
 1 

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a 
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Aruandekohustuslase nimetus:  Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 
 
Aadress:  Kännu 67, 13418 Tallinn 
Telefon: 671 1701  
Faks: 671 1710 
E-post: info@ttk.ee 
Interneti kodulehekülg: www.ttk.ee 
  
  
Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, tegevjuhtkonna 
kinnituskirjast ja audiitori hinnangust aruande õigsuse ning tehingute seaduslikkuse kohta. 
 
 
 
Dokument koosneb 43 leheküljest.  
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TEGEVUSARUANNE 

KÕRGKOOLI ÜLDISELOOMUSTUS 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool) 2009. aasta tegevused toimusid vastavalt 
arengukavale, arengukava tegevuskavale ja struktuuriüksuste tööplaanidele ning kinnitatud 
eelarvele.   

Kõrgkooli uus „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli arengukava 2009-2012“ kinnitati 18.12.2008. a 
ministri käskkirjaga nr 1545 ja kõrgkool on lähtunud edasiste tegevuste planeerimisel ülalnimetatud 
dokumendist. 

Kokkuvõtlikult võib 2009. aastat nimetada kõrgkoolile igati edukaks aastaks, vaatamata 
kahekordsele eelarve kärpele. Kõrgkool täitis kõik olulised eesmärgid, mis selleks aastaks oli 
seatud.     

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 kaheksa õppetooli: õenduse, ämmaemanduse, optomeetria, hambatehnika, 
tegevusteraapia, farmaatsia, tervisedenduse ning üld- ja toetavate ainete õppetoolid ja kaks osakonda: 
kutsehariduse- ning õppeosakond.  

Seisuga 01.11.2009. a  õppis 1403 üliõpilast seitsmel rakenduskõrghariduse õppekaval ja 105 õpilast 
ühel kutseõppe õppekaval.   

2009/2010. õppeaasta vastuvõtt kulges edukalt. Kõikide erialade vastu oli suur huvi ning avaldusi 
laekus võrreldes eelmise vastuvõtuga ligi poole rohkem. 2009/2010 õppeaastal on järsult suurenenud 
ka tasulisel õppekohal õppijate arv. 
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2009/2010. õppeaasta vastuvõtt ja konkurss õppekohtadele oli järgmine:    

RAKENDUSKÕRGHARIDUSE ÕPPEKAVAD   

Õppekava 
Vastuvõtt 

REK 
kohtadele 

Esitatud 
avaldusi 
kokku 

Konkurss 
REV kohtadele 

immatrikuleeriti 

Ämmaemand 4,5 a 30 148 4,9 5 
Farmatseut 3 a 45 233 5,1 5 
Optometrist 3,5a 19 128 6,7 3 
Tervisedendaja 3 a 18 77 4,2 1 

Hambatehnik 3,5 a 
2009 

vastuvõttu 
ei toimunud 

- - - 

Tegevusterapeut 4 a 
2009 

vastuvõttu 
ei toimunud 

- - - 

Õde 3,5 a 70 278 3,9 10 
Õde 4 a 105 256 2,4 14 
Õde 4,5 a (Kohtla-Järve) 35 90 2,5 4 
Õde kokku 210 624 3,0 28 
Õde (eelnevat erialast kutseharidust 
omavatele õdedele) kokku 

75 265 3,5 18 

Ämmaemand (eelnevat erialast 
kutseharidust omavatele 
ämmaemandatele) 

15 22 1,4 1 

Õe eriala koolitus (terviseõde) 20 22 1,1 - 

 

 KUTSEÕPE KESHARIDUSE BAASIL   

Õppekava 
RE 

kohti 
Esitatud avaldusi 

kokku 
Konkurss 

REV kohtadele 
immatrikuleeriti 

Hooldustöötaja 2 a (Tallinn) 20 29 1,5 1 
Hooldustöötaja 2 a (Kohtla-Järve)  20 54 2,7 5 
Hooldustöötaja  2a (Paide) 15 15 0 - 

Kokku   55 98 1,8 5 

 

2009. aastal oli kõrgkoolis lõpetajaid 358, neist 14 ämmaemandat, 15 optometristi, 26 farmatseuti, 
237 õde, 14 hambatehnikut ja 52 hooldusõde. 
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Tegevused aruandeaastal 
 
1. KÕRGHARIDUS 

1.1 Toimus tervishoiu õppekavagrupi üleminekuhindamine; 
1.2 koostati ja rakendati väljundipõhised õppekavad;  
1.3 aruandeaastal laekus kõrgkooli 204 VÕTA-alast taotlust; 
1.4 viidi läbi VÕTA-alaseid koolitusi nõustajatele ja hindajatele. Kahel koolitusel osales 

kokku 31 töötajat; 
1.5 avati õe eriala koolituse õppekava ning vastu võeti esimesed terviseõe üliõpilased. 20 

vastuvõetud üliõpilasest lõpetas nominaalse õppeajaga 18;  
1.6 alustati projekti "Rakenduskõrgkoolide õppeinfosüsteemide arendamine" raames uue 

kõrgkooli elektroonilise õppeinfosüsteemi (ÕIS) juurutamist; 
1.7 analüüsiti kutseharidusega ämmaemandate koolitusvajadust  ja avati 

rakenduskõrghariduse õppegrupp. Riigieelarvelistele õppekohtadele võeti vastu 15 
ämmaemandat;  

1.8 kõrgkooli lõpetasid  õe õppekava Pärnu õppe esimene lend ja vastu võeti uus kursus. 
Esimese lennu õpet finantseeris Pärnu Linnavalitsus 195 000 krooni ulatuses; 

1.9 osaleti riikliku programmi "Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja väljaandmine 
2008-2012"  Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljakuulutatud Kõrgkooliõpikute 
kirjutamise/tõlkimise konkursil ning saadi riigieelarveline toetus NANDA-I eestikeelse 
väljaande "Õendusdiagnoosid: Definitsioonid ja klassifikatsioonid" tõlkimiseks 
kogusummas 162 000  krooni; 

1.10 alustati õppijate tuutorsüsteemi ettevalmistusega, 18 töötajad ja õppejõud on saanud 
nõustamisalast koolitust kokku 48,5 EAP ulatuses;  

1.11 õenduse õppetoolis tegeleb üliõpilaste õppealase nõustamisega sekretär-nõustaja, 
praktikavõimaluste osas toimub nõustamine praktikainfotundides. Selle tulemusel on 
vähenenud väljalangevus (2008 - 64, 2009 - 49 üliõpilast);  

1.12 ämmaemanduse õppetoolis alustati praktikale registreerimise ja praktika juhendamise 
üleviimist e-õppe keskkonda; 

1.13 jätkati ESF programmi projekti PRIMUS 2008 - 2015 tegevusi: kvaliteedikindlustamine 
kõrgkoolis,  VÕTA rakendamine, juhtimise suutlikkuse tõstmine, õppejõudude 
kvalifikatsiooni tõstmine ja õppekavade arendamine;.  

1.14 jätkusid planeeritud tegevused ESF programmi projekti Best 2008 - 2013 raames -jätkati 
planeeritud e-kursuste ning digitaalsete õpiobjektide loomist ja õppetöös rakendamist. 
Arendati edasi e-õpet - tervisedenduse õppetoolis          2 EAP, optomeetria, õenduse ja 
tegevusteraapia õppetoolides 3 EAP, ämmaemanduse õppetoolis 6 EAP ning farmaatsia 
õppetoolis 11 EAP ulatuses; 

1.15 osaleti Integratsiooni  Sihtasutuse konkursil „Eesti keele kui teise keele täiendav õpe ja 
selle korraldus kõrgharidustaseme õppuritele“ ning saadi rahastus mahus 11 664 krooni;  

1.16 üliõpilased kaasati arendus- ja rahvusvaheliste suhete- ning eetika ja bioeetika 
komisjonide töösse;  

1.17 koostöös üliõpilasesinduse esimehega moodustati initsiatiivgrupp vilistlaskogu loomiseks 
ning alustati vilistlaskogu moodustamise koosoleku ettevalmistamist   ning 
dokumentatsiooni ettevalmistamist mittetulundusühingu loomiseks ja registreerimiseks. 
Samuti loodi vilistlaste registreerimise veebipõhine süsteem kõrgkooli koduleheküljele; 
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1.18 juurutati süsteem ja töötati välja dokumendid kõrgkooli töötajate loometöö ja üliõpilaste 
lõputööde  autorikaitse õiguste tagamiseks;  

1.19 kõrgkool osales rahvusvaheliste võrgustike ENOTHE, EAIE, EURASHE, EBHC, 
EAHIL, IUPHE ja  COHEHRE töös;  

1.20 koostöös COHEHRE Nõukoguga korraldas kõrgkool  rahvusvahelise konverentsi, millel 
said tasuta osaleda 15 kõrgkooli töötajat/õppijat;  

1.21 kõrgkool viis läbi rahvusvahelise nädala, milles raames: 
1.21.1 korraldati konverents "From Higher Education Institutions to Community"; 
1.21.2 valmistati teeside kogumik; 
1.21.3 korraldati poster-ettekannete näitus; 
1.21.4 tutvustati 2008. aasta kõrgkooli arendustegevusi;  
1.21.5 viidi läbi ümarlaud rakendusuuringute probleemidele lahenduste otsimiseks;  
1.21.6 koostöös partneritega teistest kõrgkoolidest viidi läbi õppetööd;  
1.21.7 toimus konkurss kõrgkooli arendus- ja uurimistöö stipendiumile;  
1.21.8 arutati õppekavade nõukogudes õppekava arendusega seonduvat. 

 
 

 
2. KUTSEHARIDUS 

2.1 Aruandeaasta septembrikuus algas töökohapõhine õpe AS Järvamaa Haiglas. 
Hooldustöötaja õppekava alusel alustasid 15 Järvamaa haigla hooldajat töökohapõhise 
õppega. Järvamaa Haigla ja kõrgkooli vahel sõlmiti koostöölepe;  

2.2 26. oktoobril 2009. a esitas kutsehariduse osakond Riiklikule Eksami- ja 
Kvalifikatsioonikeskusele erakorralise meditsiini tehniku riikliku õppekava projekti. 
Õppekava koostamisega alustati juba 2008/2009. õppeaastal;  

2.3 2008/2009. õppeaastal kirjutas kutsehariduse osakond Leonardo da Vinci projektile 
koostööprojekti, mis kiideti heaks. Koostööprojekt näeb ette 24 mobiilsust ning 
partneriteks on Sloveenia, Portugal ja Austria. Projekti eesmärgiks on ühtlustada kolm 
hooldustöötaja üldmoodulit. Projekti juhib Tallinna Tervishoiu Kõrgkool;   

2.4 septembris alustati keeleõppe projektiga I ja II kursuse hooldustöötajatele. Projekti 
rahastab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed. 80 tunni jooksul 
antakse täiendavat keeleõpet nendele I ja II kursuse hooldustöötajatele, kelle emakeel ei 
ole eesti keel. Grupis osaleb 11 hooldustöötajat. Lisaks keeleõppele külastavad õppijad 
Tervishoiu muuseumi, Eesti Kunstimuuseumi ja tervishoiu ning hoolekandeasutusi Harju 
ja Pärnu maakonnas ning korraldavad linnaekskursioone;  

2.5 septembris esitati Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele hooldustöötaja 
õppekava põhihariduse baasil ja alustati vastuvõttu hooldustöötaja õppekavale 
põhihariduse baasil;  

2.6 23. oktoobril 2009. aastal esitas kutsehariduse osakond pakkumuse Riiklikule Eksami- ja 
Kvalifikatsioonikeskusele hooldustöötaja õpiku koostamiseks – hooldused erinevate 
haiguste korral ja ravimiõpetuse alused. Kaasatud on ka Tartu Tervishoiu Kõrgkool. 
Hanke võitmise korral alustakse ca 200 leheküljelise õpiku koostamist. Projekti 
koordineerib Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Projekti rahastatakse mahus 200 800 krooni; 
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2.7 26. oktoobril 2009. aastal toimus koostöös Sotsiaalministeeriumi, Eesti 
Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liidu, Tervise Arengu Instituudi, Hoolekandeteenused 
AS Valkla hooldekodu  ning Kursana pansionaat Tallinnas Merivälja pansionaadiga 
konverents hooldustööd tegevatele inimestele, mille teemaks oli maine kujundus. Projekti 
rahastamiseks esitati taotlus Hasartmängumaksu nõukogule summas 12 000 krooni. 
Taotlus rahuldati;  

2.8 novembris alustati vahetusõpilase projektiga. Viis Kohtla-Järve struktuuriüksuse õpilast 
osalevad Tallinnas eestikeelses õppetöös. Igale õpilasele on määratud üks tugiisik 
eestikeelsest rühmast. Projekti rahastatakse Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse 
Meie Inimesed poolt summas               62 900 krooni;  

2.9 novembris alustati hooldustöötaja õppekava valikõpingute mooduli – koduhooldus – välja 
töötamist; 

2.10 kutsehariduse osakond osaleb ja koordineerib koos SA Kutsekojaga abivahendi tehniku 
kutsestandardi väljatöötamist;  

2.11 alustati eeltööga tasulise massaaži õppe avamiseks Kohtla-Järve struktuuriüksuses. 

