetamiseks. Lisaks 
põhjalikule andmebaasile, mis koondab teavet üle 6000 võrgustikuga liitunud 
haridusasutuse kohta üle kogu maailma, on Moveonnet platvormiks kõrgkoolide 
rahvusvaheliste suhetega tegelevate inimeste omavahelisel suhtlemisel; 

11. ESN (MTÜ Erasmus Student Network Tallinn) - vahetusüliõpilasi toetav võrgustik, 
mis abistab üliõpilasi integreerumisel Eesti keskkonda; 

12. neli kõrgkooli töötajat osalevad Eesti sisestes tervishoiu ja kõrghariduse valdkondade 
arenguga seotud võrgustikes - näiteks VÕTA võrgustik, e-õppe võrgustik jms. 
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Tegevus programmide tutvustamiseks ja projektides paremini hakkama saamiseks 

1. Üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate mobiilsuse toetamiseks kaasajastati kõrgkooli 
kodulehel olevat informatsiooni vahetusprogrammide kohta;  

2. valmistati ette materjal sissetulevate üliõpilaste, õppejõudude ja töötajate toetamiseks 
“Guide for exchange teachers and students 2011-2012” ning avaldati see brošüürina, 
saadeti partnerkõrgkoolidele ja avaldati informatsioon kõrgkooli koduleheküljel; 

3. valmistati ette kõrgkooli infopakett vahetusse minejatele ja kõrgkooli õppima 
asujatele; 

4. kõikidele esimese kursuse üliõpilastele anti õppekava raames ülevaade kõrgkooli 
rahvusvahelisest tegevusest ja arendustööst; 

5. kõrgkool jätkas välismaalt tulevate üliõpilaste paremaks integreerimiseks üliõpilastele 
aine “Tuutorikoolitus” läbiviimist; 

6. avatud uste päevadel osaleti infolauaga, kus tutvustati  kõrgkooli rahvusvahelist 
tegevust,  programmides osalemist  ning tulevase õppija võimalusi 
vahetusprogrammides kaasalöömiseks; 

7. kõrgkooli vahetusüliõpilasteks tulijatele valmis õppematerjal eesti keele ja kultuuri 
õppimiseks. 

 
 

LLP/ERASMUS 

1. LLP/Erasmus bilateraalse lepingu alusel ja Erasmus stipendiumi ning kõrgkooli 
arendus ja rahvusvahelise stipendiumi toel käis õppimas  ja praktikat tegemas 
partnerkõrgkoolides 30 üliõpilast;  meile tuli õppima ja praktikat tegema 17 üliõpilast;  

2. LLP/Erasmus bilateraalse lepingu alusel ja Erasmus stipendiumi toel käis õpetamas 
partnerkõrgkoolides kuus  meie kõrgkooli õppejõudu seitsmel korral ja meile tuli 27 
õppejõudu; 

3. LLP/Erasmus bilateraalse lepingu alusel ja Erasmus stipendiumi toel käis õppimas 
partnerkõrgkoolides ja koostööpartnerite juures kuus meie kõrgkooli töötajat ja 
seitsmele sissetulnud partneri esindajale valmistati ette koolitusprogramm ja viidi läbi 
koolitus; 

4. kõrgkool osales koostöös Oslo University College, Norra, Vilnius College in Higher 
Education, Leedu, Setubal Polytechnic Institute, Portugal, Technological Education 
Institution, Kreeka ja Charles University, Tšehhi Vabariik, LLP/Erasmus 
intensiivkursuse  “Interdisciplinary Programme on Chronic and End-of Life Care 
(IPCEC)2010-2011“ ettevalmistamisel ja läbiviimisel;  

5. kõrgkool osales  “Interdisciplinary Programme on Chronic and End-of Life Care 
(IPCEC)2011-2012 taotluse taotlemisel, millele saadi positiivne vastus, ja  moodustas 
töörühma kursuse ettevalmistamiseks ja sellel osalemiseks;  

6. kõrgkool osales COHEHRE võrgustiku ja LLP/Erasmus toel, koostöös Helsinki 
Metropolia University of Applied Sciences; Soome, University College of 
Arteveldehogescholo, Belgia, Semmelweis University Budapest, Ungari, Hogeschool 
Rotterdam, Holland, University of Vic, Hispaania, Portugese Red Cross Health 
School, Portugal  intensiivkursuse  “Intensive Programm on Powerty and Social 
Exlusion - IPPSE 2010 - 2011” ettevalmistamisel ja läbiviimisel; 

7. intensiivkursuse  “Intensive Programm on Powerty and Social Exlusion - IPPSE 2011- 
2012” ettevalmistamisel; 
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8. osaleti LLP/Erasmus intensiivkursuse “Wellmen - Menś Wellbeing and Health in an 
European Perspective - II “ läbiviimisel ja “Wellmen - Menś Wellbeing and Health in 
an European Perspective - III “ ettevalmistamisel;   

9. jätkati osalemist   LLP/Erasmus võrgustikus “Dieticians Ensuring Education, 
Teaching and Progfessional Quality, DIETS II; 

10. kõrgkool on saanud  LLP/Erasmus tegevuste toetuseks 59 307 eurot. 
 
 

Leonardo da Vinci programm 

1. programmi partnerlusprojekti “Pharmaceutical Assistants`and Technicians` Foreign 
Work Placements - PHARLEMA 2011-2013” raames alustati koostöös partneritega 
õppematerjali ettevalmistamist mobiilsuse toetamiseks; 

2. lõppes projekt “Improved Training Modules and New Opportunities for Care Workers 
2009-2011”, mille käigus viidi läbi ühisseminarid ja arutati nelja õppemooduli sisu; 

3. alustati Helsingi linna poolt tellitud Leonardo da Vinci projekti “European Education 
Competences and Qualifications in Home Care for Older People - EQUIP II” 
jätkutegevust - e-informatsiooni uuendamist hooldusõdedeks õppida soovijatele ja 
õppekavade  väljundite kättesaadavuse tagamiseks; 

4. Leonardo do Vinci programmist saadi tegevuse toetuseks 12 197 eurot. 
 
 

NORDPLUS 

1. Nordplus programmi projekti Nordcare stipendiumi toel  osalesid kaks õppejõudu 
õppereisil Karlstadis, Rootsis eesmärgiga tutvuda ämmaemanduse ja õenduse 
simulatsioonikeskuse tööga ja üks õppejõud osales projekti ettevalmistaval 
koosolekul;   

2. kaks töötajat osalesid programmi projekti Norlys stipendiumi toel Oslo Ülikoolis 
õppevisiidil ning üks õppejõud intensiivkursuse ettevalmistaval koosolekul. Üks Oslo 
Ülikooli üliõpilane sooritas meie kõrgkoolis praktikat.   Valmistati ette ja viidi läbi 
intensiivkursus Tallinnas “Nordic/Baltic perspectives on nursing diagnoses and 
diagnostics”. Alustati uue perioodi rahastuse taotluse ja intensiivkursuse 
ettevalmistamisega;  

3. projekti “Collaboration in nursing between Finland, Sweden, Norway and Estonia” 
stipendiumiga käis õppejõuvahetuses Seinäjoki University of Applied Sciences, 
Soomes; 

4. Nordplus programmist saadi tegevusteks toetust 7 550 eurot. 
 
 

Baltic  Sea Region Programme 2008-2013  

Programmi projekti tegevusteks saadi toetust 4 615 eurot. 
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ESF programmi DoRa tegevus 8 “Noorteadlaste osalemine rahvusvahelises 

teadmisteringluses” 

1. Programmi stipendiumi toel käidi välislähetuses seitsmel korral; 
2. programmist saadi tegevustoetust 3 136 eurot. 
 
 

Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed  “Inimressursi arendamise rakenduskava 

 prioriteetne suund “Elukestev õpe” 

Venekeelt emakeelena kõneleva kutseõppe õpilase täiendav eesti keele õpe 68 tunni ulatuses. 
 
