
Majandusaasta 
aruanne

2015

Tartu Ülikool



TARTU ÜLIKOOL 
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 

Nimi: Tartu Ülikool
Registrikood: 74001073
Aadress: Ülikooli 18, 50090 Tartu, Eesti
Telefon: 372 737 5100
Faks: 372 737 5440
E-post: info@ut.ee
Kodulehekülg: www.ut.ee
Omandivorm: avaõiguslik juriidiline isik
Põhitegevusalad: 1) akadeemiline teadustegevus

2) integreeritud õppe- ja teadustegevusel põhineva kõrghariduse andmine
3) õppe- ja teadustegevusel põhinevate teenuste osutamine ühiskonnale

Majandusaasta: 01.01.2015–31.12.2015 
Audiitor: BDO Eesti AS ja Baker Tilly Baltics OÜ
Nõukogu: 11 liiget
Nõukogu esimees: Kersti Kaljulaid
Lisatud: sõltumatu vandeaudiitori aruanne



LÜHENDID

TEGEVUSARUANNE 2015
REKTORI EESSÕNA
TARTU ÜLIKOOLI ÜLDANDMED 2011–2015
TARTU ÜLIKOOLI JUHTIMINE
ÜLDINE TEGEVUSKESKKOND

STRATEEGILISE JUHTIMISE ARENGUSUUNAD EESTIS
RIIKLIKUD KULUTUSED KÕRGHARIDUSELE JA TEADUSELE
TEGEVUSKESKKONNA MUUTUSED

ÕPPETÖÖ
ÕPINGUTE ALUSTAMINE
ÕPPIMINE
ÕPPEKAVAD
VÄLISÜLIÕPILASED JA ÜLIÕPILASVAHETUS
E-ÕPE
ÕPINGUTE KATKESTAMINE
ÕPINGUTE LÕPETAMINE JA JÄTKAMINE
TAGASISIDE ARVESTAMINE
ARENDUSTEGEVUSED

TEADUSTÖÖ
RAHASTAMINE
RAHVUSVAHELINE TEADUSKOOSTÖÖ
KOOSTÖÖ ETTEVÕTJATEGA
PATENDID JA PATENDITAOTLUSED
PUBLIKATSIOONID

ÜLIKOOLILT ÜHISKONNALE
TÄIENDUSÕPE
TEADMUSE JAGAMINE
ÜHISKONNA TAGASISIDE ÜLIKOOLILE

ORGANISATSIOON
TÖÖTAJAD
TÖÖKESKKOND
RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
FINANTSTEGEVUS

4
5
6

10
10
12
13
15
15
17
17
19
20
20
21
22
23
25
25
26
27
27
28
29
29
31
33
34
34
37
38
39

2

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2015
KONSOLIDEERITUD BILANSS
KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
ALLKIRJAD 2015. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE

44
45
46
47
48
83
84

SISUKORD



Ülikoolid

EMÜ Eesti Maaülikool
TLÜ Tallinna Ülikool
TTÜ Tallinna Tehnikaülikool
TÜ Tartu Ülikool

Riigid

AT Austria IT Itaalia
AU Austraalia JP Jaapan
BE Belgia KR Korea
BG Bulgaaria LV Läti
CA Kanada LT Leedu
CH Šveits MT Malta
CL Tšiili MX Mehhiko
CN Hiina NE Holland
CY Küpros NO Norra
CZ Tšehhi NZ Uus-Meremaa
DK Taani PL Poola
DE Saksamaa PT Portugal
EE Eesti RO Rumeenia
ES Hispaania RU Venemaa
FI Soome SE Rootsi
FR Prantsusmaa SI Sloveenia
GR Kreeka SK Slovakkia
HR Horvaatia TR Türgi
HU Ungari UK Ühendkuningriik
IE Iirimaa US, 

USA
Ameerika 
ÜhendriigidIL Iisrael

IS Island

Muud lühendid

A2020 Tartu Ülikooli arengukava aastateks 
2015–2020

AS aktsiaselts
DOI Digital Object Identifier
EAP ainepunkt
EHIS Eesti Hariduse Infosüsteem
EL Euroopa Liit
ERC Euroopa Teadusnõukogu
ERR Eesti Rahvusringhääling
ETIS Eesti Teadusinfosüsteem
FTE täistööaja ekvivalent (full time equivalent)
HITSA Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
HTM Haridus- ja Teadusministeerium
IKT info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
IT infotehnoloogia
IUT institutsionaalne uurimistoetus
KOV kohalik omavalitsus
LTT loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia
mln miljon

MOOC vaba juurdepääsuga e-kursus  
(massive open online course)

MTÜ mittetulundusühing
OÜ osaühing
PPP ostujõu pariteet (purchasing power parity)
PUT personaalne uurimistoetus
QS QS World University Rankings edetabel
SA sihtasutus
SKP sisemajanduse koguprodukt
TA teadus- ja arendustegevus
TAI teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon

THE ajakirja Times Higher Education koostatud 
ülikoolide edetabel

USD USA dollar
UTTV Tartu Ülikooli televisioon
v.a välja arvatud

WoS Thomson Reuters Web of Science 
andmebaas

ÕIS Tartu Ülikooli õppeinfosüsteem

LÜHENDID



Tegevusaruanne
2015 

Tartu Ülikool



REKTORI EESSÕNA
Hea lugeja!

Ülikool tõmbab joone alla järjekordsele tulemuslikule aastale. Olime edukad põhitegevustes 
ja ka majanduslikult. Ühiskond hindab meie tööd ja nii said meie ülikoolipere liikmed 
märkimisväärse osa riiklikest teadustöö ja teaduse populariseerimise autasudest. 

Sisuka akadeemilise töö kõrval tegelesime juhtimiskorralduse ja struktuuri uuendamisega. 
1. jaanuaril 2016 jõustunud põhikiri muutis ülikooli akadeemilise struktuuri, juhtimise 
ja kogu elukorralduse valdkonnapõhiseks. Kogu möödunud aasta jooksul tegime 
ettevalmistusi, et neli valdkonda, nende 25 instituuti ja neli kolledžit ning valdkonna-
välised asutused saaksid 2016. aastat alustada uute juhtorganite ja põhikirjadega. Avaldan 
kogu ülikooliperele siirast tunnustust oluliselt kasvanud koostöö ja avatud hoiaku ning 
kaasalöömise eest. 

Edukalt läbitud institutsionaalse akrediteerimise tulemusel saime välisekspertidelt 
seitsmeks aastaks täisakrediteeringu, aga ka kasulikku tagasisidet edasiseks arendustööks. 
Akrediteerimise ettevalmistamisel koostatud eneseanalüüs võimaldas kriitilise sissevaate 
ülikoolielusse ja vormus detailseks ülevaateks kogu ülikooli tegevusulatusest. 

Edenesime hästi oma põhitegevustes. Jätkasime õppekavade reformi ja kujundasime seda 
toetava rahastusmudeli. Vastuvõtuks avatud õppekavade arv on nelja aastaga vähenenud 
8,7%. Mitu õppekava ühendati ja suleti, kuid avasime ka uusi, mis arvestavad paremini 
ühiskonna vajadusi ja ülikooli kasvuvõimalusi. Kõigile õppekavadele lisandus majandus- ja 
ettevõtlusaineid ning suurenes praktika osatähtsus. 

Aasta lõpuks jõudsime ülikooli teadus- ja arendustöö ning innovatsiooni fookuste 
sõnastamiseni. Ootan, et kokkulepitud fookused täpsustuvad veelgi koostamisel olevates 
valdkondade arengukavades ning ülikooli võimas teaduspotentsiaal rakendub aina 
rohkem ühiskonna ees seisvate ülesannete lahendamisel. Esiletõstmist väärib oluline 
eelarve kasv – ülikooli kogueelarvesse laekus tulusid 124% planeeritust, sealhulgas 
täideti TA-tulude eelarve 139-protsendiliselt. Olime edukad eri rahastusprogrammidest 
toetuste taotlemisel. 2015. aastal hakkasime ülikooli arengufondist toetama rahvus-
vaheliste suurprojektide taotlemist, samuti teadlaste ja õppejõudude kaasamist uute 
teadussuundade arendamisse. 

Ülikooli eesmärk on parimate ekspertide kaasamine ja seda konkurentsivõimelisel 
palgatasemel. Aasta jooksul vähenes töötajate arv, kuid palk kasvas keskmiselt 8,3%. 
Uudse kogemuse andis akadeemiliste töötajate atesteerimine. Professorite ja juhtiv-
teadurite erapooletuks ja ühetaoliseks hindamiseks taasloodi akadeemiline komisjon, 
kes atesteeris aasta jooksul 60 professorit. Oma tööle hinnangu saamise kõrval tõi 
atesteerimine töötaja jaoks kaasa vajaduse oma senised tulemused ja edasised plaanid 
süsteemselt läbi mõelda. 

2015. aastal toimus olulisi arutelusid Eesti kõrghariduse ja teaduse olukorra ja tuleviku 
teemadel. Teadus- ja arendusnõukogu soovitas konsolideerida teadus- ja kõrg -
haridusasutuste võrk ning koostada vastava valdkonna pikaajaline rahastamiskava 
– kõike seda Eesti konkurentsivõime tõstmiseks. Tartu Ülikool panustab neisse ümber-
korraldustesse vastutustundlikult. 

Tänan kõiki, kes rahvusülikooli heaks möödunud aastal töötasid ja tema edenemisele 
kaasa aitasid – see oli väga edukas aasta! Kutsun meid üles näitama, et saame veelgi 
paremini! Ülikool ei ole kunagi valmis, nagu pole piire teadusel ja haridusel! 