                        

3. TÄIENDUSÕPE 
Aruandeaastal korraldas kõrgkool 82 kursust 2 266 õppijale summas 1 850 505 krooni ning  23 
inimesele ümberõpet summas 193 200 krooni. Enamik kursustest viidi läbi kõrgkooli hoonetes 
Tallinnas ja  Kohtla-Järvel, kuid organiseeriti koolitusi ka Narvas, Haapsalus ja Türil. 
Täienduskoolitusi pakuti nii Eestis elavatele õppijatele kui ka õppijatele Soomest ja Saksamaalt.   
 
Õppetoolide poolt kureeriti alljärgnevaid kursusi:  

3.1  õenduse õppetool 
• Diabeedi koolituspäev;  
• Õendusabi hingamisteede obstruktsiooniga lastel;  
• Alexandri tehnika kasutamine ergonoomikas;  
• Dementsusega inimese toimetuleku toetamine;  
• Kirurgilise patsiendi õendusabi;  
• Laps ja lapseea probleemid;                                                              
• Patsiendi hooldamine;  
• Suhtlemiskursus;  
• Õe roll ja õenduse eripära psühhiaatrias;  
• Mentorite koolitus; 
  

3.2  ämmaemanduse õppetool 
• Raseduskriisi nõustamine;  
• Varajane kojukirjutamine sünnitusmajast; 
  

3.3  farmaatsia õppetool 
• Eesti ravimtaimed; 
• Tervislik toit Eesti peredes; 
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3.4  tegevusteraapia õppetool 
• Professionaalne mõtlemine ja enese kasutamine teraapiaprotsessis; 
• Tegevusteraapia terminoloogia; 

  
3.5 üld- ja toetavate ainete õppetool 

• Elektrokardiograafia põhialused ja südamerütmihäired;  
• Lapse areng;  
• Õde ja ravimid;  
• Lasteaia lapse terviseprobleemid. 

  
 
Tegevusteraapia õppetool alustas planeeritud täienduskursuste pakkumist, kuid arengukavas 
planeeritud nelja kursust ei olnud võimalik läbi viia seoses õppejõudude ja õppijate haigestumisega 
aruandeaasta lõpus.  
 

Pakutavate kursuste kättesaadavuse parendamiseks osales kõrgkool Euroopa Sotsiaalfondi projekti 
"Täiskasvanute tööalane koolitus kutseõppeasutustes" raames toimuva riikliku koolitustellimuse 
konkurssidel ning sai rahastuse   alljärgnevate kursustel õppijate  toetamiseks: 

• Allergia; 
• Sõltuvuskäitumine. Eesti koolinoored ja sõltuvuskäitumine; 
• Sisehaigused ja õendus;  
• Konfliktsituatsioonide lahendamine;  
• Suhtlemise põhikursus;  
• Dementsusega inimese toimetuleku toetamine;  
• Eesti koolinoored ja sõltuvusained;  
• Hambaarsti assistentide täiendus;  
• Levinud naha- ja suguhaiguste praktiline käsitlus.  

  
 
Kõrgkool osales Eesti Töötukassa konkursil  ümberõppe korraldamiseks ning sai rahastuse 
„Klassikalise massaaži kursuse” ja „Massaaži” täienduskursuse läbiviimiseks  summas 600 080 
krooni. 
 
Samuti osales kõrgkool Eesti Töötukassa kvalifitseerimiskomisjoni isikustatud koolituskaardi 
taotlemisel ning sai isikustatud koolituskaardi alusel koolitusteenuse pakkuja õiguse. 
  
Aruandeaastal liitus kõrgkool Eesti Täiskasvanud Koolituse Assotsiatsiooniga ANDRAS. 
  
Läbi on viidud 2009. aastal  pakutud täienduskursuste analüüs ning selgitatud välja vajadused ja 
võimalused 2010. aasta koolitusplaaniks. 17.11.2009. aastal kiitis kõrgkooli nõukogu heaks 2010. 
aasta täiendusõppe plaani koos koolituste teemadega. Täiendusõppe plaan on arendus- ja 
rahvusvaheliste suhete komisjoni poolt heaks kiidetud, kirjastatud ja saadetud huvigruppidele ning 
sama informatsioon on kõigile kättesaadav ka kõrgkooli kodulehel.  
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Kõrgkooli õppejõud Valentina Juus ja Anne Ehasalu said Eesti Täiskasvanute Koolitajate 
Assotsiatsiooni ANDRAS aasta seeniorõppija tänukirjad ning täienduskoolituse koordinaator Zelda 
Fain tänukirja "Täiskasvanud õppija nädala" organiseerimise eest.  
 

4. ÜLIÕPILASESINDUS 

Kõrgkool rahastas tervisedenduse üliõpilaste osavõttu Üliõpilaste X Suvemängudest ja toetas 
üliõpilaste algatust organiseerida koos Mereakadeemiaga ühine jõulupidu ja finantseeris osaliselt 
otsesed kulud.  

   

2010. aasta olulisemad planeeritud tegevused 

1. KÕRGHARIDUS  
1.1 Elektroonilise õppeinfosüsteemi (ÕIS) rakendamine täies mahus;  
1.2 taotluste esitamine meetmesse „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse 

õppeinfrastruktuuri kaasajastamine” alameetme „Rakenduskõrgharidusõppe 
õppeinfrastruktuur” 18 225 600 krooni ulatuses; 

1.3 meditsiiniõppekavagrupi üleminekuhindamine;  
1.4 programmi PRIMUS võimaluste eesmärgipärane ja optimaalne kasutamine;  
1.5 õppekavade arendus - hindamiskriteeriumite täpsustamine;  
1.6 e-õppe taseme tõstmine ja süstematiseerimine;  
1.7 õppijate nõustamis- ja tuutor-süsteemi käivitamine, 2010 aasta sügisel läbib kursuse 

"Õppimine kõrgkoolis" 75 esimese kursuse üliõpilast, vähemalt 15 üliõpilast läbivad 
tuutori koolituse ja alustavad tööd tuutoritena;  

1.8 As Pärnu Haigla ruumides jätkub õdede õpe kolmandat õppeaastat, käesoleval õppeaastal 
alustas teine õppegrupp, kellede õpet toetab Pärnu Linnavalitsus 30 000 krooniga; 

1.9 2010. veebruaris lõpetasid esimesed õe eriala koolituse õppekava läbinud terviseõed; 
1.10 2010. kevadel lõpetavad kõrgkooli esimesed tervisedendajad;  
1.11 praktika rahastamises toimus oluline muudatus, kuna eelarvevahendite vähenemise tõttu 

oleks olnud keeruline rahastada praktikat eelnevas mahus ja sellest tulenevalt koostati 
suurematele praktika baasidele ringkiri, kus tehti ettepanek vähendada haiglale praktika 
eest makstavat tasu. Kõik haiglad tulid koolile vastu, vähendades tunnitasu ning neli 
praktikabaasi loobus tasust; 

1.12 õppetoolid töötavad välja uurimistööde suunad koos tööandjate ja erialaliitudega;  
1.13 kõrgkooli dokumentatsiooni uuendamine/arendamine - arendus- ja rahvusvaheliste suhete 

komisjoni töökord, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rahvusvahelistumise strateegia;  
1.14 kõrgkooli aastapäeva raames toimub konverents "Tööandjad ja kõrgkool - parimad 

õppekava loojad", programm PRIMUSE rahastus 65 895 krooni;  
1.15 alustati aktiivset koostööd Kaitseministeeriumiga, et tagada kõrgkooli lõpetajate senisest 

parem valmisolek kriisi- ja katastroofisituatsioonides toimetulekuks;  
1.16 arendatakse veebipõhist praktika korraldust ja esitatakse koostöös rakenduskõrgkoolidega 

taotlus Ettevõtete ja kõrgkoolide koostöömeetme II vooru. 
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2. KUTSEHARIDUS 

2.1 Koostatakse erakorralise meditsiini tehniku õppekava vastavalt riiklikule õppekavala ja 
avatakse vastuvõtt vastavalt riiklikule koolitustellimusele;  

2.2 alustatakse töökohapõhise õppega Kiviõli Tervisekeskuses;  
2.3 alustatakse õppetööga massaaži õppekaval (tasuline õpe);  
2.4 esitatakse taotlus Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele abivahendi tehniku 

riikliku õppekava väljatöötamiseks;  
2.5 viiakse läbi hooldustöötajate kutsemeisterlikkuse võistlused koostöös SA Innovega;  
2.6 esitatakse keeleõppe projekt Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusele Meie Inimesed 

keeleõppe läbiviimiseks hooldustöötajatele;  
2.7 Leonardo da Vinci projekti raames külastavad 8 hooldustöötajat Portugali;  
2.8 korraldatakse konverents hooldustöötajatele;  
2.9 esitatakse taotlus Leonardo da Vinci koostööprojekti „Task Realignment for Health Care 

Workers“ rahastamiseks (partnerina);  
2.10 esitatakse taotlus Leonardo da Vinci uuendussiirde projekti „Jobstep.net“ rahastamiseks;  
2.11 otsitakse võimalusi alustada koostööprojektiga kaardistada hooldustöötaja profiil 

erinevates Euroopa riikides;  
2.12 koostatakse õpik hooldustöötajatele "Hooldused erinevate haiguste korral ja 

ravimiõpetuse alused". 
  

 3. TÄIENDUSÕPE 
2010.  aastaks on kõrgkool planeerinud 49 kursust, kogumahus 1296 tundi. Täiendusõppe plaani on 
võetud eelmistel aastatel nõutud kursused ning lisaks on ette valmistatud uued kursused: „Kaasaegne 
õendusabi“, kahe moodulina „Pereabilise koolitus“, „Seksuaalse tervisekäitumise edendamine“, 
„Trauma ja õendustegevus“. Kõrgkool on valmis ette valmistama aasta jooksul tellitavaid kursusi 
ning otsib võimalusi töötukassa kaudu rahastuse leidmiseks õppijate toetamiseks. 
  