 

Integratsiooni ja Migratsiooni SA  

1. Aruandeaastal alustati viie Kohtla-Järve üliõpilasega neljateistkümnepäevast 
keelepraktikat Tallinnas. Projekt lõppeb 2012. aastal; 

2. Kohtla-Järve struktuuriüksuses õenduse ja ämmaemanduse õppekaval alustati 
kuuekümne lisatunni ulatuses eesti keele õpet. Projekt lõppeb 2012. aastal. 
 
 

Riikliku programmi “Eestikeelsete õpikute väljaandmine 2008-2012” 

Programmi toel jätkus “International Nursing Diagnoses: Definitions and Classifications 
2009-2011-NANDA” eesti keelde tõlkimine, valmis tõlke esimene versioon ja alustati tööd 
järgmise versiooniga. 

Kõrgkooli rahvusvahelistumist tunnustati SA Archimedese poolt tänukirja ja Koostöö Kuldse 
Õunaga silmapaistvate tulemuste eest haridusalase rahvusvahelise koostöö väärtustamisel ja 
edendamisel. 

 
 



16 
 

Kõrgkooli rakendusuuringud 

Uuring Kestus Teostaja Partnerid 
Hambatehniliste materjalide omaduste uurimine 
Hambatehnika 
õppetool 

2006 - 
2013 

T. Kauba 
Üliõpilased: 
K. Kontus 
N. Jugai 
J. Beljakov jt 

Tallinna Tehnikakõrgkool 

Eakate elu võrdlus partnerriikides 
Õenduse 
õppetool 
Kutseõppe 
osakond 

2007 T. Juhansoo 
M. Kravets 
A. Ehasalu 
E. Epner 
P. Peterson 
K. Rootare 
Üliõpilane: 
M. Kiviberg 

Haapsalu Sotsiaalmaja, 
MTÜ Õhtuvalgus, 
Aarhus Social and Healthcare College, DK 
Diaconal College in Aarhus, DK 
Danish Association of Senior Citizens, DK 
Pirkanmaa Vocational Institute, FI 
Tampere Institute for Social- and Health Care 
Studies, FI 
Mannerheim League for Child Welfare, FI 
Pirkkala Hooldusinstituut, FI 
P.Staradins Medical College of the University of 
Latvia, LV 
APEIRONS Jurmala Day Centre, LV 
Utena College, LT 
Utena Home for Disabled People, LT 
The St. Petersburg State Medical Academy, 
Department of Continuing Education, RU 
Institute of Economics and Management, RU 
Welfare Centre „Podorozhnik“, RU 
Komvux (municipal adult education) centre, SW 
Cooperative for Independent Living Emil, SW 

Patsiendikeskne lähenemine  Soomes ja Eestis 
Õenduse 
õppetool 

2008 - 
2011 

M. Asberg 
Ü. Ernits 
U. Kõrgemaa 

Metropolia University of applied Sciences, FI 
(Soome Vabariik)  
Central Ostrobothnia University of Applied 
Sciences, FI 
Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Eesti Vabariik),  
Tartu Ülikool (Eesti Vabariik) 

Karjääri- ja motivatsiooni uuring 
Õenduse 
õppetool 

2008 - 
2013 

Ü. Ernits 
M. Väljaots 
R. Kadastik 

Helsinki Metropolia University of Applied 
Sciences, FI 
Turu Ülikool, FI 
 

Rasedate kogemused ja arusaamad suitsetamisest 
Ämmaemanduse 
õppetool 

2009 - 
2013 

U. Kaasik-
Aaslav 
M. Vanatoa 
Üliõpilased: 
K. Raadik 

Seinajoe University of Applied 
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J. Talašok 
L. Pikker 
S. Parvei 

Rahulolu perevägivalla vastase täienduskoolitusega 
 2011 - 

2013 
T. Juhansoo 
M. Tupits 
T. 
Vetštomova 
K. Kask 

Kristiine Sotsiaalkeskus 

Eesti  arstide tööga rahulolu aastal 2011 
Farmaatsia 
õppetool 

2011 A. Sepp MTÜ Eesti Arstide Liit 

Kristiine Linnaosa tervist edendavate töökohtade vaimse heaolu uuring 
Tervisedenduse 
õppetool 

2011-
….. 

M. Viigimäe 
P. Javed 
V. Lind 
Üliõpilased: 
H. Konsa 
B-B. Narits 
S. Zjatjuk jt 

Kristiine Linnaosa Valitsus 
Health Promotion Consultants OÜ 
MTÜ Psühholoogiline Kriisiabi 
(ESF  programmi projekti „Töökohal vaimse 
tervise edendamine Kristiine linnaosas“) 

Kontaktläätsede kandjate rahulolu 
Optomeetria 
õppetool 

2011 - 
… 

V. Tamme 
E.Olonen 
M.Väljari 
 

Eesti Optometristide Selts 
Eesti Oftalmoloogide Selts 
Ida-Tallinna Keskhaigla Silmakliinik 
Eesti Optikaettevõtete Liit 

 
 

Olulised planeeritud tegevused  2012. aastal 

1. Vastavalt kõrgkooli arengukavale rahvusvahelistumise strateegia väljatöötamine; 
2. arengukavas planeeritud mobiilsuse ja rahvusvahelistumise tagamiseks  teostada 

vajaduste analüüs;  
3. LLP/Erasmus lepingute uuendamine ja  rahastu taotlemine järgnevaks perioodiks;  
4. LLP/Erasmus planeeritud intensiivkursuse ettevalmistamine ja läbiviimises osalemine; 
5. NORD plus programmi tegevuste planeerimine ja läbiviimises osalemine; 
6. Leonardo da Vinci programmi planeeritud projektide tegevuste läbiviimine;  
7. rahvusvaheliste nädalate ettevalmistus ja läbiviimine - maikuus toimub rahvusvaheline 

nädal nimetusega “Evidence- based Learning and Practice” ning oktoobris toimub 
rahvusvaheline nädal koostöös teiste rakenduskõrgkoolidega;    

8. koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooli, Tartu Ülikooli õendusteaduse osakonna, Eesti Õdede Liiduga töötada välja 
arenduskeskuse kontseptsioon tervishoiu valdkonna süstemaatilise arendustegevuse 
tarbeks; 

9. koostöös Haridus-ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Tartu Tervishoiu 
Kõrgkooliga koostatakse ettepanekud seaduste ja kõrgkooli põhimääruste muutmiseks, 
mis võimaldavad kõrgkoolil osutada tasulisi teenuseid elanikkonnale, näiteks praktika 
raames; 

10. kõrgkool alustas koostööd Tallinnas toimuva rahvusvahelise konverentsi “Health and 
Quality of Life - Health, Economy, Solidarity” ettevalmistamiseks koostöös IUHPE 
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kohaliku korralduskomiteega (Eesti Tervisedenduse Ühing, Tervise Arengu Instituut, 
Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Poliituuringute Keskus Praxis, SA Eesti 
Tervise Fond).   
 