Volli Kalm
Tartu Ülikooli rektor

Tartu Ülikooli rektor professor 
Volli Kalm



2011 2012 2013 2014 2015
TÖÖTAJAD
töötajate arv  (isikud) 3 596 3 778 3 739 3 708 3 479
töötajate arv täiskoormuse arvestuses (FTE) 3 025 3 161 3 129 3 080 2 862

sh akadeemilise personali osakaal 48,7% 47,9% 48,7% 49,3% 50,4%
õppejõudude ja teadustöötajate arv (FTE) 1 474 1 515 1 525 1 520 1 443

sh doktorikraadiga 70,6% 71,5% 70,5% 70,2% 71,7%
sh välisteadlaste ja -õppejõudude osakaal 6,9% 8,3% 9,4% 9,3% 8,5%

professorite arv (FTE) 173 177 180 178 173
sh naisprofessorite osakaal 19,2% 20,7% 20,8% 20,5% 22,7%

ÜLIÕPILASED      
üliõpilaste arv 18 047 17 370 16 025 14 470 13 719

sh kõrghariduse esimesel astmel 66,1% 64,3% 62,9% 61,7% 61,3%
sh magistriõppes 25,7% 27,0% 28,0% 28,6% 28,8%
sh doktoriõppes 8,3% 8,7% 9,1% 9,7% 9,8%

naisüliõpilaste arv 12 172 11 570 10 634 9 546 9 009
osakaal üliõpilaste arvus 67,4% 66,6% 66,4% 66,0% 65,7%

30-aastaste ja vanemate üliõpilaste arv 4 418 4 336 4 047 3 710 3 572
osakaal üliõpilaste arvus 24,5% 25,0% 25,3% 25,6% 26,0%

välisüliõpilaste arv 484 546 579 686 821
osakaal üliõpilaste arvus 2,7% 3,1% 3,6% 4,7% 6,0%

lõpetanute arv 3 132 3 038 3 117 2 907 2 887
doktorikraadi kaitsnute arv 152 107 114 108 113
STRUKTUUR      
teaduskondade arv 9 9 9 9 9
kolledžite arv 4 4 4 4 4
vastuvõtuks avatud õppekavade arv 187 182 182 190 167
õppekavade arv, kus õpib üliõpilasi 198 190 193 195 201

sh ühisõppekavade arv 6 7 8 8 8
sh ingliskeelsete õppekavade arv  
kõrghariduse esimesel ja teisel astmel 12 12 14 16 21

TEADUSTÖÖ PUBLITSEERIMINE
publikatsioonide arv 2 479 2 744 2 879 2 870 2 644

sh kõrgetasemeliste (1.1, 1.2, 2.1, 3.1)  
publikatsioonide arv 1 593 1 810 1 957 1 958 1 857

sh ETIS-e 1.1 artiklite arv 952 1 074 1 175 1 335 1 252

Töötajate andmed on esitatud täiskoormuse arvestuses (FTE – full time equivalent) 31. detsembri seisuga. 

Üliõpilaste andmed 2011. aasta kohta on esitatud 31. detsembri seisuga. 2012. −2015. aasta andmed on esitatud 10. novembri seisuga. Üliõpilaste 
arv ei hõlma eksterne, külalisüliõpilasi ega arst-residente. Kõrghariduse esimese astme õpe hõlmab  rakenduskõrgharidusõpet, bakalaureuseõpet ning 
bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpet. 

Vastava aasta lõpetajate arv kajastab isikuid, kes on õpingud lõpetanud eelneva kalendriaasta 1. oktoobrist kuni sama kalendriaasta 30. septembrini.

Doktorikraadi kaitsnute arv on näidatud kalendriaasta kohta.

Vastuvõtuks avatud õppekavade arv hõlmab õppekavu, millel oli Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) õppekavade registris 10. novembri seisuga vastuvõtu 
staatus „avatud“. Siinhulgas ei kajastu ühisõppekavad, mille koordineerijaks ei ole Tartu Ülikool.

Õppekavade arv, kus õpib üliõpilasi, hõlmab 2011. aasta kohta neid õppekavu, millel õppisid üliõpilased 31. detsembri seisuga. Õppekavade arv 
2012.−2015. aasta kohta hõlmab õppekavu, millel õppisid üliõpilased 10. novembri seisuga (sh kõik ühisõppekavad). 

2013.−2015. aasta publikatsioonide arvus kajastuvad kõikide nende isikute publikatsioonid, kellel oli vastaval kalendriaastal Tartu Ülikoolis kehtiv 
tööleping või kes õppisid üliõpilase või eksternina doktoriõppes. 2011.–2012. aasta publikatsioonide arvus kajastuvad kõikide Tartu Ülikooliga seotud 
isikute publikatsioonid. 

TARTU ÜLIKOOLI ÜLDANDMED 2011 –2015



6 TARTU ÜLIKOOLI 
JUHTIMINE
Tartu Ülikooli kõrgeim otsustuskogu on nõukogu, kes vastutab ülikooli majandus tegevuse 
ja pikaajalise arengu eest, kinnitab ülikooli põhikirja ning võtab vastu ülikooli arengukava 
ja eelarve. Nõukogu esimene koosseis kinnitati 2011. aastal viieks aastaks. Nõukogu 
koosseisu kuulub 11 liiget, kellest viis nimetab Tartu Ülikool, viis haridus- ja teadusminister 
ning ühe liikme Eesti Teaduste Akadeemia.

Senat on ülikooli kõrgeim akadeemiline otsustuskogu, kes vastutab ülikooli õppe- ning 
teadus- ja arendustegevuse eest, tagades selle väga hea kvaliteedi. Senati koosseisu 
kuulub 22 liiget: ülikooli rektor senati esimehena, neli esindajat ülikooli igast valdkonnast 
ning viis üliõpilaste esindajat. Senati volitused kestavad kolm aastat, senati teine koosseis 
astus ametisse 1. juulil 2014.

Nõuandva organina töötas ülikooli valitsus, mille koosseisu kuulusid esimehena rektor 
ning liikmetena prorektorid, kõikide teaduskondade dekaanid, rektori määratud kolledžite 
ning teaduskonnaväliste teadus- ja arendusasutuste esindajad ja üliõpilaskonna esimees. 
2016. aasta alguses jõustunud ülikooli põhikiri annab ülikooli valitsuse rolli rektoraadile, 
kuhu hakkavad kuuluma peale rektori, prorektorite ja vastutusala juhtide ka neli dekaani.

Alates 1. juulist 2012 töötab Tartu Ülikooli rektorina professor Volli Kalm. Rektor juhib 
ülikooli igapäevast tegevust, vastutab rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka 
kasutamise eest ning teostab oma pädevuse piires ning nõukogu ja senati otsustest 
lähtudes kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu.

2015. aasta juulis asus Tartu Ülikooli õppeprorektorina tööle senine loodus- ja tehnoloogia-
teaduskonna õppeprodekaan, optilise metroloogia dotsent Mart Noorma. Suvel andis 
ühtlasi Ivar-Igor Saarniit Tartu Ülikooli akadeemilise sekretäri ametiülesanded üle Andres 
Soosaarele. Samal ajal uuenes ka ametikoha sisuline tegevus – akadeemilisest sekretärist 
sai vastutusala juht rektoraadi koosseisus.

A2020 eesmärk: ülikool lähtub strateegiliste otsuste tegemisel valdkondadevahelisest 
tasakaalust ja valdkondade eripärast

2012. aasta sügisest on ülikoolis töötatud selle nimel, et muuta suure institutsiooni 
juhtimist lihtsamaks ja tõhusamaks. 2014. aastal võeti vastu ülikooli uus põhikiri ning 
alustati arutelusid 2016. aastal jõustuvate muudatuste ettevalmistamiseks. 

2015. aasta kevadel kinnitas Tartu Ülikooli senat ülikooli uue akadeemilise struktuuri, 
mille kohaselt kuulub nelja valdkonda, milleks on humanitaarteaduste ja kunstide, 
meditsiini teaduste, loodus- ja täppisteaduste ning sotsiaalteaduste valdkond, alates 
1.  jaanuarist 2016 kokku 25 instituuti ja 4 kolledžit. Valdkonnaväliste asutustena jätkavad 
TÜ muuseum, loodusmuuseum ja botaanikaaed, Eesti geenivaramu, raamatukogu 
ja teaduskool. Uus kahetasandiline juhtimisstruktuur aitab kaasa erialadevahelisele 
lõimumisele, tasakaalustab akadeemiliste üksuste teadus- ja õppetöö mahtusid ning 
kaasab ülikooli liikmeid strateegiliste otsuste langetamisel, suurendades seeläbi vastutust 
ülikooli arengu eest.

2015. aasta sügisel valiti nelja valdkonna dekaanid ning akadeemiliste töötajate esindajad 
valdkondade nõukogudesse. Uued juhid ja juhtkogud asusid ametisse 1. jaanuarist 2016.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaaniks valiti professor Margit Sutrop, sotsiaal-
teaduste valdkonna dekaaniks professor Raul Eamets, meditsiiniteaduste valdkonna dekaaniks 
professor Margus Lember ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaaniks professor Peeter 
Burk.

Senati liikmed  
seisuga 31.12.2015

humaniora valdkonnast

• lektor Tuulike Kivestu
• professor Birute Klaas-Lang
• lektor Ain Riistan
• professor Anti Selart 

medicina valdkonnast

• professor Margus Lember 
• professor Irja Lutsar
• professor Mihkel Zilmer
• professor Vahur Ööpik

realia et naturalia valdkonnast

• professor Jaak Kikas
• professor Maia Kivisaar
• professor Enn Lust
• professor Jaak Vilo

socialia valdkonnast

• professor Eiki Berg
• professor Halliki Harro-Loit
• professor Marju Luts-Sootak
• professor Urmas Varblane

üliõpilastest

• Marge Vaikjärv
• Liina Hirv 
• Mariliis Vaht 
• Triin Truu 
• Indrek Peedu

TÜ nõukogu liikmed

Haridus- ja teadusministri 
nimetatud

• Kersti Kaljulaid  
(nõukogu esimees)

• Toomas Kiho        
• Vahur Kraft 
• Aku Sorainen        
• Kaja Tael 

Tartu Ülikooli nimetatud

• professor Toomas Asser
• professor Toivo Maimets
• professor Peeter Saari
• professor Jüri Sepp
• professor Paul Varul

Eesti Teaduste Akadeemia 
nimetatud

• professor Kari Olavi Raivio              



7Akadeemiliste üksuste põhikirjade kõrval uuendati 2015. aastal ka ülikooli igapäevast 
toimimist tagavad õigusaktid, et viia eri juhtimistasandi õigused, kohustused ja vastutus 
omavahel vastavusse. Kehtestati 21 uut õigusakti, muudeti 99 seni kehtinud õigusakti ning 
tunnistati kehtetuks 29 õigusakti. Uute õigusaktide suur arv on tingitud sellest, et reformi 
tulemusena on kõigil instituutidel nüüd oma põhikiri.

1. jaanuarist 2015 suunab ülikooli arengut Tartu Ülikooli arengukava aastateks 
2015–2020 (A2020), mille ülikooli nõukogu kinnitas 2014. aasta suvel. 

Iga-aastase tegevuskavaga, mis koostatakse koos eelarve planeerimisega, kinnitab rektor 
ülikooli sihid viies tegevussuunas: 

• õppetegevuse arendamine, 
• teadus- ja arendustegevuse arendamine, 
• ettevõtlikkuse arendamine, 
• organisatsiooni arendamine,
• eesti keele ja kultuuri ning rahvusliku kultuurivara säilitamine ja arendamine. 