Tegevusteraapia õppetool jätkab eelmise aasta lõpus pooleli jäänud tegevusteraapia alaste  kursuste  
lõpuleviimist ning valmistab ette aasta alguses kaks uut kursust: väljundipõhine õppekava ja 
mentorikoolitus. 
 

 4. ÜLIÕPILASESINDUS 
4.1 Korraldatakse konkurss kõrgkooli maskoti leidmiseks; 
4.2 Töötatakse välja programm esmakursuslaste toetamiseks kõrgkoolis õppimisega 

kohanemisel; 
4.3 Jätkatakse traditsiooniliste ühisüritustega – esmakursuslaste ristimine ning jõulupidu, 

kõrgkooli esindamine noorte infomessil Teeviit. 
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TÖÖTAJAD 

Kõrgkoolis töötab kokku 125 inimest, 76 õppejõudu ja  51 abipersonali. Külalisõppejõude on 
2009/2010. õppeaastal 72.   
 
Töötajate töötasu aruandeaastal oli 22 250 095 krooni.   
 
Kõrgkoolis töötab 6 doktorikraadiga õppejõudu ning  53 õppejõul on magistrikraad või vastav 
kvalifikatsioon.  
Doktoriõppes õpib 5  ning magistriõppes 15 kõrgkooli töötajat.  

   

Personalitöö  

1. Aruandeaastaks planeeriti kõrgkooli töötajatele 325 koolitust, kuid reaalselt arv suurenes – 
kõrgkooli töötajad osalesid 475 erineval koolitusel. Peamisteks koolitusvaldkondadeks olid 
tervishoid (eriala õppejõudude täienduskoolitused), haridus (seoses VÕTA arendamisega ja 
väljundipõhiste õppekavade koostamisega) ning infotehnoloogia (tulenevalt e-Õppe 
arendamisest). 2009. aastal eraldati programmist PRIMUS koolituskuludeks 450 075 krooni, 
millest kasutatakse ära ligikaudu 350 000 krooni;   

2. programmi PRIMUS finantseerimisel toimusid 2009. aastal alljärgnevad 
koolitused/seminarid:  
2.1 Väljundipõhise õppekava koostamise alused ja terminoloogia mõtestamine, tunnistus 

väljastati 75 kõrgkooli töötajale;   
2.2 Väljundipõhise õppekava elluviimise ja hindamise põhimõtted, tunnistus väljastati 71 

kõrgkooli töötajale; 
2.3 Juhtimise baasteadmised ja –oskused, tunnistus väljastati 16 kõrgkooli töötajale; 
2.4 Üliõpilaste juhendamine ja tagasiside andmine 16 kõrgkooli töötajale;  
2.5 Hindamine ja tagasiside, tunnistus väljastati 20 kõrgkooli töötajale; 
2.6 Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis, tunnistus väljastati 2 kõrgkooli töötajale; 
2.7 Inglise keele kursus 9 kõrgkooli töötajale Kohtla Järve struktuuriüksuses; 
2.8 5 töötajad külastas Helsinki Metropolia rakenduskõrgkooli eesmärgiga tutvuda Soomes 

populaarse veebipõhise praktikakorralduse ja juhendamise süsteemiga JobStep; 
3. täiskoormusega asus 2009. aastal tööle 2 eriala õppejõudu (1 õenduse, 1 üld- ja toetavate 

ainete õppetooli) ning tervisedenduse õppetooli juhataja-õppejõud;  
4. 2009. a likvideeriti või korraldati ümber 2 abiteenistuja ametikohta ning lood                          

1 – hambatehnika laborandi ametikoht;  
5. magistriõppesse asus õppima 2 õppejõudu. Magistriõpinguid jätkab 13, doktoriõpinguid 5 

töötajat. 1 õppejõud kaitses 2009. aastal magistrikraadi; 
6. õppejõudude ja töötajate teadustegevuse paremaks presenteerimiseks ühines kõrgkool 2009. 

aastal Eesti Teadusinfosüsteemiga (ETIS);  
7. e-õppe arendamine Eesti kõrghariduses Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest toetatava 

programmi BeSt raames koostati Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 11 e-kursust 24,75 EAP 
ulatuses ning 7 digitaalset õpiobjekti;  
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8. õenduse ja ämmaemanduse õppetooli koostöös kirjutati taotlus Euroopa Sotsiaalfondi 
projekti „Kõrghariduse kvaliteedi parandamine läbi välisõppejõudude kaasamise” palkamaks 
välislektor õenduse- ja ämmaemanduse õppe arendus- ja uurimistöö läbi viimiseks ning 
arendustegevuse strateegia välja töötamiseks. Kahjuks ei saanud projekt rahastust;  

9. SA Archimedes taotleti optomeetria õppetooli juhataja optomeetria eriala magistriõpingute 
finantseerimist Läti Ülikoolis 2010. aasta lõpuni ning taotlus rahuldati; 

10. koostöös kõrgkooli nõukoguga töötati välja alljärgnevad kõrgkooli tööd reguleerivad 
dokumendid: 
10.1 seoses uue Töölepingu seaduse kehtima hakkamisega alates 01.07.2009. a koostati 

„Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töökorralduse reeglid”; 
10.2 „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töölähetuseeskiri”; 
10.3 „Tallinna Tervishoiu Kõrgkool töötajate tervisekontrolli kord”; 
10.4 „Isikuandmete töötlemine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis”; 
10.5 ”Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli arendustegevuse eeskiri"; 
10.6 "Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli täiendusõppe vormid ja läbiviimise kord", 

11. aruandeaasta 16.oktoobril tähistati kõrgkooli 69. aastapäeva ja selle raames toimus kõrgkooli 
töötajatele, õppuritele, vilistlastele ning kõrgkooli partneritele ühisüritus, loomaks tihedamaid 
sidemeid ning arendamaks koostööd;  

12. rektoraadis analüüsiti keelekeskuse loomise vajadust ning otsustati viia arutelu kõrgkooli 
nõukogusse; 

13. aruandeaastal võeti kasutusele elektroonne teema-põhine nõukogu otsuste andmebaas; 
14. kõrgkooli õppejõud ja töötajad  osalesid valdkonna ekspertidena alljärgnevate töörühmade 

töös:  Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur, Riiklik programm "Eestikeelsete 
kõrgkooliõpikute koostamine ja väljaandmine 2008 - 2012, Tallinna Meditsiiniuuringute 
eetikakomitee, Eesti Infektsioonikontrolli Ühing, Eesti keele tasemeeksamite vaidekomisjon,  
Eesti kätehügieeni standardi koostamine, Eesti õdede Liidu terminoloogiakomisjon, Õenduse 
ja ämmaemanduse arengustrateegia (2011-2020), Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 
õendusteaduse osakonna programmi nõukogu, Tallinna Haridusameti koolide ja lasteaedade 
menüü analüüsi töörühm,, Integratsiooni sihtasutuse pakkumuste ekspert-hindaja, Harjumaa 
maavalitsuse tervisenõukogu, Rahvastiku Tervise Arengukava IV  töörühm, ajakirja 
"Sotsiaaltöö" toimetuse kolleegium, Eesti Töötukassa hange "Tööturuameti abivahendi ja 
töökohtade kohandamise teenuste analüüs, infomaterjali väljaandmine ja teavitustegevus".  

 
 
 

Olulised suunad/tegevused 2010. aastal 

1. 2010. aastaks esitati programmile PRIMUS taotlus koolitus- ja arendustegevuseks 1 780 610 
kroonile ning saadi 1 171 820 krooni; 

2. programmi PRIMUS vahenditest rahastataks alljärgnevad koolitused: 
2.1 05-06.01.2010. a toimus koolitus „Väljundipõhise õppekava üldväljundite ühisosa 

leidmine”;  
2.2 19.01.2010. a toimus laiendatud nõukogu seminar/istung teemal „Personalivajaduse 

analüüs, lähtudes väljundipõhiste õppekavade vajadusest ”, mille raames koostati 
personalivajaduste analüüs aastateks 2010-2015. Sama seminari raames lepiti kokku 
uuenevas struktuuris, mille järgi kaotatakse üld- ja toetavate ainete õppetool ning 
luuakse õenduse õppetooli teaduri ametikoht; 
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2.3 juunikuus kahepäevane koolitus 20 kõrgkooli töötajale teemal „Arenguvestluste 
läbiviimine kõrgkoolis”; 

2.4 24-25. august traditsiooniline kahepäevane ülekooliline koolitus Kohtla-Järve 
struktuuriüksuses ”Väljundipõhise õppekava elluviimine ja hindamine - esimese 
õppeaasta kogemus"; 

3. koostöös Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukoguga on välja töötamisel õppejõudude 
atesteerimissüsteem, mis on kohustuslik kõikidele kõrgkoolidele ning mida tuleb rakendama 
hakata juba 2010. aasta kevadest;  

4. 2010. aasta veebruaris kinnitati nõukogus „Õppejõudude/teadustöötajate 
kvalifikatsiooninõuded, atesteerimise ja valimise kord” ning märtsikuus moodustati 
atesteerimiskomisjon, mis atesteerib esimese õppejõu juba 2010. aasta aprillis; 

5. jaanuarikuust alustati digitaalse asjaajamise ja dokumendihalduse tarkvara AMPHORA 
juurutamist Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis; 

6. 2010. aastal lõpevad 33 õppejõu töölepingud, mistõttu korraldatakse ning viiakse läbi 2010. 
aasta kevadel avalikud konkursid vabanevate õppejõudude ametikohtadele; 

7. koostada, kinnitada ja rakendada töösse „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli personali 
koolituspõhimõtted” ning „Arendus- ja rahvusvaheliste suhete komisjoni töökord“; 

8. koostada Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest toetatava programmi BeSt raames 9 e-kursust 16 
EAP ulatuses ning 14 digitaalset õpiobjekti; 

9. kõrgkooli 70. aastapäevaks antakse välja ajalootrükis ja kõrgkooli toimetiste teine number 
ning korraldatakse fotokonkurss „Praktika”.  

   

ARENDUS- JA RAHVUSVAHELISUS 

Olulisematest uurimis- ja arendustegevuse projektidest ning nendega seotud väljaminekutest 
aruandeaastal ja järgmistel aastatel 

2009. aastal jätkas kõrgkool käigus olevaid tegevusi,  tegeles jätkuvalt uurimissuundade planeerimise 
ja täpsustamisega, sest vahepeal muutunud rahaline olukord nii kõrgkoolis kui ka koostööpartneritel 
tekitas vajaduse täpsustada planeeritud tegevusi  või ajutiselt peatada juba alanud tegevused, nagu 
näiteks  farmaatsia õppetooli poolt alustatud "Hõlmikpuu preparaadid  ja nende toimeained 
uurimine". Seoses õenduse- ja ämmaemanduse arengustrateegia koostamisega ajavahemikuks 2012-
2020 täpsustuvad ka kesksed uurimissuunad. Kõrgkoolist on kaasatud arengustrateegia koostamisse 
rektor (teaduse arengustrateegia ja juhtrühma liige) ning õenduse õppetooli juhataja (koolituse 
strateegia töörühma liige). 

