


TALLINNA
TERVISHOIU
KÕRGKOOL

2
0

18



S
is

u
k

o
rd

3

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Struktuur

Missioon ja visioon
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Magistri- ja 
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Pärnu Haigla
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Rahvusvaheline koostöö
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▪ Rahvusvaheliselt tunnustatud tervise ja heaolu
valdkonnas koolitust pakkuv riiklik
rakenduskõrgkool

▪ Üks kahest Eesti tervishoiu kõrgkoolist

▪ Õppetöö toimub lisaks Tallinnale ja Kohtla-
Järvele ka teistes regionaalsetes üksustes

▪ Kõrgkooli rektor 2001. aastast – Ülle Ernits

▪ 2018. aasta seisuga õpib kõrgkoolis ca 1900 
õppurit (magister – 60, rakenduskõrgharidus –
1464, kutseõpe 433) ja töötab 140 töötajat
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▪ Missioon

Kõrgkooli missioon on koolitada innovaatiliselt ja 

kriitiliselt mõtlevaid tehnoloogiliste pädevustega

tervisevaldkonna töötajaid. 

▪ Visioon

Kõrgkooli visioon on olla pidevalt arenev, 

siseriiklikult ja rahvusvaheliselt võrgustunud

organisatsioon, kus koostöös sise- ja

välispartneritega ning õppijaid kaasates

lahendatakse aktuaalseid probleeme.
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▪ INIMENE

▪ KOOSTÖÖ

▪ KAASAMINE

▪ ARENG
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▪ 1940 – asutati Tallinna Meditsiinikool

▪ 2002 – alustati õdede koolitamisega Kohtla-
Järve Meditsiinikoolis

▪ 2005 – Tallinna Meditsiinikoolist sai 
rakenduskõrgkool ja see nimetati ümber 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliks

▪ 2006 – Kohtla-Järve Meditsiinikool sai Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkooli struktuuriüksuseks

▪ 2007 – algas õpe Pärnu Haiglas

▪ 16. oktoober – kõrgkooli aastapäev
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▪ 2012 – Institutsionaalne akrediteerimine
Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri Kõrghariduse
hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkool seitsmeks aastaks.

▪ 2015 –Kutseõppe akrediteerimine
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri 
hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkooli tervishoiu ja sotsiaalteenuste 
õppekavad kuueks aastaks. 

▪ 2016 –Õppekavagrupi kvaliteedihindamine
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri
kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada
hindamiskomisjoni aruande ja viia järgmine Tallinna
Tervishoiu Kõrgkooli meditsiini õppekavagrupi esimese
õppeastme kvaliteedihindamine läbi 7 aasta pärast ning
tervishoiu õppekavagrupi esimese astme
kvaliteedihindamine 7 aasta pärast kõrvaltingimusega



▪ Terviseteaduse magister – 1,5 aastat

▪ Õde – 3,5 aastat

▪ Ämmaemand – 4,5 aastat

▪ Optometrist – 3,5 aastat

▪ Farmatseut – 3 aastat

▪ Hambatehnik – 3,5 aastat

▪ Tegevusterapeut – 4 aastat

▪ Tervisedendus – 3 aastat
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▪ Hooldustöötaja – 2 aastat

▪ Erakorralise meditsiini tehnik – 1 
aasta 

▪ Lapsehoidja – 1 aasta

▪ Abivahendispetsialist – 1 aasta, 
töökohapõhine õpe 

▪ Tegevusjuhendaja – 1 aasta, 
töökohapõhine õpe 

▪ Sterilisatsioonitehnik – 1 aasta, 
töökohapõhine õpe 
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▪ Kohtla-Järvel õpetatavad erialad:
- Õde
- Hooldustöötaja
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▪ Õppetöö toimub alates 2007. aastast ka Pärnu 
Haiglas

▪ Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Pärnu Haigla, 
Eesti Õdede Liidu ja Pärnu Kolledži ühisprojekt
„Kool haiglas“ allkirjastati 2014. aasta kevadel

▪ Projekti eesmärk: pakkuda Pärnumaa ja 
Lääne-Eesti inimestele võimalust omandada 
õe rakenduskõrgharidus kodu lähedal

▪ Pärnu Haigla annab õe õppeks vajaliku
sisustusega auditooriumi ja praktikumide
ruumid, õppetöö läbiviimise ja korraldamise
eest vastutab kõrgkool

▪ Esimene õpperühm alustas 2014. aastal – 31 
tudengit

▪ Teine ja kolmas õpperühm alustasid aastatel 
2017 ja 2018 – 30 + 30 tudengit
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▪ Praktika – õppetöö lahutamatu osa

▪ Praktikabaasid üle terve Eesti

▪ Õppida ja praktikat teha on võimalik ka 
välismaal
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▪ First week of November –
International Week

▪ Erasmus+

▪ Erasmus+ credit mobility

▪ Nordplus

▪ EEA/Norway scholarship 
programme

▪ Bilateraalsed lepingud



24

2016/2017 õppeaastal:

▪ 116 välisüliõpilast - õppis ja 
sooritas meie kõrgkoolis praktikat

▪ 94 meie kõrgkooli üliõpilast 
(6,7%) - õppis ja oli välismaal 
praktikal

▪ 92 välisõppejõudu ja töötajat -
õpetas ja käis õppimas meie 
kõrgkoolis

▪ 129 kõrgkooli õppejõudu ja 
töötajat (87,8%) - käis 
partnerkõrgkoolides õpetamas 
või õppimas.



▪ Kõrgkoolil on aktiivne üliõpilas- ja õpilasesindus alates 1995. aastast
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▪ Asukoht: Nõmme tee 49

▪ Mahutab ligi 250 õppurit

▪ Virtuaaltuur:
www.ttk.ee/virtuaaltuur 
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http://www.ttk.ee/virtuaaltuur


▪ Tallinna õppehoones ja Kohtla-Järve
struktuuriüksuses

▪ Kaasaegne ja innovatiivne töö-, õpi-, uurimis- ja 
suhtluskeskkond

▪ Kogub, säilitab ja teeb kasutajale 
kättesaadavaks tervishoiualased teavikud ja 
andmebaasid

▪ Teavikute andmed on nähtavad
Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteemis
RIKSWEB.

▪ Individuaal- ja rühmatööruumid, puhkeala
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Tere tulemast!
Lisainfo:
Marit Talunik
Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
marit.talunik@ttk.ee
+372 50 40 729