Kõiki tegevussuundi läbib horisontaalselt rahvusvahelistumise tegevussuund. 
Tegevuskava määrab ka arendustegevuste rahastamisallikad, milleks võib ülikooli üldfondi 
ja kapitalieelarve kõrval olla ka ülikooli nõukogu eraldatud täiendav arengutoetus, ülikooli 
arengufondi toetus või EL tõukefondidest taotletav toetus. 

Ülikooli nõukogu moodustas ülikooli arendusprojektide elluviimiseks 2009. aastal 
ülikooli arengufondi. 2015. aastal liitis nõukogu teadustegevuse toetamise fondi ja 
õppekvaliteedi toetamise fondi arengufondiga ning kehtestas uue arengufondi statuudi. 
Arengufondi eesmärk on toetada ülikooli arengukava elluviimist, sh eelkõige valdkonna-
üleseid arendustegevusi. 

A2020 tegevuskava alusel toetati 2015. aastal ülikooli arengufondist juhtimis- ja struktuuri-
reformiga seotud tegevusi valdkondades (üksuste struktuuri ja paiknemist puudutavad 
ümberkorraldused, sh ruumide renoveerimine, kolimised jmt). Struktuurimuudatustega 
ühildati ka ülikooli visuaalse identiteedi uuendamine.

2015. aasta alguses alustas filosoofiateaduskonnas tööd maailma keelte ja kultuuride kolledž, 
mis moodustati kahe senise struktuuriüksuse – germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituudi 
ning keelekeskuse – ühinemisega. Kolledži eesmärk on muuta keelte ja kultuuride õpe senisest 
efektiivsemaks ja kogu üliõpilaskonnale kättesaadavamaks.

Tartu Ülikooli eesmärgid on
• lõpetajad, kes muudavad maailma;
• teadus- ja arendustöö, mille mõju on globaalne ja Eesti arengut suunav;
• innovaatilisus ja ettevõtlikkus, mille kaudu jõuavad teadmised majandusse;
• organisatsioon, mis inspireerib ja ühendab inimesi;
• järjepidev areng, mis kindlustab eesti keele ja rahvuskultuuri püsimise.

Tartu Ülikooli arengukava eesmärkide saavutamist toetab teadus- ja arendusasutuste ja 
kõrgkoolide institutsionaalne arendusprogramm ASTRA. Programmi toel suurendab ülikool 
partnerite juurdepääsu oma teadustaristule ja tipptasemel teadmistele, kasvatab ettevõtlus-
koostöö mahtu, loob väga head tingimused õppejõudude ja üliõpilaste oskuste arendamiseks 
ning eri distsipliine siduvaks koostööks IKT valdkonnas. Hindamiskomisjon on teinud ASTRA 
programmi rakendusüksusele ettepaneku eraldada Tartu Ülikoolile viieaastase tegevuskava 
(2016–2020) täitmiseks tõuketoetust kokku enam kui 42 miljoni euro mahus, millest 15 miljonit 
eurot tuleks eraldada IT-keskuse ehitamiseks. Investeeringute kava kinnitab Vabariigi Valitsus 
2016. aastal.

professor Volli Kalm 
rektor

Mart Noorma 
õppeprorektor

Marco Kirm 
teadusprorektor

Erik Puura 
arendusprorektor

Andres Liinat 
kantsler

Taimo Saan 
finantsjuht

Andres Soosaar 
akadeemiline sekretär

Rektoraat seisuga 31.12.2015



8 A2020 eesmärk: ülikooli õpi- ja töökeskkond on innustav, ülikooli inimesed, struktuur ja 
taristu toetavad ülikooli missiooni täitmist ja arengueesmärkide saavutamist

Tartu Ülikool läbis 2015. aasta kevadel institutsionaalse akrediteerimise, mille käigus 
anti hinnang ülikooli tegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavusele õigusaktidega, 
kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavale. Rahvusvahelise hindamiskomisjoni aruande 
põhjal võttis Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu vastu 
otsuse akrediteerida Tartu Ülikool seitsmeks aastaks. Tunnustust väärivaks hinnati 
ülikooli rahaliste vahendite ja taristu juhtimine. 

Väliseksperdid tõid ülikooli paljude tugevuste hulgas esile, et Tartu Ülikoolis toimivad 
tõhusalt üliõpilaste tugisüsteemid, üliõpilased on kaasatud ülikooli juhtimisse ning 
üliõpilaste aina kõrgem tase on vastavuses ülikooli eesmärgiga koolitada Eesti riigi juhtivat 
haritlaskonda. Leiti, et tänu  hästitoimivale  koostöövõrgustikule  üliõpilaste,  vilistlaste  
ja tööandjatega  on  ülikoolil  väga  hea  ülevaade  tööturu  vajadustest  ja muudest 
ühiskondlikest arengutest. Teadustegevuse tõhusa juhtimise tulemusena on mitmetes 
valdkondades märgatavalt  suurenenud  ülikooli  rahvusvaheline  konkurentsivõime  ja 
koostöö ning kasvanud teadusrahastus. Ülikooli taristu on tipptasemel, seda eriti tänu 
Euroopa Liidu vahendite arukale kasutusele õppehoonete ehitamisel ning renoveerimisel. 
Väga oluliseks pidas hindamiskomisjon seda, et ülikool ühtlustaks üliõpilaste akadeemilise 
edasijõudmise jälgimist, käivituks regulaarne, ühtne ja õiglane õppejõudude atesteerimise 
kord ning töötatakse välja ühtsed eetilise käitumise juhised.

Hindamiskomisjon soovitas ülikoolil ühtlasi pöörata tähelepanu ülikooli missiooni 
teatavale kahetisusele – olla ühelt poolt eesti haritlaskonna, keele ja kultuuri kestlikkuse 
eest vastutav rahvusülikool ning teisalt kiirelt arenev rahvusvaheliselt tunnustatud 
teadusülikool. Tunnustatud teadusülikooli roll eeldab fookuse seadmist rahvusvaheliselt 
tugevatele valdkondadele. Samas peab ülikool tagama seadusest tulenevad rahvusülikooli 
kohustused. Leiti, et nende rollide vahel mõistliku ja tegusa tasakaalu leidmine globali-
seeruvas maailmas on lähiaastatel Tartu Ülikooli üks olulisemaid väljakutseid.

A2020 eesmärk: ülikool lähtub valdkondade ja erialade koostöös parima võimaliku 
kvaliteedi saavutamise eesmärgist

2015. aasta lõpus sõnastati arutelude tulemusena ülikooli teadus- ja arendustöö ning 
innovatsiooni fookused, mis vastavad majanduslikult arenenud kõrgtehnoloogilise ja 
kultuuriliselt kestliku ühiskonna vajadustele ja on ülikooli tugevused või omavad potentsiaali 
nendeks areneda. Fookused on valdkondade- ja erialadeülesed ning nende rakendamine 
toob kaasa teadus- ja arendustöö ning õppetöö suurema sidususe ning probleemikeskse 
käsitluse, sh ülemaailmsetele probleemidele valdkondadeüleste lahenduste pakkumise.

Tartu Ülikooli fookuses olevad teadus- ja arendustöö ning innovatsiooni suunad:

rahvuskultuuri kestlikkus avatud maailmas:
• eesti keele ja kultuuri kestlikkus ning kultuuriline mitmekesisus;
• aineline ja vaimne pärand;

ettevõtlik ja sotsiaalselt vastutustundlik ühiskond:
• õigusriik, ühiskonna võrgustumine ja sotsiaalne kapital;
• haridusuuendus ja inimvara arendamine;

terve ja pikaealiselt tegus inimene:
• kliiniline, siirde- ja personaalmeditsiin ning haiguste ennetamine;
• tervislikud eluviisid ja tervisekäitumine;

ressursid ja tehnoloogiad keskkonnasäästlikuks majanduskasvuks:
• ressursid, uued materjalid ja tehnoloogiad;
• looduse mitmekesisus ja kohanemine keskkonnamuutustega;

info- ja kommunikatsioonitehnoloogia uuendusmeelse ühiskonna edendamiseks:
• süsteemne kasutatav informatsioon;
• digitaalne ühiskond.

2016. aastal kinnitavad 
valdkonna nõukogud valdkonna 
arengukavad ning lepitakse 
kokku A2020 võtmeindikaatorid

Ülikooli arengukavas sätes-
tatud kuus põhiväärtust

• teaduspõhisus
• akadeemiline vabadus ja 

autonoomia
• avatus uutele ideedele
• koostöö
• inimkesksus ja individuaalne 

areng
• vastutus

Veebruaris toimunud juhtimis-
seminaril tutvustasid kahte 
erinäolist reformikogemust 
Glasgow’ ülikooli strateegia juht 
professor Neal Juster (vasakul)
ja Ida-Soome ülikooli rector 
emeritus professor Perttu 
Vartiainen (paremal)
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10 ÜLDINE 
TEGEVUSKESKKOND
Ülikooli tegevuskeskkonna kujundamisel on olulised nii Eesti ja Euroopa Liidu 
strateegiad kui ka rahastamisinstrumendid. Euroopa Liidu regionaalpoliitika eesmärk 
on tasakaalustada ja ühtlustada Euroopa Liidu liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi 
Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. 
Eelarveperioodil 2014–2020 on Eestil võimalik saada 5,913 miljardit eurot toetust, sh 
Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja ühtekuuluvusfondist kokku 
3,5 miljardit eurot1. 

Kõige mõjukamad ja tugevalt konkurentsipõhised Euroopa ülikoolide arengut toetavad 
programmid on uuel eelarveperioodil Horisont 2020 ja Erasmus+. Euroopa Liidu teadus-
uuringute ja innovatsiooni rahastamisprogramm Horisont 2020 on maailma suurim 
teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm, mille eelarve 
aastateks 2014–2020 on 77 miljardit eurot. Programmiga toetatakse tipptasemel teadust, 
ühiskonnaprobleemidele lahenduste otsimist ning teaduse abil juhtpositsiooni 
saavutamist tööstuses. 

Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm, mille eelarve 
aastateks 2014–2020 on 14,7 miljardit eurot. Rahastus suurenes aastatel 2007–2013 
väldanud Euroopa eelmise generatsiooni programmidega võrreldes 40%. Uus programm 
pöörab suuremat tähelepanu sotsiaalsele kaasatusele, kodanikuaktiivsusele ja sallivusele. 
Samuti toetatakse algatusi, mille eesmärk on parandada noorte tööhõive väljavaateid ja 
lihtsustada nende üleminekut haridussüsteemist tööturule.