 

RAAMATUKOGU 

Tegevused aruandeaastal 

1. Koostati raamatukogu arengukava ja tegevuskava aastateks 2012-2016; 
2. alustati võimla  ümberehitust raamatukoguks; 
3. lõpetati õendusalaste teavikute ühtsesse klassifitseerimissüsteemi viimine; 
4. viidi läbi iga-aastane kasutajakoolituse programmi kaasajastamine ja  raamatukogu 

kasutajakoolitus kõikidele kõrgkooli õppima asunutele, kokku 23 korral; 
5. täiendati raamatukogus olevate teavikute hulka  1585 eksemplari võrra, sh  12                 

e-teavikut; 
6. jätkati kirjastustegevuse indekseerimise juhendmaterjali väljatöötamist; 
7. telliti ISBN numbrid kolmele trükisele: Kõrgkooli Rahvusvahelise Nädala teeside 

kogumik “Research and Quality”,  A. Sepp  “Meditsiini lühiajalugu I kiviajast 
kokaiinini”,  kõrgkooli rahvusvahelistumist tutvustav trükis  “Development and 
International Relations of Tallinn Health Care College” ning saadeti sundeksemplarid 
vastavalt Sundeksemplaride Seaduses nimetatud raamatukogudele;  

8. kolmel korral viidi läbi  kõrgkooli poolt välja antud trükiste presentatsioone; 
9. 2011. aastal loodi näituste kalenderplaan, ning korraldati Tallinnas ja Kohtla-Järvel 

kokku neliteist temaatilist näitust; 
10. rahvusvahelise koostöö alustamise eesmärgil Norra Oslo Ülikooli raamatukoguga 

osales raamatukogu juhataja sealses raamatukogus õppenädalal Nordplus Norlys 
stipendiumiga; 

11. Tallinna  õppehoone raamatukogu lugemissaalis vahetati välja seitse arvutit; 
12. Tallinna ja Kohtla-Järve  õppehoone raamatukogu laenutuslette täiendati 

puutetundlike lugeritega; 
13. Kohtla-Järve struktuuriüksusesse osteti kuupäeva printer ning temaatiliste näituste 

korraldamise stend. 
 
 

Olulised planeeritud tegevused 2012 

1. Kirjastustegevuse indekseerimise juhendmaterjali lõpetamine ja kõrgkooli kodulehel 
avalikustamine; 

2. kõrgkooli kodulehe raamatukogu osa arendamine; 
3. kasutajakoolituse programmi kaasajastamine ja raamatukogu kodulehele rubriigi 

“Korduma kippuvad küsimused” loomine; 
4. rahvusvahelise koostöö jätkamise eesmärgil Oslo Ülikooli raamatukoguga on 

planeeritud valmistada ette Oslo Ülikooli raamatukogu töötajale õppenädal Tallinnas;   
5. rahvusvahelise mõõtme laiendamiseks on antud avaldus LLP/Erasmus kaudu 

minekuks Riia P.Stradinši nimelise  Kolledži raamatukogusse (Läti) 2013. aastal; 
6. raamatukogus kasutatavate arvutite uuendamise jätkamine; 
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7. raamatukogus läbiviidavate näituste planeerimine ja nende korraldamine ja 
avalikustamine; 

8. raamatukogu laienduse ehituse jätkamine Tallinna õppehoones; 
9. raamatukogu tagab samal tasemel kvaliteetse teeninduse nii Tallinnas kui Kohtla-

Järvel. Tegevused, mis toimuvad ainult ühes õppehoones, on eraldi välja toodud. 
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ÜLEVAADE 2011. AASTA RIIGIVARAGA SEOTUD TÄHTSAMATES 
MAJANDUSNÄITAJATEST 

Õppekohtade tegevuskulude katteks eraldas riik aruandeaastal  2 494 700 eurot. 

Omatulu teeniti 410 908 eurot, millest  
1. tulu haridusalasest (täienduskoolitus, tasemeõppe teenus) tegevusest 274 839 eurot; 
2. üliõpilaskodu majutusteenusest (vähesel määral õppehoone ruumide kasutusse 

andmisest: spordisaal, auditooriumid) 136 069 eurot. 
 
 

Tegevused aruandeaastal 

1. Esitati taotlus SA Archimedes poolt välja kuulutatud Euroopa Liidu struktuuritoetuste 
„Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna „Eesti teadus- ja 
arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide 
ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu" meetme „Rakenduskõrgharidusõppe ja 
õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine“ alameetme 
„Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur“ rakendamiseks struktuuritoetuste 
saamiseks: 
1.1 projektile “Farmaatsia profiiliga laborite kompleks”. Taotletav toetus summas 352 

000 eurot. Taotlus rahuldati; 
1.2 projektile “Tegevusteraapia õppeinfrastruktuuri kaasajastamine - õppeklass 

"Juurdepääsetav õppeköök". Taotletav toetus summas 45 000 eurot. Taotlus 
rahuldati. 

2. Viidi edukalt ellu projekt „Optomeetria õppelaboratooriumide kaasajastamine“ 
toetussumma kokku 46 144,21 eurot. 

3. Alustati projekti tegevustega: 
3.1 õenduse- ja ämmaemanduse klasside sisustuse kaasajastamiseks nii Tallinnas kui 

Kohtla-Järvel ja simulatsioonikeskuse loomiseks õdede ja ämmaemandate õppeks 
(pr koguperiood 2011-2014); 

3.2 hambatehnoloogia õppelaboratooriumi sisustuse ja tehnika kaasajastamiseks (pr 
koguperiood 2011-2012). 

4. Esitati taotlus meetme „Kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe- ja 
töökeskkond” alameetme „Rakenduskõrgkoolide õppekeskkond“ rahastuse saamiseks 
projektile “Õppehoonete juurdepääsetavuse suurendamine ja tuleohutuse tagamine“. 
Taotletav toetus summas 411 350 eurot. Taotlus rahuldati. 
4.1 Alustati antud projekti tegevustega - Kohtla-Järve õppehoone lifti 

projekteerimistööd. 
 
 

Olulisematest aruandeaasta jooksul toimunud investeeringutest 

ÜLIÕPILASKODU 
1. Renoveerimistööd: 

teostati kõikide köökide tööpindade vahetus, telliti terve maja elektriprojekt, remonditi 
I korruse 2 tuba koos köögiboksiga ja väljapääsu koridor ja vahetati I korruse pika 



21 
 

koridori ripplagi, II korruse poiste duširuumi põranda ja WC remont kokku summas 
26 000 eurot. 

 
 

TALLINNA KOOLIHOONE 
1. Renoveerimistööd: 

1.1 Tallinna õppehoonesse raamatukogu ehitamiseks telliti projekt summas  21 840 
eurot; 

1.2 alustati ehitustöödega - I etapp kokku summas 294 000 eurot; 
1.3 koridoridesse paigaldati lisaelektripistikud. 

 
2. Ruumide sisustuse uuendamine, bürooseadmete ja arvutite ostmine: 

2.1 veeautomaat II korruse fuajeesse; 
2.2 uue võrguprinteri ost II korruse õpetajate tuppa; 
2.3 osteti 5 klaaskappi ajaloonäituse eksponeerimiseks I korruse fuajeesse; 
2.4 vahetati välja töötajate moraalselt vananenud lauaarvutid ja sülearvutid, 

raamatukogu lugemissaali arvutid ja esitlustehnika arvutid auditooriumites 
(Kohtla- Järvega kokku 50 lauaarvutit ja 5 sülearvutit). 

 
 

KOHTLA-JÄRVE  STRUKTUURIÜKSUS 
1. Renoveerimistööd: 

kõrvalhoone välisfassaaditööd summas 36 000 eurot. 
 

2. Ruumide sisustuse uuendamine, bürooseadmete ja arvutite ostmine: 
2.1 veeautomaat II korruse koridorisse; 
2.2 vahetati välja server; 
2.3 vahetati välja töötajate moraalselt vananenud laua- ja sülearvutid; 
2.4 auditooriumisse mikseripult kool mikrofonide komplektiga esitlustehniliste 

võimaluste täiustamiseks; 
2.5 loodi sekretäri kabinetis õpilastele dokumentide täitmiseks töökohad. 