 

Kõrgkool osales kootööpartnerina alljärgnevates rakendusuuringutes: 
1. hambatehnoloogias kasutatavate materjalide uuring algas 2007 aastal ning jätkub koostöös 

Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Üliõpilane Siret Sepp sai Haridus- ja Teadusministeeriumi 
poolt korraldatud 2009. aasta üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil antu koostöö raames 
tehtud töö "Hambatehniliste akrüülide Orthocryl ja Biocryl võrdlus ortodontilise aparaadi 
valmistamisel" kolmanda preemia juhendajaks oli hambatehnika õppetooli juhataja;  
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2. jätkub ämmaemanduse õppetooli poolt 2007. aastal alustatud uuring Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkooli ämmaemanduse eriala aastatel 2002 - 2007 lõpetanute rahulolu uuring;  

3. koostöös Soome Seinajoe Ametikõrgkooliga jätkub uuring "Rasedate naiste kogemused 
suitsetamisest";  

4. uurimisprojekt "Dementsusega inimestele teenuse  vajaduse väljaselgitamine ja 
koolitusprogramm." -  2009 aastal viidi läbi uuringud ning valmistati ette kursused koostöös 
SA EELK Tallinna Diakoonia Haigla, Eesti Geriaatria Assotsiatsiooni ning Schleswig-
Holsteini Diakoonia võrgustikuga, Saksamaa. 2010 aastaks on planeeritud uuringumaterjalist 
artikli kirjutamine ning jätkutegevusteks rahastuse otsimine;  

5. jätkus tegevus uuringu "Õenduse üliõpilaste karjääri ja motivatsiooni uuring aastaks 2008 - 
2013" koostöös Helsingi Metropolia ja Turu Ülikooliga, Soomest;  

6. jätkus aastateks 2008-2011 planeeritud  uuring "Kliendikeskne lähenemine hooldustöös" 
koostöös Tartu Ülikooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Helsingi Metropolia ning Kesk-
Põhjamaa Ametikõrgkooliga, Soomest;  

7. Grundtvig programmi projekti "Learning Capacities and mental health of Elderly People - 
MINDWELLNESS", 2008 - 2010,  raames viidi läbi uuring eaka inimese võimalustest 
aktiivselt osaleda ühiskonna tegevustes ning 2010 aastaks on planeeritud eakale inimesele 
õppimiseks mõeldud kodulehekülje loomine koostöös partneritega  Austriast, Hispaaniast, 
Poolast, Saksamaalt, Taanist, Ungarist, Ühendkuningriigist ja Inglismaalt,  

8. projekt "Kergenda koormat", 2007-2009,  koostöös Tööinspektsiooni,                AS Ida-
Tallinna Keskhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Tallinna Lastehaigla ja SA Põhja-
Eesti Regionaalhaiglaga viidi läbi uuring ergonoomika-alase teadlikkuse väljaselgitamiseks. 
Jätkub andmete töötlemine;   

9. Leonardo da Vinci programmi  projekti "Social and Health Care Teachers against Violence" 
raames viidi läbi uuring õppejõudude teadlikkusest lähisuhtevägivalla kohta ning vajadus 
õppematerjali järgi. Antud uuringu tulemusi kasutati õppejõududele mõeldud õppematerjali 
väljatöötamisel;  

10. koostöös Kristiine Linnaosavalitsusega viidi 2009. aastal läbi Kristiine elanike elukeskkonna 
rahulolu uuring. Lähteinformatsiooni kogumisel ja analüüsimisel osalesid tervisedenduse 
eriala üliõpilased ning õppejõud;  

11. rakendusuuringud on põhiliselt läbi viidud õppetöö osana või olnud toetatud vastavate 
programmi projektide poolt. Projektides osalemise ja  uuringute üheks põhimõtteks on, et 
kõikjal, kus võimalik koostatakse projekti meeskond selliselt, et üliõpilased oleksid selle 
liikmed;  

12. rakendusuuringute tulemused on avaldatud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rahvusvahelise 
nädala konverentsi teeside materjalides "From Higher Education Institutes to Community", 
Tallinn, 2009, kantud ette tööandjate ja partnerite poolt korraldatud üritustel Eestis, esitletud 
ajalehtedes Kristiine Linnaosa Leht, Meditsiini Uudised, Sotsiaaltöö ning vahetusperioodidel 
partnerkoolidele välismaal. 
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Osalemine Euroopa Liidu programmide projektides  

LLP Erasmus 

1. Informatiivsete materjalide ettevalmistamine, koolituste läbiviimine esimese kursuse 
üliõpilastele ja osakonna juhatajatele  õppimise ja õpetamise võimaluste kohta partnerkoolis, 
õppeaastal kehtima hakanud uute nõudmiste tutvustamine,  õppimise ja praktika kokkulepete 
sõlmimine,  koolituskavade ettevalmistamine ning koostöös õppe läbiviimine ja tulemuste 
levitamine infostendidel, teesides, artiklites ja kõrgkooli kodulehel;  

2. 2009. aastal osales  Erasmus üliõpilasvahetuses üks üliõpilane ja sooritas praktika  seitse 
üliõpilast. Kõrgkool võttis Erasmus vahetusüliõpilaseks teistest kõrgkoolidest vastu  neliteist 
üliõpilast;  

3. Erasmus intensiivprogrammides osales kaks õppejõudu ja üheksa üliõpilast ning alustati 
ettevalmistusi nelja uue intensiivprojekti  taotlemiseks;  

4. Erasmus programmi  intensiivkursusel  osalenud ja teemat iseseisvalt edasi arendanud  
üliõpilane Hanna-Stiina Heinmets võitis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli arendusstipendiumi 
projektiga "Kogukonnapõhine tegevusteraapia.";  

5. Erasmus töötajate koolituse raames õppis välismaal  kolm töötajat  ja meil käis õppimas kuus 
töötajat teistest kõrgkoolidest;  

6. „Erasmus mobility“ programmi kaudu saadud üliõpilaste stipendium oli 2009. aastal 242 350 
krooni, õppejõudude vahetuse stipendium  66 952 krooni ning töötajate koolituse toetus 21 
873 krooni. Kõrgkooli tutvustavate trükiste ja vahetuse toetamise toetus oli 95 645 krooni. 
Lisaks toetati programmist üliõpilaste osalemist intensiivkursustel 75% osalustasu katmisega;  

7. väljaminevate üliõpilaste paremaks ettevalmistamiseks ja sissetulevate üliõpilaste paremaks 
integreerimiseks meie keskkonda liitus kõrgkool ESN TALLINN võrgustikuga. 

  

Leonardo da Vinci   

1. Leonardo da Vinci programmi innovatsiooni ülekande projekt "Social  and Health Care 
Teachers against Violence - HEVI";  

2. projekti raames viidi läbi õppejõudude uuring selgitamaks välja teadmiste ja õppematerjali 
vajadus lähisuhte vägivalla õpetamiseks  

3. viidi läbi rahvusvaheline ümarlaud arutamaks lähisuhtevägivalla õpetamise vajalikkust ja 
võimalusi sotsiaal- ja tervishoiualal õppijatele;  

4. valmistati ette valikaine "Lähisuhte vägivald”, mida saab Tallinnas juba õppida ning Kohtla-
Järvel alates 2010. aasta kevadest;  

5. osaleti Sotsiaalministeeriumi poolt ettevalmistavate pere- ja laste vägivalda  käsitlevate 
seaduste ettevalmistavate töörühmades ekspertidena;  

6. moodustati võrgustik "HEVI" lähisuhte vägivallaga tegelevate asutuste esindajatest;  
7. valmistati ette õppematerjalid lähisuhte vägivalla õpetajakoolituse läbiviimiseks;  
8. projekti  vahenditest  saadi 2009. aastal  tegevuste toetuseks 77 419 krooni;  
9. alustati ettevalmistusi Leonardo da Vinci programmi innovatsiooni ülekande projekti "New 

Ideas for the New Areas - NINA"  pilootkursusel osalemiseks koostöös MTÜ Quinn 
Estonia-ga.  Projekti vahenditest tasuti meie kõrgkoolile ruumide rent summas 5 000 krooni;  
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10. Valmistati ette ja alustati Leonardo da Vinci programmi partnerlusprojektiga "Improved 
training modules and new opportunities for care workers":  
10.1 valmistati ette projekt;  
10.2 osaleti kick-off koosolekul Sloveenias, Mariboris;  
10.3 koostati tegevuskava 2010. aastaks;  
10.4 projekti tegevusteks saadi toetust 312 932 krooni ning lisaks 4 400 krooni 

Põhjamaade ja Balti riikide vägivallavastasel seminaril osalemiseks Põhjamaade 
Nõukogult;  

11. osaleti Leonardo da Vinci vahetusprogrammis "Mobility Office for Students in Care" ja 
võeti õppima viis õpilast Saksamaalt.  

  

Grundtvig 

1. Grundtvig programmi projekti "Improving learning capacities and mental health of elder 
people - MINDWELLNESS" tegevused jätkusid plaanipäraselt;  

2. viidi läbi uuring eaka inimese ühiskonnas aktiivse osavõtu võimaluste kohta ja üle viiekümne 
aasta vanuste inimeste  õppimisvõimaluste kohta  Eestis;  

3. valmistati koostöös partneritega õppematerjal uuringu tulemustest, avaldati see trükisena ja 
presenteeriti;  

4. osaleti materjali ettevalmistamisel eakale inimesele mõeldud kodulehekülje jaoks;  
5. valmistati ette ja viidi läbi projekti rahvusvaheline koosolek meie kõrgkoolis;  
6. toetuseks saadi 2009. aastal 92 408 krooni. 

  

Baltic Sea Region,  Programme 2007 - 2013  

Osaleti projekti "Improvement of public health by promotion of equal ability distributed high 
quality primary health care systems - ImPrim"  ettevalmistamisel. 

  

Nordplus 

1. Leiti koostööpartnerid koostööks võrgustikus Nordplus;  
2. valmistati koostöös ette Nordplus programmi taotlused. 
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Nordplus/Norlys 

1. Valmistati ette ja viidi läbi partnermeeting projektis Norlys osalevatele partneritele;  
2. valmistati ette nõuded vahetusse minevatele ja vastuvõetavatele üliõpilastele ja 

õppejõududele vajaliku informatsiooni kohta ning esitati see ühiselt projekti kodulehel ja 
kõrgkooli kodulehel;  

3. projekti Norlys toetusel käis vahetuses Soomes kaks üliõpilast;  
4. projekti Norlys toetusel käis õpetamas Soomes üks õppejõud;  
5. valmistati ette taotlus projekti jätkutoetuse saamiseks 2010/2011. õpepaastaks;  
6. täpsustati järgmise aasta koostöökoosoleku aeg, koht ja projektipoolne rahastamine;  
7. tegevuste toetuseks saadi 27 303 krooni. 

   

Nordplus/Nord-care 

1. Koostöös partneritega valmistati ette ja viidi läbi meie kõrgkoolis intensiivkursus "Pediatric 
health care and promotion";  

2. valmistati ette temaatika järgmise perioodi taotluse esitamiseks;  
3. lepiti kokku ühe õpetaja rahastamine projekti raames Pirkanmaale Soome õpetajavahetusse 

minekuks.  

  

Nordplus/Collaboration in nursing between Finland, Sweden,  Norway and Estonia 

1. Valmistati ette ja viidi läbi partnerkoosolek ühise huvi leidmiseks järgmiseks õppeaastaks;  
2. partnerkoosoleku läbiviimiseks saadi 3 000 krooni. 

     

Projektides osalemised on planeeritud õppejõudude tööaja sisse. 

Kõrgkool on osalenud partnerina ka programmis „Tagasi kooli” ja 2009. aastal sai kõrgkooli 
ämmaemanduse õppetooli õpetaja Ave Kõrve Eesti Vabariigi presidendi tänukirja osalemise eest 
eelpool nimetatud programmis. 
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RAAMATUKOGU 

Tegevused aruandeaastal 

 
2009. aastal planeeritud töödest uuenduslikke tegevusi oli neli:  

1. kevadsemestril toimus bibliograafiaprogrammi juurutamine ja kõrgkooli bibliograafia 
ülekandmine uude andmebaasi;  

2. sügissemestril toimus uue printimis-, paljundus- ja skaneerimissüsteemi üliõpilastele 
õpetamine ning  konsulteerimine ja juhendamine selle kasutamiseks;  

3. sügissemestril toimus EBSCO andmebaasi AtoZ prooviperiood  selle kasutuslitsentsi ostmise 
vajaduse väljaselgitamiseks võrrelduna kõrgkoolile tellitavate e-ajakirjadega;  

4. renoveeriti Kohtla-Järve struktuuriüksuse raamatukogu, osteti uued raamaturiiulid ning 
raamatukogule turvaväravad  teavikute vabakasutuse laiendamiseks.  