STRATEEGILISE JUHTIMISE ARENGUSUUNAD EESTIS
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2016–2019 näeb riigireformi eesmärgi osana ette 
strateegilise juhtimise tugevdamist ja eelarve läbipaistvuse suurendamist. Sidumaks riigi 
finantsjuhtimist selgemalt strateegiliste valikutega, minnakse Eestis samm-sammult 
üle tegevuspõhisele eelarvele. Tegevuspõhise eelarvega muutub läbipaistvaks seos 
valdkonna arengukavades seatud eesmärkide ja nende elluviimiseks vajalike meetmete ja 
tegevuste ning nende rahastamise vahel. Uutele põhimõtetele üleminek toimub perioodil 
2016–2020, lähtudes valitsemisalade valmisolekust2.

1 Perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate finantsinstrumentide eelhindamine. 
Lõpparuanne. Rahandusministeerium, 14. november 2014. www.struktuurifondid.ee/public/Rahastamisvahen-
dite_eelhindamise_lopparuanne_PwC_ja_CPD_14NOV2014.pdf
2 2016. aasta riigieelarve seaduse seletuskiri. Rahandusministeerium, 2015. www.fin.ee/riigi eelarve-2016

Euroopa Komisjoni 2015. aasta kokkuvõte Horisont 2020 programmi esimese saja taotlusvooru 
tulemustest näitas, et konkurents on suur. Eesti oli teadlaste rahastamistaotluste edukuselt 28 
riigi pingereas Euroopas 4. kohal – peaaegu 17% Eesti teadlaste taotlustest (19% Tartu Ülikooli 
teadlaste taotlustest) said positiivse otsuse. Liikmesriikide keskmine taotlemise edukuse määr oli 
16% ning mitmes riigis oli edukaid taotlusi vaid 11%.

Kui aastatel 2010–2013 õnnestus Tartu Ülikoolil koordineerida üleeuroopalises konkurentsis 
kolme Euroopa Komisjoni rahastatud projekti, siis aastatel 2014–2015 on ülikooli edukus olnud 
suurem – rahastuse on saanud neli Tartu Ülikooli koordineeritud Erasmus+ projekti. Partnerina 
on Tartu Ülikool osalenud viie aasta jooksul 34 projektis. 

Eesti riik läheb kava kohaselt 
üle tekkepõhisele eelarvele 
aastal 2017 ja tegevuspõhisele 
eelarvestamisele aastaks 2020

Eesti teaduse rahvusvaheliseks 
tutvustamiseks kasutab SA 
Eesti Teadusagentuur toote-
marki „Research in Estona“  
(researchinestonia.eu)

Koostöös ülikoolidega suvel 
valminud maineklipp „Estonia – 
Place for Science“ kogus aasta 
lõpuks üle 235 000 vaatamise

2015. aastal tutvustati 
Eesti teadust esimest korda 
EXPO maailmanäitusel Eesti 
paviljonis eraldi ruumis 
(“teaduse pesakastis”).

http://www.struktuurifondid.ee/public/Rahastamisvahendite_eelhindamise_lopparuanne_PwC_ja_CPD_14NOV2014.pdf
http://www.struktuurifondid.ee/public/Rahastamisvahendite_eelhindamise_lopparuanne_PwC_ja_CPD_14NOV2014.pdf
http://www.fin.ee/riigieelarve-2016


11Esimese valitsemisalana läheb 2016. aastast üle tegevuspõhisele eelarvele Haridus- 
ja Teadusministeerium. Tegevuspõhise eelarve aluseks oleva strateegilise raamistiku 
moodustavad vastutusala arengukavad ja nende eesmärkide elluviimiseks koostatud 
programmid. Aastateks 2016–2019 kinnitatud programmid, mis vaadatakse igal aastal üle, 
hõlmavad eelarvevahenditest elluviidavate meetmete eelarvet, tegevuste üldist kirjeldust 
ja soovitud tulemust. 

Teaduse valdkonnas on eelarvestamise aluseks Eesti teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni strateegia „Teadmistepõhine Eesti 2014–2020“ eesmärkide täitmise 
programm. Hariduse valdkonnas on „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ eesmärkide 
täitmise ja eelarvestamise aluseks viis horisontaalset ehk haridustasemete ülest 
programmi ning neli konkreetsetele haridustasemetele keskenduvat programmi: 

• digipöörde programm,
• pädevate ja motiveeritud õpetajate ning haridusasutuste juhtide programm,
• õppe- ja karjäärinõustamise programm,
• tööturu ja õppe tihedama seostamise programm,
• koolivõrgu programm, 
• üldharidusprogramm,
• kutseharidusprogramm,
• kõrgharidusprogramm,
• täiskasvanuhariduse programm.

Haridus- ja Teadusministeeriumi üleminek tegevuspõhisele eelarvestamisele annab 
võimaluse kontrollida uute põhimõtete toimimiseks vajaliku juhtimiskorralduse, 
metoodika, õigusaktide ja infosüsteemide asjakohasust ning toob esile parandamist 
vajavad kitsaskohad, millega arvestada järgnevate valitsemisalade üleminekul.

2015. aastal valmis Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel Tartu Ülikooli ja 
Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste uuring, mis hindas Eesti TAI strateegia 2007–2013 
„Teadmistepõhine Eesti“ asjakohasust ja püstitatud eesmärkide täitmist, arvestades 
nii Eesti TAI süsteemi omapära (ülikoolide suur autonoomia, TA investeeringute suur 
kontsentratsioon ettevõtlussektoris) kui ka strateegiaperioodi jooksul toimunud arenguid 
Eestis (majanduskriis ja EL tõuketoetuste märkimisväärne kasv). TAI süsteemi strateegi-
liseks arendamiseks ja suurema tulemuslikkuse saavutamiseks andis raport järgmised 
soovitused:

• arendada strateegiliselt ülikoole nende vastutusvaldkondades, ühendades 
kõrghariduse ja teaduse meetmete strateegilise planeerimise ja elluviimise. Vajalik 
on suurem koostöö ministeeriumide vahel juba strateegia koostamise faasis;

• seada selged TA fookused, aidates seejuures järele vähem TAI mahukaid ettevõtteid ja 
motiveerides tugevamaid teadusgruppe kandideerima rahvusvahelisele rahastusele. 
Avatud taotlusvoorud, mis tugevdavad eelkõige tugevamaid Tallinnas ja Harjumaal 
tegutsevaid ettevõtteid ning rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi teadusgruppe, 
ei ole vähendanud kõrgharidussektori ja erasektori TA spetsialiseerumiste lõhet. 
Oluline on laiendada TAI-ga tegelevate ettevõtete baasi ka teistes regioonides ning 
arendada kohalike sotsiaal-majanduslike probleemidega tegelemiseks sobivamaid 
TA rahastamis- ja juhtimismehhanisme;

• suurendada finantssüsteemi haldamise efektiivsust, arvestades ühtlasi optimeerimis-
ülesandesse kõigi TAI süsteemis osalejate halduskulud. Projektipõhine finantsee-
rimine on kasvatanud üldisi halduskulusid TAI süsteemis kõikidel tasanditel.

2016. aastal käivitub EL tõukefondide toel riigi teadus- ja arendustegevuse tugevdamise 
programm RITA, mis rahastab ühiskonna (tuleviku)vajadustest lähtuvaid suuremahulisi 
interdistsiplinaarseid rakendusuuringuid ning aktuaalseid, kiiret sekkumist vajavate 
teemade adresseerimiseks mõeldud rakendusuuringuid, aitab tõsta ministeeriumide 
võimekust TA küsimustes ning toetab TAI strateegia täitmise analüüside ja uuringute 
korraldamist. Programmi eelarve on 28 miljonit eurot.

Kõrgharidusprogrammi 
eesmärk: igale motiveeritud ja 
võimekale üliõpilaskandidaadile 
on tagatud ligipääs  kvaliteet-
sele,  paindlikule  ja  mitmeke-
siste  valikutega  ning  tööturu 
arenguvajadusi arvestavale 
kõrgharidusele

Eesti ettevõtluse kasvu-
strateegia 2014–2020 ootused 
haridussüsteemile

• reaalainete õppe 
ajakohastamine põhikoolides 
ja gümnaasiumites 

• kvaliteetne inseneriharidus, 
sh õppe sidumine praktikaga

• kutse- ja täiendusõppe 
süsteemi tõhustamine

• e-oskuste arendamise 
integreerimine 
õppekavadesse

TAI programmi viiakse ellu 
nelja meetme abil

• teaduse kõrge taseme ja 
mitmekesisuse kindlustamine

• TAI ühiskondliku ja 
majandusliku kasu 
suurendamine

• majandusstruktuuri 
muutev TAI lähtub nutikast 
spetsialiseerumisest

• Eesti  osaluse  ja  nähtavuse 
suurendamine  rahvus-
vahelises  TAI-alases koostöös

Eesti ettevõtluse kasvu-
strateegia 2014–2020 eelis-
arendatavad kasvuvaldkonnad

• IKT horisontaalselt läbi teiste 
sektorite

• tervisetehnoloogiad ja 
- teenused

• ressursside efektiivsem 
kasutamine



12 RIIKLIKUD KULUTUSED KõRGHARIDUSELE JA TEADUSELE
OECD 2015. aasta ülevaate3  kohaselt on Eesti kõrghariduse kulude kasv aastatel 2000–2011 
olnud OECD riikide hulgas üks kiiremaid, kuid kulutused ühe üliõpilase kohta aastas on 
Eestis OECD riikide keskmisest poole väiksemad.

Riigi investeering kõrgharidusasutustesse oli 2012. aasta andmetel 1,4% SKP-st, mis 
on suurem kui OECD riikides keskmiselt (1,2%). Avaliku ja erasektori kulutused kokku 
moodustasid 1,6% SKP-st, mis on samuti kõrgem kui OECD riikides keskmiselt (1,5%). 
Kuigi Eesti kõrghariduse kulude kasv on aastatel 2000–2011 olnud OECD riikide hulgas 
üks kiiremaid, suurenes samal ajal ka üliõpilaste arv. Kulutused ühe üliõpilase kohta aastas 
on Eestis poole väiksemad OECD riikide keskmisest: 2012. aastal 8206 USA dollarit (OECD 
keskmine 15 028 USA dollarit), arvestades ostujõu pariteeti.

Eesti teadus- ja arendustegevuse intensiivsus ehk TA kogukulude suhe sisemajanduse 
koguprodukti oli 2014. aastal 1,5% (Euroopa Liidu keskmine 2,0%). Kulutused ühe teadlase 
kohta moodustavad Eestis ainult 41% Euroopa Liidu keskmisest (2014. aastal Eestis 66 420 
eurot, Euroopa Liidus keskmiselt 160 000 eurot). 