  
3. Soetatud õppevahendid: 

3.1 erialane kirjandus 6 200 eurot ja õppeajakirjandus 6 505 eurot, elektrooniliste 
teavikute kogu 8 460eurot; 

3.2 õppeinfosüsteemi arendustööde sihtfinantseerimine summas 8 116 eurot; 
3.3 esitlusvahendeid summas 6 240 eurot. 

 
 

Olulised planeeritud tegevused 2012 

1. Tallinna õppehoone toitlustaja avalik hankekonkurss; 
2. alustatakse Tallinna õppehoone raamatukogu II etapi ehitustöödega; 
3. renoveeritakse Tallinna õppehoones ruumid: helikindel nn salvestusruum, 

õppeosakonna ruumide kompleksi lisandub nõustamise kabinet ja lisavalguse 
saamiseks paigaldatakse klaasist vahesein, I korruse vasakpoolsesse tiiba ehitatakse 2 
kabinetti, ruum 123 ehitatakse ja sisustatakse ümber  nõupidamisruumiks koos 
kööginurgaga ja välisriiete paigutamise võimalusega; 
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4. õpperuumide jätkuv sisustamine esitlustehnikaga ja aegunud esitlusarvutite 
väljavahetamine; 

5. moraalselt vananenud töötajate lauaarvutite ja sülearvutite välja vahetamine; 
6. Tallinna õppehoone raamatukogus planeeritakse välja vahetada 14 arvutit; 
7. uue meiliserveri soetus; 
8. Tallinna õppehoone arvutivõrgu kaasajastamise I etapp - igasse võrgukappi vähemalt 

üks kiire switch, võrgukapid ühendatakse valguskaablitega; 
9. üliõpilaskodusse Wifi; 
10. soetada lisaks üks videokonverentsiseade; 
11. õppehoonete koridorides ja fuajeedes istumisvõimaluste suurendamine ja vanade 

toolide-diivanite välja vahetamine; 
12. kiirema internetiühenduse arendustööd Tallinna ja Kohtla-Järve õppehoonete vahel; 
13. Kohtla-Järve õppehoonesse klaaskappide soetamine I korruse vasaku tiiva fuajeesse 

ajalooliste esemete eksponeerimiseks; 
14. üliõpilaskodu-välisõppejõule tuba-korteri remont koos sisustusega, kõikides ruumides 

rulookardinate paigaldus ca 100 tk, ribikardinate vahetus dušširuumides, välja 
vahetada osaliselt madratseid ja distantskaardid. 

 
Seoses Tallinna õppehoone ja üliõpilaskodu valimisega rohelise investeerimisskeemiga 
hõlmatud objektide nimekirja toimuvad 2012 aastal AS Riigi Kinnisvara koordineerimisel 
remonttööd planeeritud rahalises mahus summas kokku 3 840 284 eurot. 

   
 

KVALITEEDIJUHTIMINE 

Kõrgkool on 2005. aastast Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu liige ja esindaja on 
RKRN-i kvaliteeditöörühmas.  

RKRN-i kvaliteeditöörühmas jätkati  kvaliteedi indikaatorite määratlemist, 
rahvusvahelistumise ja arendustegevuse võrdlusindikaatorite väljatöötamist.  

2011. aastal viis kõrgkool ellu kolm alljärgnevat parendusprojekti: 

1. rahvusvahelistumise kontseptsiooni väljatöötamine; 

2. töögruppide tõhususe ja mõjususe hindamine; 

3. töötajate täienduskoolitussüsteemi väljatöötamine (projekt rahastati programm 
PRIMUS vahenditest). 

Üks kõrgkooli töötaja osales valideerijana teiste kõrgkoolide parendusprojektide hindamisel 
olles läbinud eelnevalt vastava koolituse. Kvaliteediprojekti assessorikogemus on kolmel, 
valideerija kogemus ühel, õppekavagrupi hindamiskomisjoni liikme kahel, komisjoni esimehe 
ühel ja assistendi ühel kõrgkooli töötajal. 

Lisaks parendusprojektidega seonduvale jätkati tegevusi vastavalt kinnitatud tööplaanile ning 
arengukavas seatud eesmärkidele: 

1. koostati kvaliteeditööle hinnangu andmise süsteem ning viidi läbi hindamine; 

2. koostöös dokumendihaldusspetsialistiga anti hinnang asjaajamiseeskirjale kõrgkoolis. 

Väljavõte valideerimisaruandest: „Arendusprojektide läbiviimise protsess suunas töötajad 
mõtlema ja arutlema parendusprojektide aluseks olevatel teemadel, tegelema 
enesereflektsiooniga – nimetati korduvalt intervjuude käigus. Samuti osundas nii projektide 
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valikuprotsess kui ka projektimeeskondade töökorraldus töötajate pühendumusele ja 
valmisolekule võtta iseseisvalt vastutust ning juhtida tulemuslikult protsesse. Juhtkond toetab 
töötajate kaasatust ning laiapõhjaliste arutelude korraldamist. Suund on protsesside 
süstematiseerimisele.“ 

2011. aasta lõpuks on kvaliteedialase koolituse saanud 67 töötajat. Sisekoolituste kaudu on 
kvaliteedialast koolitust saanud kõik kõrgkooli töötajad.  
 

Olulised planeeritud tegevused 2012 

1. Institutsionaalne akrediteerimise eneseanalüüsi raporti koostamine ja kooskõlastamine 
töötajaskonna ja partneritega ning akrediteerimisvisiidiks ettevalmistus; 

2. koostatakse kvaliteeditöörühma töökord ja kaasatakse kvaliteeditöörühma kõikide 
kõrgkooli üksuste esindajad (haldus, õppeosakond); 

3. töötatakse välja ühiskonna teenimise strateegia ja tegevuskava; 
4. süstematiseeritakse kvaliteedikäsiraamatu kontseptsioon. 

 

KÕRGKOOLI TEGEVUSEGA KAASNEVAD OLULISED KESKKONNA- JA 
SOTSIAALSED MÕJUD 

Kõrgkool arendab avalikkusele suunatud tegevusi, et viia oma oskusteavet elanikkonnale 
lähemale.   

Kõrgkooli kodulehele luuakse 2012. aastal alajaotus, kust on võimalik saada informatsiooni 
ürituste kohta ning neid ka tellida. Planeeritakse regulaarseid üritusi üldhariduskoolidele, 
sotsiaal-ja tervishoiuasutustele ning elanikkonnale.  

Kõrgkoolil on eesmärk areneda tervisedenduslikuks kõrgkooliks ning selleks koostatakse 
vastav arengukava ning liitutakse temaatiliste võrgustikega.  

Kõrgkool moodustas 0,25 tervisedendaja ametikohta tervisedenduslike eesmärkide 
saavutamiseks.   

Raamatukogu laienemine loob lisavõimalused tervisedenduslike ürituste ja temaatiliste 
näituste korraldamiseks ning nende kaudu annab kõrgkool oma panuse elanikkonna tervise 
edendamiseks.  
 

LÕPPSÕNA  

Tallinna  Tervishoiu Kõrgkool tegutses 2011.aastal vastavalt arengukavale ja tegevuskavadele 
ning eelarvele.  

Kõrgkool on panustanud Eesti kõrghariduse arengusse, tervishoiuteenuse kvaliteedi 
parendamisse ja muudesse olulistesse protsessidesse nii institutsionaalselt kui oma esindajate 
kaudu.  