 

Aasta lõpukuudel tegeldi intensiivsemalt raamatukogu töö perspektiivide kavandamise ja personali 
planeerimise küsimustega. 

Seoses raamatukogu juhataja töölt lahkumisega jäi lõpetamata fondi osade detailsem liigitamine, 
kuid minda kindlasti jätkatakse 2010. aastal. 

   

Olulised planeeritavad tegevused 2010 
1. Tallinnas asuva raamatukogu uudiskirjandust tutvustava avariiuli ost ning Euroopa Liidu 

materjale tutvustava osa atraktiivsemaks muutmine; 
2. e-raamatukogu täiendamine  ja arendamine ning õppijakoolituse täiendamine;  
3. avariiulitel olevate fondide täpsem  ümberklassifitseerimine kergendamaks teaviku leidmist;  
4. arengukava ja tegevuskava ülevaatamine ja täpsustamine;  
5. jätkub vahendite otsimine raamatukogu arendustegevuseks ning raamatukogu laiendamiseks; 
6. toimub uurimis- ja arendustööd tutvusta rahvusvaheline nädal ning toimub konverents 

"Bridging between the Higher Education and Services" ja teesidekogumiku väljaandmine. 
   
  
  
ÜLEVAADE 2009. AASTA RIIGIVARAGA SEOTUD TÄHTSAMATES MAJANDUSNÄITAJATEST 
     
Õppekohtade tegevuskulude katteks eraldas riik aruandeaastal 38 357 741  krooni.  
 
Omatulu teeniti 5 456 373 krooni, millest  

1. tulu haridusalasest (täienduskoolitus, tasemeõppe teenus) tegevusest 3 106 896 krooni;  
2. üliõpilaskodu majutusteenusest (vähesel määral õppehoone ruumide kasutusse andmisest: 

spordisaal, auditooriumid) 2 349 477 krooni.  
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Olulisematest aruandeaasta jooksul toimunud investeeringutest 
  
ÜLIÕPILASKODU 
 

1. Suurimaks tööks üliõpilaskodus oli kõikide korruste tualettruumide renoveerimine, lisaks II 
korruse tubade uste vahetus koos otsaseinte ladumisega ja koridori värvimine, kokku summas 
732 300 krooni; 

2. soetati II korruse tubadesse riiul-kapid summas 44 000 krooni. 
 
  

TALLINNA KOOLIHOONE 
 

1. Jätkati koolihoone renoveerimist summas 2 000 000 krooni: 
1.1 remonditi kaks trepikoda, sh trepiastmete ja - mademite vahetus, käsipuude vahetus, 

koridori akende vahetus;  
1.2 ruumidest 0-korrusel asuvatel tegevusteraapia õpperuumidel vahetati aknad ja 

remonditi kabinet 105;  
1.3 remonditi söökla söögisaal. 

 
2. ruumide sisustuse uuendamine ja bürooseadmete ostmine kokku summas 490 000 krooni: 

2.1 söökla söögisaali uus sisustus; 
2.2 täiendkoolituse koordinaatorile soetati uus digitaalne koopiamasin;   
2.3 uus koopiamasin osteti töötajatele ja õppejõududele kasutamiseks. 

 
3. soetati õppevahendeid: 

3.1 esitlusvahendid summas 82 000 krooni; 
3.2 erialane kirjandus 125 000 krooni ja õppeajakirjandus 102 000 krooni, elektrooniliste 

teavikute kogu 130 000 krooni; 
3.3 SPSS tarkvara litsentsid 79 300 krooni;  
3.4 farmaatsia õppetooli laboratooriumisse destillaator, vesivannid, elektripliidid summas 

150 000 krooni; 
3.5 hambatehnika õppetooli laboratooriumisse artikulaatorid, kompressorid, kuivati, 

vahanoad ja freesid, kokku summas 182 000 krooni. 
 
 

 
KOHTLA-JÄRVE STRUKTUURIÜKSUS 
 
Kohtla-Järve struktuuriüksuse renoveerimiseks taotleti vahendeid SA Archimedese struktuuritoetuste 
rakendusüksusest projektiga „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve õppehoone“. Kõrgkoolile 
vahendite eraldamise otsuse tegemise aluseks olid haridus- ja teadusministri 16.01.2008. a määrus nr 
2 „Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamise 
meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord“ ning Vabariigi Valitsuse 30.05.2008. a 
korraldusega nr 247 kinnitatud „Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna 
infrastruktuuri investeeringute kava“. Rakendusüksus otsustas, et anda Tallinna Tervishoiu 
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Kõrgkooli projektile „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve õppehoone“ toetust maksimaalselt 
summas 2 930 000 krooni, toetuse maksimaalse määraga 94,8%.  

1. Projekti remonttööde käigus, mis lõpetati 23.11.2009. a, renoveeriti täielikult raamatukogu 
ning sellega ühendatud arvutiklass ja 2 õppeklassi. II korruse koridorist ehitati 70 kohaline 
auditoorium ning kõrvalhoonesse massaažiõppeklass.  

 
2. Jätkati õppehoone renoveerimist summas 900 000 krooni, mille eest vahetati välja 

küttesüsteem, koos radiaatorite vahetusega, vahetati peatoitekaabel ja elektrikilbid,  
trepikodades värviti seinad ja laed ning plommiti trepiastmete augud. Uuendati videovalve 
süsteem.  

 
3. Ruumide sisustuse uuendamine ja bürooseadmete ostmine summas 750 000 krooni – 

raamatukogusse osteti raamatukogu riiulid, suur nõupidamiste laud, laenutaja lett ja 
turvaväravad. Sisustati remonditud klassid ja auditoorium toolidega, sh soetati 
auditooriumisse esitlusvahendid. Osteti õenduse õppetooli uude remonditud 
õendustoimingute klassi mööbel. 

 
  
2010. aastal planeeritavad tegevused 

1. Esitati taotlused meetmesse „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse 
õppeinfrastruktuuri kaasajastamine“ alameetme „Rakenduskõrgharidusõppe infrastruktuur“ 
avatud vooru õppeinfrastruktuuri parendamiseks: 
1.1 keemia- ja farmatseutilise tehnoloogia õppelaboratooriumi baasvarustuse 

kaasajastamiseks ja harjutusklassi „Apteek” loomiseks, kokku summas 2 760 000 
krooni; 

1.2 hambatehnoloogia õppelaboratooriumi sisustuse ja tehnika kaasajastamiseks summas 4 
184 400 krooni ; 

1.3 optomeetria õppelaboratooriumi sisustuse ja tehnika kaasajastamiseks summas  912 000 
krooni; 

1.4 õenduse- ja ämmaemanduse klasside sisustuse kaasajastamiseks nii Tallinnas kui 
Kohtla-Järvel summas  9 817 200 krooni;  

1.5 tegevusteraapia õppeinfrastruktuuri kaasajastamiseks õppeklassi "Juurdepääsetav 
õppeköök" loomisega summas 552 000 krooni; 

2. Tallinnas asuvale raamatukogule iseteeninduslaenutuseks vajaliku varustuse soetamine ning 
kasutajakoolituse läbiviimine;  

3. õppehoonete fuajeedesse paigaldatakse televiisorid tunniplaani kuvamiseks;  
4. vahetatakse välja moraalselt vananenud arvutid aastast 2002-2003;  
5. kaas-ajastatakse ja lisatakse koridoridesse üliõpilastele istumiseks toole/pinke;  
6. remonttööd: 

6.1 üliõpilaskodus teostatakse pisiremonttöid, mis hõlmavad ühe tubade komplekti juurde 
kuuluva WC ja dušširuumi remondi koos teiselpool seina asuva toa remondiga;  

6.2 Kohtla-Järve õppehoones remonditakse välistrepp koos varikatusega;  
6.3 Tallinna õppehoonel vahetatakse välja katus (projekt ja taotlus/luba Linnavalitsusest);  
6.4 Tallinna kooli territooriumile plaan rajada parkla (projekt ja taotlus/luba Tallinna 

linnavalitsusest). 
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SISEKONTROLLISÜSTEEM 
  

Kõrgkool liitus 2009. aastal programm PRIMUS pilootprojektiga „Kvaliteedikindlustamine 
kõrgkoolis“  ja viis läbi enesehindamise. Eneseanalüüsi raporti kirjutamise jooksul analüüsiti 
kõrgkooli tööd ning leiti parendusvaldkonnad.  Projekti raames külastavad 2010. aprillis kõrgkooli 
assessorid ning seejärel saab kõrgkool tagasisidet.  Loodame saadud tagasisidet kasutada kõrgkooli 
juhtimise kvaliteedi parandamisel ja institutsionaalseks akrediteerimiseks ettevalmistamisel. Projekt 
aitas kaasa kvaliteedijuhtimise süsteemi edasiarendamisele läbi uute kvaliteediindikaatorite, uute 
trendide loomisele ja huvigruppide tõhusamale kaasamisele.  
Kõrgkooli kaks töötajat kandideerisid ja läbisid edulakalt assessorite konkursi. Kaks kõrgkooli 
töötajat osalevad assessoritena teiste kõrgkoolide kvaliteedikindlustamise pilootprojekti hindamisel. 
 
Kõrgkoolil on koostatud, integreeritult kvaliteetitöörühma tööplaaniga, siseauditi plaan 
ajavahemikuks 2009-2012. Kõrgkool tegeleb riskide hindamisega ja maandamisega vastavalt riskide 
hindamise tulemustele. Kõrgkooli sisehindamisse, sisekontrolli ja kvaliteedijuhtimisse on kaasatud 
kõrgkooli töötajad erinevatest struktuuriüksustest. 2009. aasta sügisest kaasati kvaliteeditöörühma 
õpilaskonna esindaja. 
 
Kõrgkooli sisekontrolli süsteem toimib regulaarselt vastavalt tööplaanile. Siseauditi teostamise 
valdkonnad (hinnangute andmine) aastatel 2009 – 2012 on:  

• 2009 – üliõpilaste nõustamine;  
• 2010 – koostöö edendamine, asjaajamiseeskiri. Hinnangu andmine koostööle toimub 

vastavalt kvaliteeditöörühma tööplaanile; 
• 2011 – kvaliteedijuhtimise süsteem, arengukava täitmine;  
• 2012 – õppetöö korraldus kliendi vaates (paindlikkus ja e-õppe rakendamine).  

 
2009. aasta tähtsamad tegevused olid: 

• mõistete „siseaudit“ ja „sisekontroll“ lahtimõtestamine; 
• vaadati üle tagasiside monitooringu personali rahulolu küsimustik ja seoti antud küsimustik 

riskide hindamise auditiga;  
• toimus kõrgkooli sisekontrollisüsteemi skemaatiline kirjeldamine koos kontrollmeetmetega;  
• alustati info liikumise protsessi lahtimõtestamise ja alaprotsesside kirjeldamisega ning töö 

jätkub nendega 2010. aastal. 
 

Kõrgkooli kvaliteeditöörühma juht on ühtlasi Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) 
juures tegutseva kvaliteeditöörühma liige ja 2009/2010. õppeaastal eelnimetatud töörühma juht. 
RKRN-i kvaliteeditöörühma peamisteks tegevusteks 2009 – 2010. õppeaastal on 
kvaliteediindikaatorite võrdlus kõrgkoolide vahel, õppejõudude ja teadustöötajate atesteerimise 
raamtingimuste väljatöötamine. 
 