3 Education at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2015-en
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13TEGEVUSKESKKONNA MUUTUSED
Rahvastiku vähenemine on mõjutanud ka Eesti üliõpilaste arvu. 2015. aastaks oli 
üliõpilaste arv võrreldes 2010. aastaga kahanenud 26%. 2015/2016. õppeaastal võeti 
kõrghariduse esimesele astmele 9790 üliõpilast. Seniste vastuvõtuandmete, rahvastiku-
statistika ning rahvastikuprognoosi alusel saab ligikaudu hinnata, milline on kõrghariduse 
esimesele astmele vastuvõetute minimaalne vajadus Eestis, et kõrgharidusega inimeste 
osakaal vanuserühmas 30–40 eluaastat oleks tulevikus 40%. Aastatel 2015–2017 peaks 
kõrghariduse esimesel astmel õpinguid alustama igal aastal 8000–9000 üliõpilast, 
ajavahemikul 2018–2023 aga igal aastal 7000–7500 üliõpilast.

2015/2016. õppeaastal õppis Eesti kõrgkoolides kokku 51 092 üliõpilast, kellest 75% 
õppis riigieelarvelistel/tasuta õppekohtadel. Üliõpilaste koguarv on vähenenud peamiselt 
tasulises õppes õppijate arvelt, samas kui riigieelarvelistel/tasuta õppekohtadel õppijate 
arv on viimase viie aasta jooksul jõudsalt kasvanud.

Aastatel 2009–2011 toimunud Eesti kõrgkoolide üleminekuhindamine, samale perioodile 
langenud majandussurutis ning noorte vanuserühma kahanemine aitas kaasa kõrgkoolide 
arvu vähenemisele. 2015/2016. õppeaastal saab Eestis kõrgharidust omandada 24 
õppeasutuses.

Kümne aasta jooksul (2006–2015) on Eestis vähenenud sotsiaalteadusi õppivate 
üliõpilaste osakaal (39%-lt 30%-ni) ning suurenenud loodus- ja täppisteaduste ning 
tehnikaaladel õppivate üliõpilaste osakaal (23%-lt 30%-ni). Kõrgkoolidevahelises koostöös 
ja tööjaotuses on veel ruumi kokkulepeteks, mis aitavad õppimisvõimaluste pakkumisel 
ebamõistlikku killustatust ja dubleerimist kahandada.

Üliõpilaste arv Eestis rahastamisallika lõikes aastatel 2006–2015 ning üliõpilaste arvu prognoos 
aastani 2020. Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS), Haridus- ja Teadusministeerium (HTM)
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14 Kõrgkoolide rahastamise aluseks ei ole alates 2013. aastast enam riiklik koolitustellimus, 
vaid tulemuspõhine tegevustoetus. Tegevustoetuse eraldamiseks sõlmis Haridus- ja 
Teadusministeerium aastateks 2013–2015 iga ülikooliga tulemuslepingu, kus lepiti kokku 
ülikooli õppetegevuse peamised kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed tulemusnäitajad, aga ka 
vastuvõtuarvu puudutavad eesmärgid. 2015. aastal toimus lepingu täitmise hindamine 
ning uute tulemuskokkulepete sõlmimine aastateks 2016–2018. Järgnevaks kolmeks 
aastaks lepiti kokku õppe kvaliteedi kindlustamist ja tõhusat korraldamist ning ühiskonnaga 
seotuse tugevdamist toetavad eesmärgid ja tegevused.

2011. aastal algatatud kõrghariduse rahastamisreformi rakendumisel lepiti kokku, 
et muudatused rakenduvad tervikmahus 2016. aastal. Kõrghariduse rahastamise 
põhimõtete väljatöötamine toimus 2014. aastal Rektorite Nõukogu moodustatud 
töörühmas, kelle esitatud ettepanekute põhjal koostas Haridus- ja Teadusministeerium 
2015. aastal rahastamismudeli kavandi. Üleminek uuele rahastamismudelile pikenes 
aasta võrra. Kava kohaselt jõustuvad 2016. aastal ülikooliseaduse muudatused, mille 
tulemusena rakendub uus kõrghariduse rahastamismudel 2017. aastal.  

Haridus- ja Teadusministeeriumi eesmärk on, et rahastamismudel 

• toetab ülikoolidele seadustega pandud ülesannete täitmist;
• aitab saavutada õppetegevuse efektiivsuse kasvu ja orienteerituse kvaliteedile;
• toetab riigi strateegiliste eesmärkide saavutamist;
• võimaldab vähemalt kolmeaastast finantsplaneerimist valdava osa vahendite 

ulatuses.

Teadus- ja arendusnõukogu avaldas 25. augustil 2015 Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja 
rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raporti, mis algatas avaliku diskussiooni 
teadus- ja kõrgharidusruumi reformimise vajaduste üle. Teadus- ja arendusnõukogu 
toetas Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekuid vaadata üle ja konsolideerida 
teadus- ja arendusasutuste ning rakenduskõrgkoolide võrk, suurendada teaduse baas -
finantseerimist ja kasvatada selle proportsiooni teaduse rahastamisel ning toetada Eesti 
arengule oluliste teadus- ja haridussuundade arengut. Riigikantseleile anti ülesanne luua 
rakkerühm raporti pikema ajaperspektiiviga soovituste rakendamiseks. Rakkerühmal 
tuleb 2016. aasta lõpuks:

• töötada välja avaõiguslike ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide edasise 
konsolideerimise põhimõtted ja kriteeriumid; 

• esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekud Eesti konkurentsivõime eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku teaduse ja kõrghariduse pikaajalise rahastamiskava kohta;

• kaardistada ja analüüsida avaõiguslike ülikoolide, teadusasutuste ja rakendus-
kõrgkoolide tugiteenuste korralduse otstarbekust. 

TÜ 
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15ÕPPETÖÖ
õPINGUTE ALUSTAMINE
Eestis omandas 2015. aastal üldkeskhariduse 7647 õpilast, mis on vaid 1% vähem kui 
2014. aastal, kuid 16% vähem kui 2013. aastal. 4145 gümnaasiumilõpetanut (54%) jätkas 
õpinguid mõnes Eesti kõrgkoolis.

Avaõiguslikud ülikoolid võtsid kõrghariduse esimesele astmele kokku vastu 6810 
üliõpilast, mis näitab gümnaasiumi varasematel aastatel lõpetanute ning kaugõppesse 
kandideerijate suurt osatähtsust õppekohtade täitmisel.

Demograafilist trendi arvestades on Tartu Ülikoolis õppekohtade koguarvu vähendatud, 
peale selle on kvaliteedi kindlustamise eesmärgil vastuvõtunõudeid rangemaks 
muudetud. Seetõttu on Tartu Ülikooli alates 2010. aastast võetud vastu järjest vähem 
üliõpilasi, kuid 2015. aastal suurenes kõrghariduse esimesele astmele vastuvõtt võrreldes 
eelmise aastaga 13%. Õppima tulijate arvu kasvu toetas nii aktiivsem kandideerimine 
kui ka vastuvõtutingimuste paindlikumaks muutmine – riigieksami asendusena võis teha 
akadeemilise testi või ülikooli sisseastumiseksami. 

TULEMUSLEPING: ülikool säilitab vastuvõtu minimaalse lävendi võrreldes 2014. aastaga 
samal tasemel

Võimekate ja motiveeritud üliõpilaste vastuvõtuks on Tartu Ülikoolis kehtestatud kandi-
deerimiseks vajalik minimaalne punktisumma. Ainult selle lävendi ületanutel on võimalik 
ülikooli õppima kandideerida, kuid punktisumma ületamine ei taga veel sissesaamist. Kui 
piisav arv üliõpilaskandidaate ei ületa lävendit, jäävad õppekohad täitmata. 

Kiiret õppekohtade täitmist on toetanud alates 2014. aastast kehtiv otsus kinnitada 
lisaks õppekavade õppekohtade arvule ka vastuvõtuarv. Sellest lähtuvalt on enamikul 
õppekavadest õppekohta pakutud esialgu enamatele kandidaatidele, kui on õppekava 
õppekohtade arv. 2015. aastal tagas vastuvõtulävendi laiem kasutamine eeskätt loodus- 
ja täppisteaduste valdkonna õppekavadel kiirema õppekohtade täitmise.

2014 2015
vastuvõtuks 

moodustatud 
õppekohtade arv

õppekohtade 
täitmine

vastuvõtuks 
moodustatud 

õppekohtade arv

õppekohtade 
täitmine

kõrghariduse esimene aste 2 415 82% 2 311 100%
magistriõpe 1 370 83% 1 357 91%

Tartu Ülikooli üliõpilaste hulka lisandus 2015. aastal kõrghariduse kolmel astmel kokku 
3817 üliõpilast. Suurem osa nendest – 3696 üliõpilast4 – alustas õpinguid vastava 
õppeastme esimesel aastal, ülejäänud jätkasid kunagi katkenud õpinguid või tulid üle 
mõnest teisest kõrgkoolist, kandideerides vabanenud õppekohtadele.

4 Vastuvõetute arvus kajastuvad isikud, kes immatrikuleeriti ajavahemikul 11.11.2014–10.11.2015 ning kes 
õppisid seisuga 10.11.2015. Siia hulka on arvestatud ka ühisõppekavadele astunud üliõpilased. Seetõttu erineb 
Tartu Ülikooli vastuvõetute arv EHIS-e riiklikust statistikast, mis näitab ühisõppekavadele astunud üliõpilasi vaid 
koordineeriva ülikooli üliõpilaste hulgas.
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16 Olümpiaadide ja ainevõistluste tulemuste alusel kvalifitseerus 2015. aastal sisse astuma 
313 õpilast, neist eritingimuse alusel asus ülikooli õppima 92 isikut (29%). Võrreldes 
eelmise aastaga on olümpiaadidel osalenute osakaal vähenenud.

2015. aastal alustas Tartu Ülikooli kõrghariduse esimesel astmel õpinguid 2236 
üliõpilast: bakalaureuseõppes 1520, rakenduskõrgharidusõppes 421 ning integreeritud 
bakalaureuse- ja magistriõppes 295 üliõpilast. Vastsete gümnaasiumilõpetanute osakaal 
Tartu Ülikooli kõrghariduse esimesele astmele sisseastunute hulgas oli 2015. aastal 63% 
(2014. aastal 57%).

Tartu Ülikooli asuti õppima kõikidest Eesti maakondadest. Suurima osakaaluga 
olid Harjumaa (28%) ja Tartumaa (27%). Suurem oli immatrikuleeritute osakaal ka 
maakondadest, kus asuvad ülikooli regionaalsed kolledžid (Ida-Virumaa, Pärnumaa ja 
Viljandimaa).