Uue arengukava peamine eesmärk on institutsionaalse akrediteerimise läbimine, 
rahvusvahelistumine, avalikkusele suunatud tegevuste süstematiseerimine ja tugiteenuste 
arendamine. 
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 

BILANSS Lisa 31.12.2011 31.12.2010 
tuhandetes eurodes 
 

  

    
Varad     5 487,561 5 380,977 
Käibevara        408,268    432,462 
 Raha ja pangakontod 

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded                               
 2 
 5 

      132,451 
      132,865 

   263,687       
   117,467 

 Muud nõuded ja ettemaksed  5       142,952      51,308 
Põhivara     5 079,293 4 948,515 
 Materiaalne põhivara 

Lõpetamata ehitused 
 7 
 7 

   4 732,049 
      347,244 

4 948,515 
              0 

 Immateriaalne põhivara  8                 0               0 
 

     
    
Kohustused ja netovara    5 487,561 5 380,977 
Lühiajalised kohustused    5 487,561 5 380,977 
 Võlad tarnijatele       119,677        6,566 
 Võlad töötajatele         14,337      35,745 
 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 

Tekkepõhised siirded 
  5 
 

     153,616 
  5 199,931 

   161,809 
5 176,857 

Kohustused kokku    5 487,561 5 380,977 
    
     
     
TULEMIARUANNE Lisa 2011 2010 
tuhandetes eurodes 
 

   

      
Tegevustulud      741,646           516,131 
 Saadud toetused 9    328,392           209,176 
 Kaupade ja teenuste müük 10    413,254           306,955 
                     
      
Tegevuskulud  -3 662,847       -3 416,430 
 Antud toetused 9    -545,935          -503,029 
 Tööjõukulud 11 -1 963,094       -1 815,155 
 Majandamiskulud 12    -660,223         - 688,784 
 Muud tegevuskulud 13    -183,751          -108,720 
 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 14    -309,844          -300,742 
                   
      
Aruandeperioodi tegevustulem  -2 921,201       -2 900,299 
      
Siirded 15  2 921,201         2 900,299 
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RAHAVOOGUDE ARUANNE  Lisa 2011 2010 
tuhandetes eurodes 
 

   

      
Rahavood põhitegevusest    
 Tegevustulem  15 -2 921,201 -2 900,299 
 Korrigeerimised:    
  Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 14      309,844     300,742 
      
 Korrigeeritud tegevustulem  -2 611,357 -2 599,557 
 Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus       -21,800      -44,888 
 Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus         -2,332      -52,060 
 Kokku rahavood põhitegevusest  -2 635,489 -2 696,505 
      
Rahavood investeerimisest    
 Tasutud materiaalse põhivara soetamisel   7     -440,622    -62,510 
 Korrigeeritud muutused pv nõuetes/kohustustes           0,600              0 
 Kokku rahavood investeerimisest      -440,022    -62,510 
      
Rahavood finantseerimisest    
 Rahalised siirded 15   2 944,275 3 022,524 
 Kokku rahavood finantseerimisest    2 944,275 3 022,524 
      
Puhas rahavoog     -131,236  263,509 
      
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 2     -263,687     -0,178 
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 2      132,451   263,687 
Raha ja selle ekvivalentide muutus      -131,236   263,509 
 
 
 
NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE (VÕI VARADE JA KOHUSTUSTE VAHE MUUTUSE 
ARUANNE) 
tuhandetes eurodes 
 
 Lisa Kokku 
Saldo 31.12.2009  5 054,632 
Siire tulemi elimineerimisest 15    122,225 
Kokku muutused     122,225 
Saldo 31.12.2010  5 176,857 
Siire tulemi elimineerimisest 15      23,074 
Kokku muutused       23,074 
Saldo 31.12.2011  5 199,931 
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RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE 
tuhandetes eurodes 
 

Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2011 esialgne 
eelarve 

2011 lõplik 
eelarve 

2011 tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle viidud 
2012 aastasse 

Raha ja selle ekvivalendid aasta alguses        263,687   
Tulude laekumine      
32 Kaupade ja teenuste müük     255,647      421,388      423,457      2,069  
35 Saadud toetused       31,955      660,032      660,032   
Tulude laekumine kokku     287,602   1 081,420   1 083,489      2,069  
Kulude tasumine      
15 Materiaalsete ja 

immateriaalsete varade 
soetamine ja 
renoveerimine 

   -127,823     -127,823    -127,823   

4 Eraldised      -522,641    -522,641   
5 Tegevuskulud -2 056,706  -3 193,462 -3 036,609   156,853 -156,852 
Kulude tasumine kokku -2 184,529 - 3 843,926 -3 687,073   156,853 -156,852 
Finantseerimistehingud      
20.5 Kohustuste suurenemine           0,967   
20.6 Kohustuste vähenemine      
Finantseerimistehingud kokku      
Riigikassast saadud siirded*    2 540,875   
Riigikassale üle antud siirded*        -69,494   
Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus       132,451   
      

Selgitused eelarve täitmise aruande juurde on esitatud lisas 16 
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LISAD 

 

Lisa 1 

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD 
ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED 

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea 
raamatupidamistava ja riigieelarve seadusega. Eesti hea raamatupidamistava tugineb 
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise 
direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori 
raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, 
mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi 
raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.  

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.  

Aruanne on riigi raamatupidamise üldeeskirja mõistes raamatupidamiskohustuslase üksuse 
aruanne ning koostatud asutusesiseseks kasutamiseks. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes. 

 

Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks 

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või 
kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.  

 

Raha ja raha ekvivalendid   

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ja riigikassa omatulu-, 
tagatiste- ja toetustekonto jääki. Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja selle 
ekvivalentidena sularaha ja antud kontode jääki. 

 

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded  

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse 
meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse 
lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.  Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse 
kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime 
kohta. Suure hulga samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes 
arvesse eelmiste perioodide statistikat sarnaste nõuete laekumise kohta. Ebatõenäoliselt 
laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil 
laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste 
nõuete kulu vähendusena. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad 
võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. 
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Materiaalne põhivara 

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 
soetusmaksumusega alates 2000 eurost. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid 
mille soetusmaksumus on alla põhivara arvelevõtmise piirmäära, kajastatakse kuni 
kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 
kulusse.  

Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud vara kasutuselevõtmiseks, 
v.a põhivara soetamisega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus ja lähetuskulud, mis 
kajastatakse nende tekkimisel aruandeperioodi kuluna.  

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja 
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse 
lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle 
kasulikust tööeast. 

Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: 
 
• Hooned ja rajatised 2,5 – 10% 
• Masinad ja seadmed  25% 
• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

seadmed  
33,3% 

• Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20% 
Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene,  ei amortiseerita. 
 

Immateriaalne põhivara 

Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe 
aasta ja soetusmaksumusega alates 200 eurost. Immateriaalset põhivara kajastatakse 
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse 
langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse 
lineaarset meetodit ja amortisatsioonimäärad aastas on järgmised: 
• Tarkvara 25% 
 

Aruandekohustuslane on rendileandja 

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu 
põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.  

 

Tulude arvestus 

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist.  

 

Kulude arvestus 

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisega kaasnevad 
mittetagastatavad maksud ja lõivud kajastatakse soetamise momendil kuluna, mitte varade ega 
varude soetusmaksumusena. 
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Sihtfinantseerimine 

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud 
toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, 
et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab 
aset.  Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille korral kajastatakse 
sihtfinantseerimise tulu ja selle arvel tehtud kulu eraldi. 

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse 
printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate 
kuludega).  

 

Siirded ja netovara 

Riigi rahalisi vahendeid haldab rahandusministeeriumi koosseisus olev riigikassa osakond, 
kes annab riigiasutustele raha ülekannete tegemiseks ja saab riigiasutustelt neile laekunud 
raha. Vastavaid rahalisi liikumisi kajastatakse siiretena. Samuti kajastatakse siiretena teiste 
riigiraamatupidamiskohustuslastega tehtud muid varade, kohustuste, tulude ja kulude  
vastastikuseid üleandmisi.  