RKRN’i kvaliteeditöörühma planeeritavad tegevused 2010/2011. õppeaastal on:  
• töö kvaliteediindikaatoritega - kolmeaastased trendid;  
• rahvusvahelisrumine - kaardistamine, analüüs;  
• arendus- ja rahvusahelised suhted. 
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2009. aasta majandustegevuse auditi viis läbi audiitor Ilme Ott. 
 
Audit koostati kooskõlas INTOSAI auditistandarditega, mis nõuavad et audit planeeritaks ja 
sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, kas finantsaruanded ei sisalda 
olulisi vigu ega ebatäpsusi. 
 
Audiitor leidis, et kõrgkooli raamatupidamine on kooskõlas raamatupidamise seaduse ja 
rahandusministri 11.12.2003. a määrusega nr 105 „Riigi raamatupidamise üldeeskiri“. 
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KÕRGKOOLI TEGEVUSEGA KAASNEVAD OLULISED KESKKONNA- JA SOTSIAALSED MÕJUD 
  
2009.aastal tegutses kõrgkool partnerina erinevates projektides ning kõrgkooli töötajad olid 
ekspertideks mitmetes töörühmades. Kõrgkool on oma valdkonnas kompetentsikeskus, sest 
enamuses õppekavad on ainsad Eestis. Kõrgkool tajub enda unikaalset rolli elanikkonna 
tervisekäitumise mõjutajana, kuid arenguruumi on veel küllaldaselt. Ühiskonnas toimuvad muutused 
ja kõrgkooli piiratud ressursid seavad piirangud ühiskonnale kasulike tegevuste ja ideede 
teostamisele. Kõrgkooli üheks eesmärgiks on Tallinna õppehoones oleva raamatukogu laiendamise 
näol pakkuda kõikidele tervishoiutöötajatele võimalust õppimiseks ja erialase teaduskirjandusega 
kursis olemiseks. Hetkel selline võimalus kogu Tallinnas puudub. 
 

Kõrgkooli Kohtla -Järve struktuuriüksus on toiminud edukalt põhiõppe koolitajana ja 
täienduskoolituste korraldajana ning selle kaudu oleme taganud tervishoiualase kompetentsi 
kohaloleku Ida-Virumaal.  
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LÕPPSÕNA 
  
Peamiseks 2009. aastat iseloomustavaks teguriks võib nimetada eelarve kärpeid- esimese kärpega 
võeti kõrgkooli eelarvest 3% ja teisega 4 %. Kõigest hoolimata suutis kõrgkool kohaneda muutunud 
tingimustega ning võime tõdeda, et jäime korrigeeritud eelarve piiridesse ja suutsime täita 
arengukava peamised eesmärgid. 
 
Vastavalt kõrgkooli põhimääruse § 14 punktidele 32, käsitleti 2009. aasta majandustegevuse ja 
tegevusaruannet nõukogu 16. märtsi 2010. aasta istungil ning kõrgkooli nõukogu kinnitas eelarve 
täitmise aruande, tegevusaruanne kinnitati kõrgkooli nõukogu poolt elektrooniliselt 30. märtsil. 
 
Kõrgkooli tegevusaruande koostamises osalesid kõik nõukogu liikmed ning personalispetsialist. 
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 
 
 
 
BILANSS Lisa 31.12.2009 31.12.2008 
tuhandetes kroonides   
    
Varad  83 096,147 87 141,290 
Käibevara     1 941,194    2 260,452 
 Raha ja pangakontod 2           2,787       276,187 
 Muud nõuded ja ettemaksed 5    1 938,407    1 984,265 
Põhivara  81 154,953 84 880,838 
 Materiaalne põhivara 7 81 154,953 84 807,309 
 Immateriaalne põhivara 8 0         73,529 
     
    
Kohustused ja netovara  83 096,147 87 141,290 
Lühiajalised kohustused    4 008,349   4 308,869 
 Võlad tarnijatele       109,882      157,176 
 Võlad töötajatele    1 552,432   1 676,540 
 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 5   2 346,035   2 475,152 
Kohustused kokku    4 008,349   4 308,868 
    
Netovara*  79 087,798 82 832,422 
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TULEMIARUANNE Lisa 2009 2008 
tuhandetes kroonides    
      
Tegevustulud   11 577,937     8 575,454 
 Saadud toetused 9    6 043,828     4 641,133 
 Kaupade ja teenuste müük 10    5 494,109     3 934,321 
 Muud tulud 11         40,000  
      
Tegevuskulud  -58 195,142 -60 478,254 
 Antud toetused 9    -7 648,694   - 8 517,671 
 Tööjõukulud 12  -30 180,024 -28 917,483 
 Majandamiskulud 13  -13 373,230 -15 860,951 
 Muud tegevuskulud 14    -2 178,798   -2 229,196 
 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 15    -4 814,396   -4 952,953 
      
Tegevustulem  -46 617,205 -51 902,800 
      
Finantstulud ja –kulud    
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 2             0,538 
    
Aruandeperioodi tulem  -46 617,205 -51 902,262 
      
Siirded 16  46 617,205   51 902,262 
    
 
 
RAHAVOOGUDE ARUANNE  Lisa 2009 2008 
tuhandetes kroonides    
      
Rahavood põhitegevusest    
 Tegevustulem  16 -46 617,205 -51 902,800 
 Korrigeerimised:    
  Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 15    4 814,396    4 952,953 
  Kasum/kahjum põhivara müügist 11        -40,000  
 Korrigeeritud tegevustulem  -41 842,809 -46 949,847 
 Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus           52,197   -1 729,439 
 Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus        -306,858     2 016,928 
 Kokku rahavood põhitegevusest  -42 097,470 -46 662,358 
      
Rahavood investeerimisest    
 Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 7,8   -1 088,511     -878,783 
 Laekunud põhivara müügist 11         40,000           0,538 
 Kokku rahavood investeerimisest    -1 048,511     -878,244 
      
Rahavood finantseerimisest    
 Rahalised siirded 16  42 872,581  47 436,187 
 Kokku rahavood finantseerimisest   42 872,581  47 436,187 
      
Puhas rahavoog      -273,400     -104,415 
      
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 2      276,187      380,602 
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 2          2,787      276,187 
Raha ja selle ekvivalentide muutus     -273,400     -104,415 
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NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE (VÕI VARADE JA KOHUSTUSTE VAHE 
MUUTUSE ARUANNE)  
tuhandetes kroonides 
 
 
 Lisa Kokku 
Saldo 31.12.2007  87 298,497 
Siire tulemi elimineerimisest**   -4 466,075 
Kokku muutused   -4 466,075 
Saldo 31.12.2008  82 832,422 
Siire tulemi elimineerimisest** 16   -3744,624 
Kokku muutused   -3 744,624 
Saldo 31.12.2009  79 087,798 
 
 
 
RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE 
tuhandetes kroonides 
 

Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2009 esialgne 
eelarve 

2009 lõplik 
eelarve 

2009 tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle viidud 
2010 

aastasse 

Raha ja selle ekvivalendid aasta 
alguses* 

       276,187   

Tulude laekumine      
32 Kaupade ja teenuste müük 2 300,000   6 739,473   6 779,473 40,000  
35 Saadud toetused    365,000   5 882,616   5 882,616   
Tulude laekumine kokku 2 665,000 12 622,089 12 622,089   
Kulude tasumine      
15 Materiaalsete ja 

immateriaalsete varade 
soetamine ja 
renoveerimine 

    -3 415,000    -1 615,232 1 799,768  

4 Eraldised    -6 272,300    -7 737,572    -7 609,099     128,473  
5  -36 500,403 -48 353,778 -46 252,816        
50 Tööjõukulud  -30 583,276 -30 283,276     300,000  
55 Majandamiskulud  -17 770,502 -15 969,540  1 800,962  
6 Muud kulud      
Kulude tasumine kokku -42 772,703 -59 506,350 -55 477,147 4 029,203 -4 029,203 
Sh mitterahalised kulud      
Finantseerimistehingud      
20.5 Finantsvarade vähenemine       -273,400   
20.6 Kohustuste vähenemine         -35,562   
Finantseerimistehingud kokku       -308,962   
Riigikassast saadud siirded*   58 741,469   
Riigikassale üle antud siirded*   -15 890,849   
Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus*              2,787   

 
Selgitused eelarve täitmise aruande juurde on esitatud lisas 17. 
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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, v.a.  
kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid, tuletisinstrumendid ning edasimüügi eesmärgil soetatud 
finantsvarad ja –kohustused, mida kajastatakse õiglases väärtuses. 
 
 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides. 
 

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, arvelduskonto jääki. 
Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja selle ekvivalentidena sularaha ja arvelduskonto jääki. 
 

Materiaalne põhivara 

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 
soetusmaksumusega alates 30 tuhandest kroonist (kuni 31.12.2004 soetatud varad alates 10 tuhandest 
kroonist). 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. 
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Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: 
 
• Hooned ja rajatised 4 – 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 30 tuhandest kroonist (kuni 31.12.2004 soetatud varad alates 10 tuhandest 
kroonist). 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% 
 
Ümberhindlused 
Aastatel 2003 kuni 2005 viidi läbi ühekordne põhivarade ümberhindamine (sh 
kinnisvarainvesteeringud, materiaalne põhivara ja bioloogilised varad), mis tulenes vajadusest 
korrigeerida varasemaid puudujääke raamatupidamises ja võtta arvesse enne 1996.a toimunud 
hüperinflatsiooni. Alates 2006. aastast viiakse täiendavaid ümberhindlusi läbi aruandeperioodil 
maakatastrisse kantud maade ja muude varade osas, mis on jäänud varasemalt arvele võtmata või 
ümber hindamata. 
Ümberhindluste läbiviimiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millele 
turuväärtus puudub, kasutatakse jääkasendusmaksumuse meetodit. Lihtsustatult on lubatud hinnata 
maad, kasutades maa maksustamishinda. 

Renditud varad 

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid 
ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. 
 
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.  
Lisaks viivad teised riigiraamatupidamiskohustuslased tulemiaruande siirde kaudu igal aastal nullini 
ning kajastavad varade ja kohustuste vahet siirdena rahandusministeeriumile. Selle tulemusena võtab 
Rahandusministeerium kõikide teiste riigiraamatupidamiskohustuslaste tulud ja kulud siirde kaudu 
oma bilanssi ja kajastab ühtlasi kogu riigi netovara oma bilansis.   
 