Magistriõppes alustas 2015. aastal õpinguid 1289 üliõpilast (932 päevases õppes 
ning 357 avatud ülikooli õppes). Aasta-aastalt suureneb ka teistest kõrgkoolidest Tartu 
Ülikooli õppima tulijate osakaal. 2015. aastal Tartu Ülikoolis magistriõppesse lisandunud 
üliõpilastest 40% oli oma eelnevad õpingud lõpetanud mujal kui Tartu Ülikoolis, sh 18% 
välisülikoolis, 5% Tallinna Ülikoolis, 4% Tallinna Tehnikaülikoolis, 2% Eesti Maaülikoolis. 

TULEMUSLEPING: ülikool moodustab doktoriõppeks 2015. aastal vähemalt 161 õppekohta 

Doktoriõppes alustas 2015. aastal õpinguid 171 doktoranti, mis on kolm doktoranti 
rohkem kui 2014. aastal. Doktoriõppe vastuvõtul on suurenenud projektipõhiste 
konkursside hulk. Enamikus teaduskondades kuulutati välja vähemalt üks projektipõhine 
konkurss. 2015/2016. õppeaastal jagati neli tegevustoetuse õppekohta ja neli ülikooli 
arengufondist rahastatavat õppekohta valdkondadevaheliste interdistsiplinaarsete 
uurimisprojektide teostamiseks. 

Alates 2015. aasta septembrist maksab riik doktoranditoetuselt sotsiaalmaksu. 
Seeläbi tõusis doktorantide sotsiaalne kindlustatus ning tagati tervisekindlustus 
välisdoktorantidele.
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TULEMUSLEPING: ülikool arendab välja arvutiteaduste rakenduskõrgharidusõppe 
õppekava Narva kolledžis ja võtab sellele 2015. aastal vastu vähemalt 25 üliõpilast

2015. aastal avati Narva kolledžis koostöös Eesti Infotehnoloogia Kolledži, Tartu Ülikooli 
arvutiteaduse instituudi ja kohalike ettevõtetega vastuvõtuks infotehnoloogiliste süsteemide 
arenduse rakenduskõrghariduse õppekava. Õppekavale asus õppima 31 üliõpilast. Ida-Eesti 
piirkonna tööturu ootustele vastav ja eelkõige Ida-Virumaa noorte sihtrühmale suunatud õpe 
toimub kolmes keeles, andes parima ettevalmistuse sisenemaks nii piirkonna kui ka laiemalt Eesti 
tööturule, sh saab üliõpilane julgustust tegemaks koostööd ka rahvusvaheliste ettevõtetega. 
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17õPPIMINE
2015. aastal õppis Tartu Ülikoolis 13 719 üliõpilast. Üliõpilaste arv on võrreldes 2014. 
aastaga vähenenud 5%. Tasuta õppekohal õppis 86% üliõpilastest.

TULEMUSLEPING: ülikool tagab rahvusülikoolina eesti keeles kõrghariduse omandamise 
humanitaar-, sotsiaal-, arsti- ja loodusteaduste alal

Ainukese klassikalise ülikoolina Eestis on Tartu Ülikooli eripära ja eelis teiste ülikoolide ees 
tema laiapõhjalisus. 2015. aastal õppisid üliõpilased üheksas teaduskonnas ja neljas 
kolledžis kokku 201 õppekaval, sh kaheksal ühisõppekaval. Kõige rohkem üliõpilasi õppis 
2015. aastal sotsiaal- ja haridusteaduskonnas (2488 üliõpilast).

Teadusülikoolina pöörab Tartu Ülikool erilist tähelepanu magistri- ja doktoriõppe 
osatähtsuse suurendamisele. Viimase viie aasta jooksul on Tartu Ülikoolis doktoriõppe ja 
magistriõppe üliõpilaste osakaal järjepidevalt kasvanud, moodustades 2015. aastal 39% 
ülikooli üli   õpilaskonnast. Magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste osakaal oli kõrgeim realia et 
naturalia valdkonnas, kus kõrghariduse esimesel astmel õppis 45%, magistriõppes 35% 
ning doktoriõppes 19% üliõpilastest.

õPPEKAVAD
Alates 2012. aastast võib Eestis kõrgharidustasemel õpetada üksnes juhul, kui Vabariigi 
Valitsus on andnud õiguse vastavas õppekavagrupis seda teha. Tartu Ülikool on saanud 
kõikidel õppekavadel tähtajatu õppe läbiviimise õiguse.

TULEMUSLEPING: ülikool vähendab vastuvõtuks avatud õppekavade arvu vähemalt 
5%, korraldades ühtlasi vajadust, missiooni ja ressursse arvestades ümber õppetöö 
õppekavadel, mille õpiväljundid on sarnased või millel õpib kõrghariduse esimesel astmel 
vähem kui 15 ja magistriõppes vähem kui 10 üliõpilast

2015. aastal toimus üliõpilaste vastuvõtt 167 õppekavale. 2012. aastal toimus Tartu 
Ülikoolis vastuvõtt 183 õppekavale. Vastuvõtuks avatud õppekavade arv on nelja aastaga 
vähenenud 8,7%. Ülikool jätkab õppekavade regulaarselt ülevaatamist, ajakohastamist ja 
ka liitmist või sulgemist.

Riigieelarvelistel/tasuta ja riigieelarvevälistel/tasulistel õppekohtadel õppivate üliõpilaste arv aja  -
vahemikul 2006–2015. Allikas: ÕIS
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18 Õppekavade arv õppeastmeti 2012/2013. õppeaastal ning 2015/2016. õppeaastal

õppeaste

2012/2013 2015/2016

vastuvõtuks 
avatud 

õppekavad*

õppekavad, 
millel õppis 

üliõpilasi

vastuvõtuks 
avatud 

õppekavad*

õppekavad, 
millel õppis 

üliõpilasi

kõrghariduse esimene aste 69 69 63 75

magistriõpe 78 86 70 91
doktoriõpe 35 35 34 35

kokku 182 190 167 201

* TÜ õppekavad, millel oli EHIS-e õppekavade registris 10. novembri seisuga vastuvõtu staatus „avatud“.

2015. aastal oli Tartu Ülikoolis 10 magistriõppekava, millel õppis vähem kui kümme 
üliõpilast. Nendest üheksale õppekavale vastuvõttu enam ei toimu (üliõpilaste vastuvõtt 
on lõpetatud aastatel 2010–2014) ning üks on uus õppekava (finantsmatemaatika, mille 
õppekeel on inglise keel, avati vastuvõtuks 2013. aastal).

Kõrghariduse esimesel astmel oli alla 15 üliõpilasega neli õppekava, millest kolmele enam 
vastuvõttu ei toimu. 

A2020 eesmärk: ülikool arendab olemasolevaid ja loob uusi, tugevatel teadussuundadel 
põhinevaid, rahvusvahelisi õppekavasid, tagades üliõpilastele motiveeriva ja väga hea 
kvaliteediga rahvusvahelise õpikeskkonna ning konkurentsivõime tööturul

Tartu Ülikooli õppekava statuudi kohaselt peavad võõrkeelsed õppeained sisalduma 
kõikides õppekavades. Ingliskeelsete õppeainete ja moodulite magistriõppekavadesse 
lisamist on toetatud ülikooli õppetegevuse toetuse fondist, sest järelevalve näitas mitmes 
õppekavas probleeme võõrkeelsete õppeainete pakkumisel.

Välis- ja koduüliõpilaste ingliskeelsetel õppekavadel õppimist toetab alates 2013/2014. 
õppeaastast rakendunud ülikooli sihtstipendiumide süsteem. See võimaldab ingliskeelsel 
õppekaval õppida tasuta samadel alustel, mis kehtivad eestikeelsel õppekaval. 2015/2016. 
õppeaastal anti välja 233 sihtstipendiumi.

Tartu Ülikoolis on lähtutud põhimõttest, et bakalaureuseõppes saab ingliskeelse 
õppekava avada vaid juhul, kui konkreetses õppesuunas on võimalik õppida ka eesti 
keeles. Magistriõppes on mitu õppekava muudetud ingliskeelseks ning eestikeelsetele 
õppekavadele pole enam plaanis vastuvõttu avada.

2015/2016. õppeaastal toimus vastuvõtt 19 rahvusvahelisele õppekavale. Kokku toimus 
õppetöö 21 rahvusvahelisel õppekaval, enamik neist (19) magistritasemel. Kõikidel 
rahvusvahelistel õppekavadel õppis kokku 858 üliõpilast, sh 310 Eesti üliõpilast. 

2015/2016. õppeaasta vastuvõtuks ühendati kuus magistriõppekava (anglistika, germanistika, 
klassikaline filoloogia, romanistika, Skandinaavia keeled ja kultuurid ning slavistika) kaheks uueks 
õppekavaks: Euroopa keeled ja kultuurid ning võõr keeleõpetaja. Üheks õppekavaks ühendati ka 
geoloogia ja keskkonnatehnoloogia bakalaureuseõppekavad.

Tartu Ülikool osaleb kahes Erasmus Munduse ühisprogrammis, ühes neist koordineeriva 
ülikoolina. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kaaskoordineeritavat projekti „European Joint 
Doctorate in Law and Development“ tunnustati Euroopa tasemel Erasmus Munduse programmi 
eduloona. Projektis osalevad Tartu Ülikooli kõrval Edinburghi, Oslo, Tilburgi, Deusto ja North-West 
ülikoolid.
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19VÄLISÜLIÕPILASED JA ÜLIÕPILASVAHETUS
A2020 eesmärk: ülikool toetab üliõpilaste ja töötajate õpirännet ning väärtustab 
rahvusvahelist ja kultuuriliselt mitmekesist õpi- ja töökeskkonda

2015. aastal alustas Tartu Ülikoolis õpinguid 312 välisüliõpilast. Immatrikuleeritud välis-
üliõpilaste päritoluriikidest olid enim esindatud Ukraina (41), Soome (35), Venemaa (24), 
Gruusia (16) ja India (13).

2015. õppeaastal õppis Tartu Ülikoolis kokku 821 välisüliõpilast, mis moodustas 6% 
üliõpilaste üldarvust. Magistriõppes õppis 56% ning doktoriõppes 17% kõigist Tartu 
Ülikoolis õppivatest välisüliõpilastest. Kokku õppis ülikoolis välisüliõpilasi 80 riigist.

41% kõigist välisüliõpilastest õppis realia et naturalia, 26% socialia, 17% humaniora ning 
16% medicina valdkonnas. Viimase viie aasta jooksul on välisüliõpilaste osakaal kasvanud 
eelkõige realia et naturalia valdkonnas. 