Tulemi täielikuks üleandmiseks kajastatakse täiendav mitterahaline siire riigikassaga, millega 
viiakse tulemiaruanne nullini. See kajastatakse ühtlasi netovarade muutusena.  

 

Riigieelarve täitmise aruanne 

Riigieelarve täitmise aruanne koostatakse e-riigikassa programmi andmete alusel kassapõhisel 
printsiibil. Aruanne lähtub riigieelarve koostamisel arvestatud põhimõtetest, mis võivad 
erineda raamatupidamise arvestuspõhimõtetest. Lisaks kassapõhisele printsiibile on suuremad 
erinevused järgmised (iga riigiraamatupidamiskohustuslane selgitab tema puhul kehtivaid 
erinevusi):  

a) kaupade ja teenuste soetamisel lisanduv käibemaks kajastatakse koos kaupade ja 
teenuste maksumusega, s.t nii majanduskuludena kui ka põhivara soetusena, mitte 
eraldi muude kuludena; 

b) materiaalse ja immateriaalse põhivara ning bioloogiliste varade soetus kajastatakse 
kuluna ja nimetatud varade müügist saadav tulu kajastatakse tuluna, põhivara 
amortisatsiooni, ümberhindlusi ja muid mitterahalisi liikumisi ei kajastata; 

c) eelarves ja eelarve täitmisena kajastatakse täiendavalt tuluna ja kuluna Euroopa Liidu 
struktuurifondidest saadavad toetused, mis liiguvad rahandusministeeriumi ja 
sihtasutustest rakendusüksuste kaudu ja mida tekkepõhistes 
raamatupidamisaruannetes ei kajastata. 
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Lisa 2. Raha ja selle ekvivalendid 

tuhandetes eurodes 
 
 31.12.2011 

 
31.12.2010 

Sularaha 0 0 
Raha ja pangakontod kokku 132,451 263,687 
Raha ja selle ekvivalendid kokku 132,451 263,687 
 
 

Lisa 3. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega 

tuhandetes eurodes 

 
3.A.  Nõuded ja kohustused 

 Lühiajalised nõuded Lühiajalised kohustused 
Seisuga 31.12.2010   
Riigiraamatupidamiskohustuslased 117,476 116,867 
Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud 0,106 0,018 
Sihtasutused, mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad 

32,590 36,657 

Avaliku sektori üksused kokku 150,171 153,542 
Kokku avaliku sektori ja sidusüksused 150,171 153,542 
Seisuga 31.12.2011   
Riigiraamatupidamiskohustuslased 218,106 132,888 
Sihtasutused, mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad 

23,743 27,026 

Avaliku sektori üksused kokku 241,849 159,914 
Sidusüksused 0 1,780 
Kokku avaliku sektori ja sidusüksused 241,849 161,694 
 
 
 
3.B.  Tulud ja kulud 
                                            2011                                  2010 
 Tegevus-

tulud 
Tegevus- 

kulud 
Tegevus- 

tulud 
Tegevus- 

kulud 
Riigiraamatupidamiskohustuslased 62,634 189,294 22,563 107,437 
Kohalikud omavalitsused   0,051     7,032   2,058     2,175 
Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud 

  0,007     7,914   0,448     5,031 

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad 

10,494   89,369 201,715  83,651 

Avaliku sektori üksused kokku 73,186 293,609 226,784 198,294 
Sidusüksused    18,999    18,465 
Kokku avaliku sektori ja 
sidusüksused 

73,186 312,608 226,784 216,759 
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Lisa 4. Maksud, lõivud, trahvid 

tuhandetes eurodes 

4.A.  Maksu-, lõivu-, trahvinõuded ja –kohustused 
 

 Makstud ettemaksed Lühiajalised kohustused 

Seisuga 31.12.2010   
Maksud   
Sotsiaalmaks  68,380 
Tulumaks     38,193 
Töötuskindlustuse maks     7,955 
Kogumispensionimaks       1,608 
Erisoodustuse tulumaks       0,731 
Käibemaksu ettemaks        0,608 116,867 
Ettemakstud maksud 116,859  
Maksud kokku 117,467 116,867 
Maksud, lõivud, trahvid kokku 117,467 116,867 
Seisuga 31.12.2011   
Maksud   
Sotsiaalmaks  77,423 
Tulumaks  42,707 
Töötuskindlustuse maks  8,852 
Kogumispensionimaks  2,512 
Erisoodustuse tulumaks  1,394 
Maksuvõlalt arvestatud intressikohustused  0,0001 
Ettemakstud maksud 132,865  
Maksud kokku 132,865 132,888 
Maksud, lõivud, trahvid kokku 132,865 132,888 
 
 
 
 
 

Lisa 5. Muud nõuded ja kohustused  

tuhandetes eurodes 

 
 31.12.2011                   31.12.2010 

 

Lühiajaline osa Lühiajaline osa 

Nõuded ja makstud ettemaksed   
Nõuded ostjate vastu 20,178   12,986 
Muud nõuded  0,245 0 
Toetuste saamisega seotud nõuded (vt lisa 9A)  108,863 25,050 
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (vt lisa 4) 132,865 117,467 
Ettemakstud toetused (vt lisa 9B) 4,680 6,407 
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud    8,986 6,865 
Muud nõuded ja makstud ettemaksed kokku 275,817 168,775 
Kohustused ja saadud ettemaksed   
Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused (vt lisa 4) 132,888 116,867 
Muud kohustused    12,242 11,274 
Toetusteks saadud ettemaksed (vt lisa 9)    6,486 32,044 
Toetustega seotud kohustused (vt lisa 9) 0     0,701 

Selgitus: maksud on ettemaksus, sest kõrgkoolil 2011 aastal oli eelarvestatud ja maksti välja 
maksud töötasuga samas kuus.  
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Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide 
tulud 

2,000 0,923 

Muud kohustused ja saadud ettemaksed 
kokku 

153,616 161,809 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisa 6. Kinnisvara investeeringud 

 
Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt 
tulevastel perioodidel 

2011 2010 

Järgmisel majandusaastal 2,050 2,053 
2. kuni 5. aastal 2,050 2,053 
Peale 5. aastat 2,050 2,053 

 
 

Lisa 7. Materiaalne põhivara 

tuhandetes eurodes 

 
 Maa Hooned ja 

rajatised 
Masinad ja 
seadmed 

Muu põhi-
vara 

Lõpetamata 
tööd ja ette-

maksed 

Kokku 

Bilansiline väärtus 
perioodi alguses 

      

Soetusmaksumus  77,329  6 174,743  257,400  64,418   6 573,890 
Akumuleeritud 
kulum 

 -1 367,871 -198,779 -58,725  -1 625,375 

Jääkväärtus  77,329  4 806,872    58,621    5,693   4 948,515 
Aruandeperioodi 
liikumised 

      

Soetused ja 
parendused 

       24,888     68,490    347,244     440,622 

Amortisatsioon ja 
allahindlused 

  -4,525   -272,067   -32,201     -1,051    -309,844 

Liikumised kokku   -4,525   -248,179    36,289     -1,051  347,244     130,788 
Bilansiline väärtus 
perioodi lõpus 

      

Soetusmaksumus   72,804  6 199,630  314,201    64,418  347,244  6 998,297 
Akumuleeritud 
kulum 

 -1 639,937 -219,291   -59,776  -1 919,004 

Jääkväärtus   72,804  4 559,693    94,910      4,642  347,244  5 079,293 
 
 