 
 
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 kroonides 
 

 31.12.2009 31.12.2008 
Sularaha 2,787   23,111 
Arvelduskontod pankades  253,076 

Raha ja pangakontod kokku 2,787 276,187 
Raha ja selle ekvivalendid kokku 2,787 276,187 
 
 2009 2008 
Intressitulu rahalt ja selle ekvivalentidelt 0 1 
 
 
Lisa 3. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega 
tuhandetes kroonides 
 
3.A.  Nõuded ja kohustused 

 Lühiajalised 
nõuded 

Pikaajalised 
nõuded 

Lühiajalised 
kohustused 

Pikaajalised 
kohustused 

Seisuga 31.12.2008     
Riigiraamatupidamiskohustuslased 1 740,118  1 696,966  
Kohalikud omavalitsused      65,000    
Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud 

       4,495    

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad 

     31,458     575,270  

Avaliku sektori üksused kokku 1 841,071  2 272,236  
Sidusüksused        4,587       29,225  
Kokku avaliku sektori ja 
sidusüksused 

1 845,658  8 301,461  

Seisuga 31.12.2009     
Riigiraamatupidamiskohustuslased 1 036,931  1 012,218  
Kohalikud omavalitsused     
Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud 

     24,130         8,510  

Sihtasutused, mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad 

   683,173  1 015,655  

Avaliku sektori üksused kokku 1 744,234  2 036,383  
Sidusüksused    144,656  1 949,66  
Kokku avaliku sektori ja 
sidusüksused 

1 888,890  3 985,449  
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3.B.  Tulud ja kulud 
 2009 2008 
 Tegevus-

tulud 
Tegevus-

kulud 
Finants-
tulud ja –

kulud 

Tegevus-
tulud 

Tegevus-
kulud 

Finants-
tulud ja 
–kulud 

Riigiraamatupidamis-
kohustuslased 

   463,480 2 236,407     43,998 2 407,093  

Kohalikud omavalitsused        3,358      26,173     12,400      23,050  
Muud avalik-õiguslikud 
juriidilised isikud 

   600,080    155,263       3,600      71,448  

Sihtasutused, 
mittetulundusühingud, 
tütarettevõtjad 

   562,191 1 501,754   447,141 1 293,911  

Avaliku sektori üksused 
kokku 

1 629,109 3 919,597  507,139 3 795,502  

Sidusüksused      46,780    502,768     46,650    585,616  
Kokku avaliku sektori ja 
sidusüksused 

1 675,889 4 422,365  553,789 4 381,118  

 
 
4. Maksud, lõivud, trahvid 
tuhandetes kroonides 
 
4.A.  Maksu-, lõivu-, trahvinõuded ja -kohustused 

 Lühi-
ajalised 
nõuded  

Pika-
ajalised 
nõuded 

Maks-tud 
ettemaksed 

Saadud 
ette-

maksed 

Lühi-
ajalised 
kohus-
tused 

Pika-
ajalised 
kohus-
tused 

Seisuga 31.12.2008       
Maksud       
Sotsiaalmaks     1 028,361  
Tulumaks        570,067  
Töötuskindlustuse maks          25,224  
Kogumispensionimaks          42,360  
Erisoodustuse tulumaks          18,176  
Käibemaks        62,510    
Ettemaksukontode jäägid   1 678,212    
Maksud kokku   1 739,722  1 684,188  
Maksud, lõivud, trahvid 
kokku 

  1 739,722  1 684,188  

Seisuga 31.12.2009       
Maksud       
Sotsiaalmaks     584,513  
Tulumaks        303,164  
Töötuskindlustuse maks          66,878  
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Kogumispensionimaks       
Erisoodustuse tulumaks     10,544  
Käibemaks          46,429  
Ettemaksukontode jäägid   1 036,931    
Maksud kokku   1 036,931  1 011,528  
Maksud, lõivud, trahvid 
kokku 

  1 036,931  1 011,528  

 
 
 
 
 
 
Lisa 5. Muud nõuded ja kohustused  
tuhandetes kroonides 
 
 31.12.2009 31.12.2008 

 
Lühiajaline 

osa 
Pikaajaline 

osa 
Lühiajaline 

osa 
Pikaajaline 

osa 
Nõuded ja makstud ettemaksed     
Toetuste saamisega seotud nõuded (vt 
lisa 9)  

   547,153       93,891  

Nõuded ostjate vastu    202,026       88,836  
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 
(vt lisa 4) 

 1036,931  1 739,722  

Ettemakstud toetused (vt lisa 9)    100,250       42,174  
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud      52,047       19,642  
Muud nõuded ja makstud ettemaksed 
kokku 

1 938,407  1 984,265  

Kohustused ja saadud ettemaksed     
Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused (vt 
lisa 4) 

1 011,528  1 684,188  

Muud kohustused    161,405     198,726  
Toetusteks saadud ettemaksed (vt lisa 9) 1 118,497     587,242  
Muud saadud ettemaksed ja tulevaste 
perioodide tulud 

     54,605         4,996  

Muud kohustused ja saadud 
ettemaksed kokku 

2 346,035  2 475,152  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selgitus:  
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: maksud on ettemaksus, kuna kõrgkoolil on eelarvestatud  maksud kuluga samasse kuusse. 
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Lisa 6. Kinnisvara investeeringud 
 
Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt tulevastel 
perioodidel 

2009 2008 

Järgmisel majandusaastal 32,856 32,856 
2. kuni 5. aastal 32,856 32,856 
Peale 5. aastat 32,856 32,856 

 
 
Lisa 7. Materiaalne põhivara 
tuhandetes kroonides 
 

 Maa Hooned ja 
rajatised 

Masinad ja 
seadmed 

Muu põhi-vara Lõpetamata 
tööd ja ette-

maksed 

Kokku 

Bilansiline 
väärtus perioodi 
alguses 

      

Soetusmaksumus  1 209,936  95 467,706   5 463,406   1 697,982  103 839,030 
Akumuleeritud 
kulum 

 -13 064,442 -4 427,306 -1 529,973   -19 031,721 

Jääkväärtus  1 209,936  82 403,264  1 026,100     168,009   84 807,309 
Müügiootel 
põhivara  

      

Aruandeperioodi 
liikumised 

      

Soetused ja 
parendused 

       664,344     424,167      1 088,511 

Amortisatsioon ja 
allahindlused 

   -4 204,162   -486,441     -50,264    -4 740,867 

Ümberhindlus       
Ümberklassifitseeri
mine põhivara 
klasside vahel 

      

Liikumised kokku    -3 539,818     -62,274    -50,264     -3 652,356 
Bilansiline 
väärtus perioodi 
lõpus 

      

Soetusmaksumus  1 209,936   96 132,050   5 515,991   1 697,982  104 555,959 
Akumuleeritud 
kulum 

 -17 268,604 -4 552,165  -1 580,237   -23 401,006 

Jääkväärtus  1 209,936   78 863,446     963,826      117,745    81 154,953 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selgitus:  olulisemad  soetused  ja parendused – Kohtla-Järve õppehoone remont, osteti 2 
koopiamasinat ja  Kohtla-Järve raamatukogule turvavärav. 
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Lisa 8. Immateriaalne põhivara 
tuhandetes kroonides 
 
Immateriaalne põhivara Tarkvara Kokku 
Bilansiline väärtus perioodi alguses   
Soetusmaksumus  380,714 380,714 
Akumuleeritud kulum 307,185 307,185 
Jääkväärtus  73,529 73,529 
Aruandeperioodi liikumised   
Amortisatsioon ja allahindlus 73,529 73,529 
Liikumised kokku   
Bilansiline väärtus perioodi lõpus   
Soetusmaksumus  380,714 380,714 
Akumuleeritud kulum 380,714 380,714 
Jääkväärtus 0 0 

 
Lisa 9.  Saadud ja antud toetused  
tuhandetes kroonides 
 
9.A Saadud toetused 

Jääk perioodi alguses Jääk perioodi lõpus  
Nõuded Saadud 

ettemaksed 

Arvestatud 
tulu Nõuded Saadud 

ettemaksed 

2008      

Saadud toetused      

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 
kokku 

54,652 522,913 4 641,133   93,891   587,242 

Kodumaine sihtfinantseerimine      406,818   

Välismaine sihtfinantseerimine   4 162,038   

Välismaise siht-ja kaasfinantseerimine  
tegevuskuluks 

       72,277   

Saadud toetused kokku 54,652 522,913 4 641,133   93,891    587,242 

2009      

Saadud toetused      

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 
kokku 

93,891 587,242  547,153 1 118,497 

Kodumaine sihtfinantseerimine   1 022,372   

Välismaine sihtfinantseerimine   4 633,545  1 107,404 

Välismaise sihtfinantseerimise  
kaasfinantseerimine  tegevuskuluks 

     387,911       11,093 

Saadud toetused kokku 93,891 587,242 6 043,828 547,153 1 118,497 
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9.B Antud toetused 

Jääk perioodi alguses Jääk perioodi lõpus  
Tasutud 

ettemaksed 
Kohus- 
tused 

Arvestatud 
kulu Tasutud 

ettemaksed 
Kohus- 
tused 

2008      
Õppetoetused   7 434,974   
Stipendiumid - Erasmus pr õpilaste ja 
õppejõudude vahetus stipendiumid 

     747,412   

Stipendiumid töötutele CARE pr raames        27,386   
Toetused kokku   8 209,772   
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks kokku     9,200     307,899     42,173      1,109 

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli pr Õdede erialase 
koolituse arendamine kaasfin 

      95,170   

SA Archimedes - akrediteerimisega seotud 
kuludeks 

      50,000   

Liikmemaksud - rahvusvahelistes org, SAIS      162,729   
Antud toetused kokku   8 517,671   
2009      
Õppetoetused   7 033,853   
Stipendiumid - Erasmus pr üliõpilaste ja 
õppejõudude vahetus stipendiumid 

     374,464   

Stipendiumid üliõpilastele omatuluvahenditest        33,800   
Toetused kokku   7 442,117   
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks kokku 42,173 1,109    206,577 100,250  

Sihtfinantseerimine õppeinfosüsteemi 
väljaarendamiseks 

     113,434   

Ettemakstud kaasfinantseerimine SA 
Archimedesele projektide 2010 omaosalus  

   100,250  

Liikmemaksud - rahvusvahelistes 
organisatsioonides osalemiseks 

       93,143   

Antud toetused kokku 42,173 1,109 7 648,694 100,250  

 

Selgitus:   
nõuded – prorgammid Primus ja BeSt. 
 
Saadud ettemaksed -  Programm Erasmus õpilaste- ja õpetajate vahetus, Integratsiooni ja 
Migratsiooni SA Meie Inimesed poolt finantseeritud eesti keele pr ja filmilektooriumi programm, 
EU programm ETM ja Mindwellness tegevuskuludeks, Leonardo da Vinci kutsehariduse koostöö 
programm. 
 
Saadud toetused tuluks - kodumaine sihtfin - Pärnu LV poolne sihtfin tasemeõppe toetuseks Pärnus, 
Erasmus pr riigi poolne toetus, pr Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve õppehoone 
kodumaine toetus, riigi toetus NANDA-I eestikeelse väljaande "Õendusdiagnoosid: Definitsioonid 
ja klassifikatsioonid" tõlkimiseks/kirjastamiseks 
 
Välismaine sihtfin – BeSt pr, Erasmus pr, pr Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve õppehoone 
toetus, täiskasvanute koolituse pr toetus;  
EU projektid: Cohehre, Tempus, SAGE, HEVI,  ETM II, Iguana, IPPE, NorLys, NordPlus, 
Wellman, pr Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve õppehoone toetus. 
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Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus saadava ja antava sihtfinantseerimise kohta 
 
 31.12.2009 31.12.2008 
Saadaolev sihtfinantseerimine   
BeSt projekt 2009-31.12.2013 1 491,108 2 051,772 
Eesti keele projekt 2009    227,500      11,720 
Primus 2009 1 113,229  
Projekt  Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve õppehoone    153,265  
Saadaolev sihtfinantseerimine kokku 2 985,102 2 063,492 
 
 
 
Lisa 10.  Kaupade ja teenuste müük 
tuhandetes kroonides 
 
 2009 2008 
Tulud haridusalasest tegevusest 3 356,662 1 702,225 
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 2 099,711 2 210,850 
Üür ja rent      37,736      21,246 
Kokku 5 494,109 3 934,321 

 
 
 
 
 
Lisa 11. Muud tulud 
tuhandetes kroonides 
 
 
 
 
 2009 2008 
Müüdud transpordivahendite müügitulu 40,000 0 
Kokku 40,000 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Selgitus:  Tulu haridusalasest tegevusest koosneb:  
1. tasulisest tasemekoolitusest: 2009 tulu suurem 500 tuh krooni võrreldes 2008. aastaga.   
2. täienduskoolitusest: 2009 a võitis kõrgkool Tööturuameti massaažikoolituse hanke 

summas 600 tuh kr, mis suurendas tulu 2008. aastaga võrreldes. 
3. elamu- ja kommunaaltulud põhiliselt üliõpilaskodu majutus üliõpilastele, õppehoone 

spordisaali kasutusse andmise tulud jm.  