2014/2015. õppeaastal õppis Tartu Ülikoolis 559 väliskülalisüliõpilast. Erasmuse 
programmi raames õppis Tartu Ülikoolis kokku 317 vahetusüliõpilast (kasv 12%). Iga neljas 
Erasmuse programmi võimalusi kasutanud üliõpilane oli pärit mõnest partnerülikoolist 
Saksamaalt. Suurem huvi Tartu Ülikoolis õppimise vastu oli ka Tšehhi ja Itaalia üliõpilastel. 
Ülikooli andmetel suundus 2014/2015. õppeaastal Tartu Ülikoolist välismaale kokku 369 
vahetusüliõpilast, nendest 100 käis praktikal. 270 üliõpilast ehk 73% välis kõrgkoolides 
õppinud ja välispraktikal osalenud üliõpilastest kasutas Euroopa Liidu kõrgharidus
programmi Erasmus. Kõige enam üliõpilasi suundus programmi raames Saksamaale (16%) 
või Hispaaniasse (14%). Väljaspool Erasmuse programmi käis väliskõrgkoolides õppimas 
99 Tartu Ülikooli üliõpilast.

Välis(külalis)üliõpilaste nõustamine, nii enne õppima tulemist kui ka õpingute kestel, 
toimub õppeosakonna välisüliõpilastalituses ja akadeemilistes üksustes. Iga semestri 
alguses toimub Tartut ja ülikooli tutvustav sissejuhatav lühikursus, välis(külalis)üliõpilastele 
on kättesaadavad juhendid ning infomaterjalid.

Välisüliõpilaste osakaal kõrghariduse kolmel astmel aastatel 2009–2015 (oodatav tulemus ning 
saavutatud tulemus)

1,8%
1,4%

2,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2009 2012 2015

kõrghariduse I aste

eesmärk 2015

saavutatud
tulemus

5,0%

2,3%

11,6%

2009 2012 2015
magistriõpe

6,1%

10,0%

6,1%

10,6%

2009 2012 2015
doktoriõpe

Suurimale üliõpilaste kogemusi kajastavale veebilehele SteXX.eu kirjutatud tagasiside alusel 
andsid välisüliõpilased Tartu Ülikoolile kümnepallisel skaalal hindeks 9+, andes sellega Tartu 
Ülikoolile kõrgeima tunnustuse „Excellent International Student Satisfaction“.

2015. aastal loodi välisüliõpilastele koolitus „How to be Successful in Estonian Job Market?“, mida 
külastas ligi 100 välisüliõpilast. Koolitusel tutvustati välisüliõpilastele Eesti tööturu võimalusi, et 
soodustada pärast ülikooli lõpetamist nende töölejäämist Eestisse.
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20 E-õPE
A2020 eesmärk: ülikool toetab õppetöös innovatsiooni, tehnoloogia kasutamist ja 
koostööd

Õppemeetodite ja -vormide ajakohastamine on üks ülikooli eesmärkidest, mille 
saavutamiseks luuakse ja arendatakse veebipõhiseid õppimisvõimalusi. E-õpet kasutatakse 
ülikoolis valdavalt kombineeritult auditoorse õppega, et toetada üliõpilaste iseseisvat 
tööd.

E-õppe kasutamine Tartu Ülikoolis

2013 2014 2015
osaliselt ja täielikult veebipõhised õppeained

õppeainete arv (osakaal kõigis õppeainetes) 1 580 (18%) 1 841 (22%) 2 049 (25%)
       sh täielikult veebipõhiste õppeainete arv 108 130 130
osalenute arv 46 672 50 729 56 761

veebipõhine õpikeskkond Moodle
kursuste arv 2 545 2 876 3 535
kasutajate arv 27 537 26 594 32 306
toimunud MOOC-ide arv - 2 6
MOOC-idel osalenute arv - 335 3 111

videote arv UTTV videoportaalis 2 838 4 045 4 260
veebiseminari kasutamine

õppejõudude arv 33 29 27
kasutamise aeg (tundides) 2 128 5 186 5 777

2015. aastal toimus Tartu Ülikoolis kuus MOOC-i (vaba juurdepääsuga e-kursus, ingl k 
massive open online course) kaheksa toimumiskorraga, millel osales kokku 3111 õppijat 
ning lõpetas 1692 õppijat. Lõpetanute osakaal oli 54%, mis on MOOC-ide kohta erakordselt 
kõrge tase. 

2015. aasta jooksul valmis ülikoolis kaks uut MOOC-i: „Introduction to Matlab“ (autor 
Gholamreza Anbarjafari) ning „Introduction to semantics“ (autorid Martin Aher ja 
Daniel Cohnitz).

HITSA Innovatsioonikeskuse rahvusvahelise konverentsi „NUTT* tuleb peale“ raames 
kuulutati välja Eesti e-Ülikooli konsortsiumi aasta parim e-kursus. Aasta e-kursus 2015 
tiitlile oli 9 nominenti, mis valiti välja 24 e-kursuse kvaliteedimärgi saanud kursuse 
hulgast. Aasta e-kursus 2015 tiitli ja stipendiumi sai Tartu Ülikooli MOOC „Estimation of 
measurement uncertainty in chemical analysis“, mille autorid on Ivo Leito, Irja Helm ja 
Lauri Jalukse (loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keemia instituut).

õPINGUTE KATKESTAMINE
EHIS-e andmetel oli 2015. aastal keskmine katkestanute määr5 Eesti kõrgkoolides 19%. 
Tartu Ülikoolis katkestas 2015. aastal õpingud 2101 üliõpilast (katkestanute määr 15%). 
Katkestanud üliõpilastest 34% õppis esimesel aastal.

2015. aastal katkestanutest 11% asus 2015. aastal uuesti Tartu Ülikoolis õppima. Uuesti 
ülikooli sisseastunutest jätkas 88% õpinguid samal õppeastmel. Samal õppeastmel 
õpinguid uuesti alustanutest 40% jätkas samas õppevaldkonnas, kus õpingud katkestati, 
ja 6% jätkas õpinguid uuesti samal õppekaval.

TULEMUSLEPING: ülikool vähendab kõrghariduse esimesel ja teisel astmel loodus- ja 
täppisteaduste õppevaldkonnas katkestajate osakaalu, rakendades meetmeid õppimise 
toetamiseks

2013. aastal õppekvaliteedi toetamiseks loodud õppetegevuse toetuse fondist on olnud 
võimalik taotleda lisafinantsvahendeid üliõpilaste edasijõudmise toetamiseks. Üks 
olulisem selle eesmärgiga seotud ja üliõpilaste tagasisidel põhinev tegevus on õppe -
assistentide rakendamine õppeainetes, kus suure osalejate arvu, üliõpilaste erineva 
teadmiste taseme või aine keerukuse tõttu ei ole õppejõul üksinda võimalik üliõpilastele 
individuaalselt läheneda ega neid vajalikul määral toetada.

5 2014/2015. õppeaastal katkestanute osakaal 2014. aasta üliõpilaste arvust.

2015. aastal töötas ülikoolis 
seitse haridustehnoloogi, kes 
nõustasid õppejõude metoodi-
liselt ja tehniliselt e-kursuste 
loomisel ja korraldamisel

Üle poole Tartu Ülikooli 
katkestanutest (53%) olid 
bakalaureuse õppe üliõpilased

Katkestamise määr oli 
kõrgeim humaniora ning 
realia et naturalia valdkonnas 
(kummaski 16%), madalaim 
medicina valdkonnas (8%)

MOOC-il „Estimation of 
measurement uncertainty 
in chemical analysis“ osales 
2015. aastal ligi 450 õppijat 70 
riigist, millest eksootilisemad 
olid Indoneesia, Myanmar, 
Filipiinid, Bangladesh, 
Jordaania, Honduras, Trinidad 
ja Tobago ning Zimbabwe
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Loodus- ja täppisteaduste erialade atraktiivsuse suurendamiseks on loodud erialastipen-
diumid. Riiklikult makstud erialastipendiumide kõrval asutas ülikool 2013/2014. õppeaastal 
stipendiumid füüsika, keemia ja matemaatika bakalaureuseõppe üliõpilastele ning 
2014/2015. õppeaastal matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe üliõpilastele.

ÕPINGUTE LÕPETAMINE JA JÄTKAMINE
2015. aastal lõpetas ülikooli kokku 2887 üliõpilast (1% vähem kui eelneval õppeaastal). 
Ligi pooled lõpetanutest (48%) õppisid socialia valdkonnas. Diplomiga cum laude lõpetas 
ülikooli 244 üliõpilast.

Eelmisel õppeaastal Tartu Ülikooli kõrghariduse esimese astme lõpetanutest jätkas 2015. 
aastal siin magistriõppes 37%. Valdkondade lõikes jätkasid magistriõppes kõige enam 
realia et naturalia valdkonna bakalaureuseõppe lõpetanud (55%).

2015. aastal kaitsti Eestis 224 doktorikraadi. Tartu Ülikoolis kaitsti 113 doktoritööd.

Katkestamise määr kõrghariduse esimesel ja teisel astmel loodus- ja täppisteaduste valdkonna 
üliõpilaste hulgas Eesti kõrgkoolides ja Tartu Ülikoolis aastatel 2013–2015. Allikas: EHIS
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Tartu Ülikool pakub üliõpilastele ka karjäärinõustamist ning -koolitusi. 2015. aastal käivitus 
hoogsalt Tartu Ülikooli karjäärikohvikute sari, mis toetab üliõpilaste karjääriplaneerimise 
teadlikkust, avardab arusaamist karjäärivõimalustest ning innustab ettevõtlikkust. 2015. 
aastal toimus karjäärikohvik kümnel korral. Teiste hulgas tutvustasid oma valikuid peaminister 
Taavi Rõivas, režissöör ja filmikriitik Ilmar Raag ning bioinformaatika professor Jaak Vilo. Kokku 
osales karjäärikohvikutes 581 huvilist.

Peamised õpingute katkemise 
põhjused 2015. aastal

• omal soovil katkestamine 
(39%)

• õppe lõpukuupäeva 
möödumine (36%)

• edasijõudmatus (16%)
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22 TAGASISIDE ARVESTAMINE
A2020 EESMÄRK: ülikool lähtub õppekvaliteedi tõstmisel üliõpilase arengu toetamisest 
ühiskonna hüvanguks

Kõrghariduse esimese astme ning magistriõppe esimese aasta üliõpilaste seas toimunud 
iga-aastasest tagasisideküsitlusest selgus, et sisseastujad hindasid ülikooli valikul Tartu 
Ülikooli tugevusena huvipakkuvate õppekavade valikut ja hariduse kvaliteeti (seda pidasid 
väga oluliseks kõrghariduse esimesel astmel 75% ning magistriõppes 60% vastanutest). 