Selgitus:  
nõuded ostjate vastu – üliõpilaste I semestri maksmata õppetasud, täienduskoolitustel osalejate 
maksmata arved ning detsembrikuu eest väljastatud tegelike  kommunaalteenuste  kuluarved 
ruumide kasutamise eest ning üliõpilaskodu teenuse eest võlglased 
 muud kohustused – üliõpilaste majutuse tagatisrahad, AS Fazer Amica OÜ Bon-Hi tagatisraha 
(rendilepingud -sööklaruumide kasutamine ja toitlustusteenuse osutamine); 
muud saadud ettemaksed – tasemeõppurite ja üliõpilaskodu majutuse ettemaksed 

Selgitus:  olulisemad  soetused  – Kohtla-Järve kõrvalhoone soojustus, osteti  võrguprinter ja  lõpetamata 
ehitus – võimla ümberehitus raamatukoguks  I etapp. 
Projektidest finantseeriti – õppeseadmed hambatehnika- ja optomeetria laborisse ning õenduse praktiliste 
toimingute ruumidesse. 
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Lisa 8. Immateriaalne põhivara 

tuhandetes eurodes 

 
Immateriaalne põhivara Tarkvara Kokku 
Bilansiline väärtus perioodi alguses   
Soetusmaksumus  24,159 24,159 
Akumuleeritud kulum 24,159 24,159 
Jääkväärtus  0 0 
Aruandeperioodi liikumised   
Amortisatsioon ja allahindlus   
Liikumised kokku   
Bilansiline väärtus perioodi lõpus   
Soetusmaksumus    
Akumuleeritud kulum   
Jääkväärtus 0 0 

 

Lisa 9.  Saadud ja antud toetused  

tuhandetes eurodes 
 
9.A Saadud toetused 

 Jääk perioodi alguses Arvestatud 
tulu 

Jääk perioodi lõpus 
Nõuded Saadud 

ettemaksed 
Nõuded Saadud 

ettemaksed 
2010      
Saadud toetused      
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks kokku 34,969 71,485 209,176 25,042 32,044 
Kodumaine sihtfinantseerimine     36,862   
Välismaine sihtfinantseerimine 34,969 70,776 162,703 24,916 32,044 
Välismaise sihtfinantseerimise  
kaasfinantseerimine  tegevuskuluks 

 0,709     9,611   0,126  

Seadusandlusest tulenevad toetused      0,008  
Saadud toetused kokku 34,969 71,485 209,176 25,050 32,044 
2011      
Saadud toetused      
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks kokku 25,042 32,044 171,343  6,486 

Kodumaine sihtfinantseerimine TK       2,964   
Välismaine sihtfinantseerimine TK 24,916 32,044 159,578  23,314 6,122 

Välismaise sihtfinantseerimise  
kaasfinantseerimine  TK 

  0,126      8,801    0,307 0,364 

Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine   155,849  85,242  
Välismaine sihtfinantseerimine PV   152,042   

Väliabi kaasfinantseerimine PV       3,807   
Mittesihtotstarbeline finantseerimine       1,200   
Seadusandlusest tulenevad toetused  0,008     
Saadud toetused kokku 25,050 32,044 328,392 108,863 6,486 
      

 

 
 
 
 
 
 

Selgitus   
Nõuded:  pr Primus, Erasmus, CO2-hoonete renov 
                 
saadud ettemaksed: Erasmus, pr BeSt 
saadud toetused tuluks:           
kodumaine sihtfin – MTÜ Eesti Arstide Liit-uuringud, Sotsiaalministeerium-hooldustöötajate konverents, SA     

Archimedes-auhind Kuldõun                 
välismaine sihtfin – pr Primus, pr BeSt, Erasmus, täiskasvanute koolituse pr toetus; pr õppeinfrastruktuuri kaasajast,   
      CO2 

    projektid: IMPRIM, IPCEC, IPPSE,  NorLys, NordPlus, NordCare, Wellman, Mindwellnes 
Diets 

Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine: pr õppeinfrastruktuuri kaasajastamine, CO2 
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9.B Antud toetused 
 
 Jääk perioodi alguses Arvestatud 

kulu 
Jääk perioodi lõpus 

Tasutud 
ettemaksed 

Kohustu-
sed 

Tasutud 
ettemaksed 

Kohustu-
sed 

2010      
Õppetoetused   463,620   
Stipendiumid - Erasmus pr üliõpilaste ja 
õppejõudude vahetusstipendiumid 

    25,283   

Stipendiumid üliõpilastele omatuluvahenditest       2,991   
Toetused kokku   491,894   
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks kokku      

Ettemakstud kaasfinantseerimine SA 
Archimedesele projektide 2010 omaosalus  

6,407   6,407  

Liikmemaksud - rahvusvahelistes 
organisatsioonides osalemiseks, SAIS, ÕIS, 
TMS 

     11,135  0,701 

Antud toetused kokku 6,407   503,029 6,407 0,701 
2011      
Õppetoetused   477,527   
Stipendiumid - Erasmus pr üliõpilaste ja 
õppejõudude vahetusstipendiumid 

    46,773   

Stipendiumid üliõpilastele omatuluvahenditest      6,200   
Ettemakstud kaasfinantseerimine 6,407     

Ettemakstud Erasmus stipendiumid    4,680  
Toetused kokku   530,500   
      
Liikmemaksud - rahvusvahelistes 
organisatsioonides, SAIS, ÕIS, ETKA 
ANDRAS 

 0,701   15,435   

Antud toetused kokku 6,407  545,935 4,680  
 
 
Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus saadava ja antava sihtfinantseerimise 
kohta 
 
Saadaolev sihtfinantsserimine 31.12.2011 31.12.2010 
BeSt projekt 2011-31.12.2013 48,972 60,790 
Primus 2012 30,320 57,305 
Projektid: õppeinfrastruktuuri kaasajastamine  818,145  
Projekt: Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli optomeetria 
õppelaboratooriumide kaasajastamine 2011 

0 46,144 

Saadaolev sihtfinantseerimine kokku 897,437 164,239 

 

Lisa 10.  Kaupade ja teenuste müük 

tuhandetes eurodes 
 

 2011 2010 
Tulud haridusalasest tegevusest 274,839 188,390 
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 136,069 116,236 
Üür ja rent     2,346    2,329 
Kokku 413,254 306,955 

 
 Selgitus:  Tulu haridusalasest tegevusest koosneb:  

1. tasulisest tasemekoolitusest: 2011 aasta tulu suurem  62 tuh eurot võrreldes 2010. aastaga   
2. täienduskoolitusest  
3. elamu- ja kommunaaltulud põhiliselt üliõpilaskodu majutus üliõpilastele, õppehoone spordisaali 

kasutusse andmise tulud jms 
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Lisa 11.  Tööjõukulud 

tuhandetes eurodes 

 
 2011 2010 
Töötajate töötasud 1 298,086 1 201,703 
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud    144,020    127,256 
Töötasukulud kokku 1 442,106 1 328,959 
Erisoodustused      14,767      17,564 
Sotsiaalkindlustusmaks     481,739    445,380 
Töötuskindlustusmaks       20,148      18,583 
Tulumaks erisoodustustelt        4,334        4,669 
Tööjõukulud kokku 1 963,094 1 815,155 
 
Keskmine töötajate arv 2011 2010 
Töötajad 115,27 112,70 
Kokku 115,27 112,70 

 
Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud 
 
Asutus/ asutuste 
grupp 

Ametikohad      2011                             2010 

Töötasud Töötasud  
Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkool 

Rektor   37,021  35,078  

Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkool 

Rektoraat, 3 liiget  96,511  88,308  

Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkool 

Õppetoolide- ja osakondade 
juhatajad, 9 liiget 

148,948 154,393  

Kokku  282,480 277,779  

 
 