Selgitus: vana  sõiduauto müük 
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Lisa 12.  Tööjõukulud 
tuhandetes kroonides 
 
 2009 2008 
Töötajate töötasud 20 092,906 18 997,996 
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud   2 157,189   2 398,607 
Töötasukulud kokku 22 250,095 21 396,603 
Erisoodustused       223,518        224,871 
Sotsiaalkindlustusmaks     7 435,432     7 165,667 
Töötuskindlustusmaks        210,874         64,188 
Tulumaks erisoodustustelt         60,105         66,154 
Tööjõukulud kokku 30 180,024 28 917,483 
 
Keskmine töötajate arv 2009 2008 
Töötajad 118,13 117,56 
Kokku 118,13 117,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud 
 

2009 2008 Asutus/asutuste 
grupp 

Ametikohad 
Töötasud Muud 

tasud 
Töötasud Muud 

tasud 
Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkool 

rektor    492,121    452,827  

Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkool 

Rektoraat, 3 liiget 1 383,202  1 107,643  

Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkool 

Õppetoolide- ja 
osakondade juhatajad,  
10 liiget 

2 548,250  2 067,003  

Kokku  4 423,573  3 627,473  
 
 
 

Selgitus: oluliste muutuste põhjused töötajate arvu ja töötasude osas võrreldes eelmise perioodiga : 
 alates 21.08.2007 avati uus rakenduskõrghariduse õppekava – tervisedendaja, loodi tervisedenduse 
õppetool, seega 2009. aastal õppis antud eriala kolm kursust, lisaks 2008. aasta septembrist loodi 1 
ametikoht haridustehnoloogile ja 1 ametikoht VÕTA- ja vastuvõtu spetsialistile, seega 2009. aastal 
antud ametikohtadel 12 kuu töötasu. 2009. aastal lõpetati tööleping üliõpilaskodu töölisega, kaotati 
hambatehnika õppetooli juhataja 0,5 ametikohta. 
Sisemise töö ümberkorralduse tulemusel õppejõududel, vähenes ajutiste lepinguliste töötajate 
töötasu kogusumma. 
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Lisa 13. Majandamiskulud 
tuhandetes kroonides 
 
 2009 2008 
Administreerimiskulud   721,566   1 532,814 
Uurimis- ja arendustööd     50,400        33,600 
Lähetuskulud    206,218        92,867 
Koolituskulud    442,167   1 346,605 
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 8 046,887   7 017,233 
Sõidukite majandamiskulud    107,973      117,696 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud    840,344   1 687,220 
Inventari majandamiskulud    954,599   1 258,619 
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud      33,638        31,694 
Toiduained ja toitlustusteenused      61,305        28,353 
Meditsiinikulud ja hügieenikulud      18,127        11,318 
Õppevahendite ja koolituse kulud  1 568,046   2 035,143 
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja  
vaba aja sisustamise kulud 

    321,888      649,127 

Mitmesugused majanduskulud        0,072        18,662 
Kokku 13 373,230 15 860,951 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa 14. Muud tegevuskulud 
tuhandetes kroonides 
 
 2009 2008 
Käibemaks 2 157,974 2 209,421 
Maamaks      17,055      18,115 
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest        2,120        1,540 
Viivised, kahjutasud        1,649        0,120 
Kokku 2 178,798 2 229,196 

 
 
 
 

Selgitus: 2008. aastal lõppes kaks suurt projekti Kvaliteedisüsteemide arendamine 
rakenduskõrgkoolidesja Hooldaja ameti omandamine läbi koolituse, sotsiaalse nõustamise, 
praktika ja tööle rakendamise tervishoiusektoris - CARE projekt, mis tõstsid 2008 aasta 
administreerimis- , koolitus ja infotehnoloogia kulusid. 2009. aasta on need kulud kõrgkoolil 
ilma projektideta ja ka teised kululiigid eelarvestas kõrgkool juba äärmisest kokkuhoiust 
lähtudes antud aastal, põhjuseks teadmata suuruses eelarve kärped.  Kinnistute 
majandamiskulusid tõstis sel aastal rahastuse saanud ja läbiviidud projekt Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkooli Kohtla-Järve õppehoone. 
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Lisa 15. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 
tuhandetes kroonides 
 
 2009 2008 
Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 7) 4 740,867 4 853,626 
Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 8)      73,529      99,327 
Kokku 4 814,396 4 952,953 

 
 

Lisa 16. Siirded 
tuhandetes kroonides 

 
 2009 2008 
Rahalised siirded   
Saadud riigikassast ülekannete tegemiseks   58 741,468 56 402,705 
Riigikassale üle antud laekumised -15 890,849 - 9 786,918 
Üksuste vahelised siirded         21,962       820,400 
Rahalised siirded kokku  42 872,581 47 436,187 
Siirded tulemi  elimineerimiseks*    3 744,624   4 466,075 
Siirded kokku  46 617,205 51 902,262 

 
 
Lisa 17. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 
tuhandetes kroonides 
 
Lõpliku eelarve kujunemine 
 Tulud Kulud 
Esialgne eelarve   2 665,000 -45 437,703 
Üle toodud eelmisest  (2008) aastast    -1 159,792 
Muudatused lisaeelarve alusel    -2 781,516 
Muudatused muudest õigusaktidest      -170,250 
Eelarves kavandatud toetused     -365,000       365,000 
Tegelikult laekunud toetused   5 882,616   -5 882,616 
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu  -2 300,000    2 300,000 
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu   6 739,473   -6 739,473 
Kokku lõplik eelarve 1 2622,089 -59 506,350 
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Lõpliku eelarve alatäitmine 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selgitus  

Seoses eelarvekärbete suuruse ja kordade mitteteadmisest, ei olnud võimalik 2009. aastal võimalik teha plaanitud 
kulusid täies mahus, suurim kokkuhoid personalikulude/ töötasude osas. 

1. Alatäitmine kuludes: 

1.1 Materiaalsete varade renoveerimine summas 1799, 768 kr 

Eelarvejäägi tekitasime varde renoveerimise reale, plaanides 2010. aastal vahetada välja Tallinna koolimaja    
katus jm (vt tegevusaruanne). 

 1.2 Majandamiskulud 

a)  Projektide tegevuskulude ettefinantseeimised summas 615, 367 kr: Leonardo da Vinci kutsehariduse koostöö    
pr, õppeprogramm   Erasmus, Pr Primus, EU projektid HEVI, ETM, Mindwellness.   

b) Omatulu summas 1 614, 069 kr: 2009. aastal plaanitust suurem laekumine, mille tingis tasuliste õppurite 
kasv, Tööturuameti koolitushanke võitmine, lisaks SA Archimedese poolt pr Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 
Kohtla-Järve õppehoone käibemaksu osa ja omafinantseeringu kompenseerimine täies mahus. Antud 
summad on planeeritud 2010 remonttöödeks (vt tegevusaruanne). 



 41 

TEGEVJUHTKONNA KINNITUKIRI 
  
Seoses Haridus- ja Teadusministeeriumi 31. detsembril 2009 lõppenud ning perioodi 01.01.-
31.12.2009 kohta koostatud konsolideeritud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande auditiga 
kinnitame, et Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (edaspidi asutus) 2009. a tulem oli   – 46 617 204.82   
krooni ja bilansi kogumaht 31.12.2009. a seisuga     83 096 147.53 krooni:  

1. 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. 

2. 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”). 

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

5. 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 31.12.2009 on kajastatud aastaaruandes ning majandusaasta jooksul 
pangakontode kaudu teostatud tehingud on korrektselt kajastatud asutuse 
raamatupidamisregistrites; 

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

7. Varud on bilansis kajastatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või 
neto realiseerimismaksumus. Varude koguseid on kontrollinud pädevad töötajad inventuuri 
käigus. 

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

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

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

11. 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. 

  
 
_____________________________                            ___________________ 
Ülle Ernits           31.03.2010 
Rektor                                            
  
_____________________________                            ___________________ 
Ave Sireli       31.03.2010 
Finants- ja haldusdirektor 
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SISEAUDIITORI HINNANG TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI 2009. 
MAJANDUSAASTA ARUANDE ÕIGSUSE JA TEHINGUTE SEADUSLIKKUSE KOHTA  
  
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli aruande koostamise, neis sisalduva info õigsuse ning 
majandustehingute seaduslikkuse tagamise eest vastutab rektor Ülle Ernits. Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkooli raamatupidamise aastaaruande õigsust kinnitab oma allkirjaga rektor ning finants- ja 
haldusdirektor.  
 
Riigieelarve seaduse § 47 lõige 2 alusel on siseauditi eest vastutava isiku (edaspidi siseaudiitor) 
ülesandeks anda hinnang majandusaasta aruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. 
Siseaudiitorina auditeerisin Tallinna tervishoiu Kõrgkooli 31.12.2009 lõppenud majandusaasta kohta 
koostatud majandusaasta aruannet.  
 
Majandusaasta aruande auditi raames hindasin majandusaasta aruande vastavust raamatupidamise 
seadusele, rahandusministri määrustele ja muudele majandusaasta aruannet ning tehingute 
seaduslikkust mõjutavatele õigusaktidele. Kontrollisin väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel 
põhinevad majandusaasta aruandes esitatud näitajad. Majandusaasta aruande audit hõlmas ka 
aruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete analüüsi ning tehingute seaduslikkuse kontrolli.  
 
Olen seisukohal, et ülalnimetatud majandusaasta aruanne, mis näitab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 
2009. aasta bilansimahuks 83 096 tuhat krooni, aruandeperioodi tulemiks – 46 617 tuhat krooni on 
olulises osas kooskõlas riigi raamatupidamise üldeeskirjaga1. 
 
Arvestades auditi ulatust on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2009. aasta majandustehingud olulises 
osas kooskõlas õigusaktidega. Kontrollitud tehingute osas ei avastanud ma olulisi vastuolusid 
kehtestatud õigusaktidega.  
 
Lisaks hinnangule on majandusaasta aruande auditi tulemuste kohta koostatud auditi lõpparuanne, 
kus on toodud auditi ulatus, õigusaktide loetelu, millele vastavust hinnati, valimi moodustamise 
meetodi kirjeldus, läbiviidud toimingute loetelu ning tähelepanekud majandusaasta aruande õigsuse 
ja tehingute seaduslikkuse kohta ja soovitused puuduste kõrvaldamiseks. 
 
Auditeeritaval perioodil oli Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, finants- ja 
haldusdirektor Ave Sireli. Siseauditi alast tööd korraldab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor. 
Finants- ja haldusdirektor kontrollib sisekontrollisüsteemi rakendamist.  
 
 
Ilme Ott 
28.03.2010. a 
 
  
  
                             

                                                 
1 rahandusministri 11.12.2003 määrus nr 105 “Riigi raamatupidamise üldeeskiri” 
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ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE 
  

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 31.12.2009 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb 
tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, tegevjuhtkonna kinnituskirjast ja audiitori 
hinnangust riigiraamatupidamiskohustuslase aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta. 
  
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. 
  

  
  
  
  
  
  
  

Ülle Ernits 
Rektor              …………………………………………………………………….  

(allkiri, 31.03.2010) 
  
  
  
  
  

Ave Sireli 
Finants- ja haldusdirektor……………………………………………………… 

(allkiri, 31.03.2010) 
  
 
 