Lisa 12. Majandamiskulud 

tuhandetes eurodes 
 
 2011 2010 
Administreerimiskulud  35,302  47,898 
Uurimis- ja arendustööd    0    0,107 
Lähetuskulud  20,994  30,994 
Koolituskulud  32,688  32,639 
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 228,464 338,402 
Sõidukite majandamiskulud     6,407    6,235 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud  88,074  68,483 
Inventari majandamiskulud  27,057  38,571 
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud    1,562    1,334 
Toiduained ja toitlustusteenused    7,385    4,844 
Meditsiinikulud ja hügieenikulud    0,641    0,571 
Õppevahendite ja koolituse kulud 177,800  90,374 
Kommunikatsiooni-. Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud  32,942  28,332 
Mitmesugused majanduskulud (eksperthinnangud)    0,907  
Kokku 660,223 688,784 

 
 
 
Selgitus: 2011. aastal õppevahendite ja koolituse kulusid tõstsid rahastuse saanud õppeinfrastruktuuri 
parendamise projektid, mille tegevused algasid 2011.  
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Lisa 13. Muud tegevuskulud 

tuhandetes eurodes 
 

 2011 2010 
Käibemaks 181,890           103,371 
Maamaks     1,090               1,094 
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest     0,764               4,244 
Viivised, kahjutasud, maksuvõlalt arvestatud intressid     0,007               0,011 
Kokku 183,751           108,720 

Lisa 14. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 

tuhandetes eurodes 
 

 2011 2010 
Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 7) 309,844 300,742 
Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 8)            0            0 
Kokku 309,844 300,742 

Lisa 15. Siirded 

tuhandetes eurodes 

 2011 2010 
Rahalised siirded   
Saadud riigikassast ülekannete tegemiseks   2 540,875  3 322,993 
Riigikassale üle antud laekumised      -69,494 -1 025,231 
Üksuste vahelised siirded      473,789     461,075 
Üksuste vahelised siirded        -0,895     263,687 
Rahalised siirded kokku  2 944,275  3 022,524 
Siirded tulemi  elimineerimiseks*   -23,074   -122,225 
Siirded kokku  2 921,201  2 900,299 

Lisa 16. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 

tuhandetes eurodes 

 
Lõpliku eelarve kujunemine 
 
 Tulud Kulud 
Esialgne eelarve        287,602 -2 472,131 
Üle toodud eelmisest aastast     -280,523 
Muudatused lisaeelarve alusel     -297,454 
Eelarves kavandatud toetused        -31,955       31,955 
Tegelikult laekunud toetused        660,032    -660,032 
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu       -255,647     255,647 
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu        421,388    -421,388 
Kokku lõplik eelarve     1 081,420 -3 843,926 

Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 
 
 
 

 
 

Kõrgkooli nõukogu otsusega, mis nõunikekogu poolt sai heakskiidu, planeerisime 2010. aasta eelarvejääki 
kasutada 2011. aastal, alustades ehitamisega koolihoonesse võimla asemele raamatukogu, mis praegustes 
tingimustes ei suuda täita kooli vajadusi täies mahus ning on ka oma asukohalt ebaratsionaalne. Viisime ellu 
antud plaani I etapi.  
Majandustegevusest laekunud tulu planeeritust suurema laekumise tingis tasuliste õppekohtade väga suur 
täituvus.  
Eelarvesse planeeritud toetuste suurema laekumise tingis riiklike õppetoetuste summade laekumine antud 
kontole. Kõrgkooli poolt planeeritud summa neid toetusi ei kajastanud. 
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TEGEVJUHTKONNA KINNITUSKIRI 

Seoses Haridus- ja Teadusministeeriumi 31. detsembril 2011 lõppenud ning perioodi                  
01.01-31.12.2011 kohta koostatud konsolideeritud majandusaasta raamatupidamise 
aastaaruande  

auditiga kinnitame, et Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (edaspidi asutus) 2011. aasta tulem oli 
23 074 eurot ja bilansi kogumaht 31.12.2011. a seisuga 5 487 560,72 eurot.  

Oleme teadlikud juhtkonna vastutusest asutuse finantsolukorra, majandustegevuse tulemuste 
ja Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi sisestatavate andmete informatsiooni 
õige ja õiglase esitamise eest kooskõlas raamatupidamise seaduse, raamatupidamise hea tava 
(sh Raamatupidamise Toimkonna Juhendid), riigi raamatupidamise üldeeskirja, teiste 
rahandusministri määruste ning muude õigusaktidega. 

Meile teadaolevail andmeil ei ole asutus teinud majandustehinguid ega sõlminud lepinguid, 
mida ei oleks kirjendatud raamatupidamisandmetes, saldoandmike infosüsteemis või 
kajastatud tegevusaruandes (edaspidi nimetatud kokkuvõtvalt „aastaaruanne”). 

Me ei ole teadlikud asutuse juhtkonna- või töötajatepoolsetest normatiivaktide või lepinguliste 
kohustuste rikkumistest, mille mõju oleks tulnud aastaaruandes kajastada. 

Kõik varad, mis on kajastatud raamatupidamises, olid aruandepäeval asutuse valduses ja kõik 
varad, mis olid asutuse valduses, on kajastatud aastaaruandes. Varade kuuluvuse kohta 
asutusele on olemas piisav tõendusmaterjal, sh kõikide asutuse kasutatavate pangakontode 
saldod seisuga 31.12.2011 on kajastatud aastaaruandes ning majandusaasta jooksul 
pangakontode kaudu teostatud tehingud on korrektselt kajastatud asutuse 
raamatupidamisregistrites; 

Lühiajalised nõuded sisaldavad summasid, mille kohta ei ole esitatud ega esitata kreeditarveid 
ning mille tähtaeg on lühem kui üks aasta. 

Materiaalsed põhivarad on kajastatud lähtudes nende kasulikust tööeast. Bilansis ei ole 
põhivara, mille realiseerimismaksumus oleks püsivalt madalam jääkmaksumusest. 

Kõik meile teadaolevad asutuse võlad ja kohustused on kajastatud aastaaruandes. Meile ei ole 
teada muid võimalikke varasid või kohustusi, mis peaksid olema kajastatud bilansis. 

Bilansikuupäevast kuni käesoleva kirja allakirjutamiseni ei ole toimunud sündmusi, mille 
tõttu tuleks korrigeerida aastaaruannet või mis tuleks avalikustada.  

Asutuse vastu ei ole esitatud ühtegi pretensiooni, Maksuameti ettekirjutust ega hagiavaldust, 
samuti ei ole asutuse hallatavale varale pööratud sissenõuet, mis ei oleks kajastatud 
aastaaruandes. Asutusel ei ole õiguslikke probleeme, mis ei oleks kajastatud aastaaruandes, 
kuid avaldavad aastaaruandele mõju. 
 
                                          
  
/allkirjastatud digitaalselt/ 

Ülle Ernits 
Rektor                                           
  
   
/allkirjastatud digitaalselt/ 

Ave Sireli 
Finants- ja haldusdirektor 
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 ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 31.12.2011 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb 
tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja tegevjuhtkonna kinnituskirjast. 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevjuhtkond on koostanud tegevusaruande ja 
raamatupidamise aastaaruande. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor on majandusaasta 
aruande läbi vaadanud ja Haridus- ja Teadusministeeriumile esitamiseks heaks kiitnud. 
 
                                          
  
/allkirjastatud digitaalselt/ 

Ülle Ernits 
Rektor                                           
  
   
/allkirjastatud digitaalselt/ 

Ave Sireli 
Finants- ja haldusdirektor 

  

 
 
 