Esimese semestri järel nõustus enamik vastajaid (89%) sellega, et senimaani on õpingud 
Tartu Ülikoolis vastanud nende ootustele. Kriitikana toodi välja teoreetiline õpe, erialaste 
ainete vähesus ning oodatust erinev õppekoormus. Kõrghariduse esimesel astmel oli 
uute üliõpilaste sagedane probleem oskus õppida efektiivselt (50% vastanutest hindas 
seda keeruliseks). Põhjustena nimetati nii gümnaasiumi ja ülikooli erinevat õpitempot, 
aja efektiivse kasutamise oskuse puudumist kui ka seda, et õpingute jätkamise vahele on 
jäänud pikk aeg. 

Magistriõppesse astuti peamiselt enesetäiendamise eesmärgil. Samuti peeti oluliseks 
magistrikraadi omandamisel avanevaid paremaid töö- ja karjäärivõimalusi.

Esimese aasta üliõpilaste tagasisideküsitluse tulemused kõrghariduse esimesel ja teisel astmel 2014. 
ja 2015. aastal

väide 2014 2015
ülikooliõpingud vastavad  minu ootustele 81% 88%
esimese semestri järel valiksin ülikooli sisseastumisel endiselt TÜ - 93%
esimese semestri järel valiksin ülikooli sisseastumisel endiselt 
sama õppekava - 87%

minu eelnev ettevalmistus on piisav selleks, et ülikooliõpingutega 
hästi toime tulla 87% 86%

Küsitluse tulemustest selgus, et õpingute kõrvalt käis tööl umbes kolmandik kõrghariduse 
esimese astme esmakursuslastest ning kaks kolmandikku magistriõppe esmakursuslastest. 
Võrreldes eelneva aastaga on õpingute kõrvalt töötavate üliõpilaste osakaal suurenenud 
kõrghariduse esimesel astmel 3% ning magistriõppes 6%.

Üliõpilastel on võimalus anda iga semestri lõpus tagasisidet õppeainete ning õppejõu 
õpetamisoskuste kohta. Tagasiside puhul analüüsib üliõpilane ennast, annab tagasisidet 
õppejõule, vastab küsimustele õppeaine kohta ning saab anda soovitusi ka tulevasele 
üliõpilasele. Teatud osa tagasiside tulemustest on avalik kogu ülikooli liikmeskonnale. 
Uute põhimõtete järgi on teaduskondadel ja kolledžitel kohustus kord semestris tulemusi 
arutada ning tegeleda puuduste kõvaldamisega. 

2014/2015. õppeaastal laekus üliõpilastelt 70 494 täidetud tagasisideankeeti. Kokku anti 
tagasisidet 2789 õppejõule (st ainekursust õpetanud inimesele). Õppejõu õpetamisega 
seotud küsimuste puhul nõustuti enam väidetega, et õppejõu hoiak õpetamisel oli 
õppimist toetav ja avatud ning õppejõu soovitatud õppematerjalid olid sisult ja sobivuselt 
asjakohased (väidetega nõustus 92–93% vastajatest). Mõnevõrra vähem nõustuti sellega, 
et õppejõud õpetas ainet meisterlikult ning andis õppija töö tulemuste kohta piisavalt 
tagasisidet (väidetega nõustus 86–87% vastajatest). 

Aine õpetamise ja korraldusega seotud aspekte kokku võttes hindasid õppijad õppeaineid 
keskmise hindega 4,08. Võrreldes eelmise aasta tulemusega (4,07) pole keskmine hinnang 
muutunud. 

Tartu Ülikool annab igal aastal üliõpilaste tagasiside põhjal välja aasta õppejõu auhinna, 
et tähtsustada head õpetamist ja tunnustada üliõpilastelt kõrgemaid hinnanguid saanud 
õppejõude. Igas valdkonnas tunnustatakse üht õppejõudu, kes on vastaval õppeaastal 
õppejõudude ja õppeainete hindamise küsitluses saanud üliõpilastelt kõige kõrgema 
hinnangu. Aasta õppejõu statuudi kohaselt selgitati välja ka iga teaduskonna ja kolledži 
kolm parimat õppejõudu.
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Tartu Ülikooli üliõpilaste kokkuvõtlik hinne läbitud õppeainetele 2014/2015. õppeaastal. Allikas ÕIS

Natalija Joonas, humaniora, 
filosoofiateaduskond, vene 
keele õpetaja

Johann Langemets, realia 
et naturalia, matemaatika-
informaatika teaduskond, 
matemaatika assistent

Marika Masso, medicina, 
arstiteaduskond, üldbioloogia 
assistent

Olga Orehhova, socialia, Narva 
kolledž, inglise keele lektor

Tartu Ülikooli aasta õppejõu 
auhinna saajad 2015. aastal

Riik tunnustas Tartu Ülikooli 
professorit Ivo Leitot aasta 
õppejõu tiitliga



23Viimase aasta üliõpilaste hulgas (v.a doktoriõppes) korraldatakse igal aastal tagasiside-
küsitlus õppekavade korraldusliku poole, õppeprotsessi, õppekeskkonna, tugiteenuste 
ja lõpetanute edasiste õppe- ja tööplaanide kohta. Teistest enam nõustuti väidetega, 
et õppekava läbides saavutatakse õppekavas kirjeldatud erialased õpiväljundid (väitega 
nõustus 92% vastajatest) ning piisaval määral üldoskusi (suhtlus- ja esinemisoskus, 
meeskonnatöö jms). Mõnevõrra vähem oldi rahul õppeainete omavahelise loogilise 
seostuse ja sisuliste kattuvustega (väidetega nõustujaid oli 83%).

Iga kolme aasta tagant korraldatud üle-eestiline vilistlaste uuring näitab, et õpingud Tartu 
Ülikoolis on avardanud üldist maailmapilti ja aidanud kõige rohkem kaasa erialateadmiste 
ning uurimistöö- ja analüüsioskuste omandamisele. Peamist puudujääki õpingutes nähti 
praktikavõimalustes. Vähem kui pooled vastanutest olid rahul õpingute ajal pakutud 
praktikavõimalustega. Leiti, et ülikoolis peaks rohkem omandama enesekehtestamise ja 
läbirääkimisoskusi, efektiivset ajakasutus- ja planeerimisoskust ning meeskonnatööoskust, 
sest töökohal on need väga vajalikud. Üldiselt on küsitlusele vastanud vilistlased rahul, et 
valisid õpinguteks Tartu Ülikooli, ning tunnevad, et saavad oma töökohal hästi hakkama. 

ARENDUSTEGEVUSED
Tegevuskava 2015: õppekavade ümberkujundamine, arvestades ülikooli võimalusi, 
tööturu vajadusi, demograafilist olukorda ja riiklikke prioriteete

Ülikooli arengukava 2015. aasta tegevuskavaga seati õppetegevuse arendamise 
valdkonna põhieesmärgiks õppekavade reformi elluviimine. Õppekavade reorganisee-
rimise korraldamiseks jaotati õppekavad kolme rühma kriteeriumide alusel, milleks on 
sihtrühmade piisav huvi (viimase kolme aasta vastuvõetute keskmine arv), õppekohtade 
planeerimise asjakohasus (viimase kolme aasta õppekohtade keskmise täituvuse protsent), 
finantsiline jätkusuutlikkus, arengukava fookus aastani 2020, ingliskeelsete õppeainete 
osakaal õppekavas, üliõpilaste tagasiside õppeainetele ja õppejõududele, õppekavade 
ja ainekavade korrektsus ning lõpetamise efektiivsus. 2015. aastal kiitis ülikooli nõukogu 
heaks 2016. aasta eelarve koostamise põhimõtted, millest lähtuvalt seoti 2016. aasta 
eelarves õppekavade reform akadeemiliste üksuste rahastamismudeliga ehk hariduse 
tegevustoetuse jaotamise üks komponent tugineb õppekvaliteedile.

Tartu Ülikool ja Tartu Kõrgem Kunstikool otsustasid jagada maalikunsti õpetamise 
vastutuse, koondades kahes õppeasutuses väikeste õpperühmadega sarnaste 
õppekavade õpetamise ühte kõrgkooli. Maalikunsti esimese astme kõrghariduse saab 
edaspidi omandada Tartu Kõrgemas Kunstikoolis. Tartu Ülikoolis on võimalus edasi õppida 
mitte maalikunsti, vaid kunsti- ja käsitöö õpetaja ning kultuurikorralduse magistriõppes. 
Maalikunsti õpetamine jätkub ülikoolis vabaainena. Ümberkorraldus võimaldab paremini 
tagada kunstiõpingute kvaliteeti ja konkurentsivõimet nii Eestis kui ka rahvusvahelisel 
tasandil. 

õppetegevuse toetuse fondist on toetatud teaduskondade, kolledžite ja instituutide 
sihipärast tegevust tasemeõppe õppekvaliteedi parandamiseks. 2015. aastal rahastati 17 
taotlust kokku ühe miljoni euro ulatuses. Sarnaselt eelmistele aastatele oli ka 2015. aastal 
suur osa toetustest mõeldud õppeassistentide kaasamiseks, üliõpilaste õppimisoskuste, 
infopädevuse ja analüüsi- ning eneseväljendusoskuse arendamiseks ja üliõpilastele 
parema nõustamisteenuse tagamiseks. Eelistatud olid suured ning mitut teaduskonda 
ühendavad taotlused. Uutest algatustest väärivad enim esiletõstmist kõiki valdkondi 
puudutavad hea õpetamise grandid, mis väärtustavad õppejõudude õpetamis oskuste 
arendamist ja sellesisulise teabe levitamist. Paljud tegevused on seotud ka e-õppe 
arendamisega. Nii näiteks moodustab olulise osa loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 
ja matemaatika-informaatikateaduskonna ühisest taotlusest suuremahuliste avatud 
e-kursuste (MOOC-ide) loomine. Üks läbiv teema oli taotlustes õppekavade jõuline 
reformimine.

A2020 eesmärk: ülikool võimaldab üliõpilastel vastavalt nende vajadustele ja huvidele 
arendada üldisi ja valdkondlikke ettevõtlusalaseid pädevusi

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlusõppe töörühm koostas 2009. 
aasta andmete põhjal raporti „Ettevõtlusõpe Eesti kõrgkoolides“. Võrreldes 2009. aastaga 
on Tartu Ülikooli õppekavadesse lisandunud oluliselt enam majandus- ja ette  võtlusaineid. 

Tagasisideküsitlus

Viimase aasta üliõpilastest 
kavatseb pärast õpingute 
lõpetamist tööle minna 

• bakalaureuseõppes 69% 
(↑2%)

• rakenduskõrgharidusõppes 
86% (↓6%)

• integreeritud õppes 92% 
(↑5%)

• magistriõppes 85% (↑1%)

(sulgudes on muutus eelmise 
aastaga võrreldes)

Tugiteenused üliõpilastele

õppeosakonnas

• 3 üliõpilasnõustajat
• 6 rahvusvahelise õppe 

nõustajat
• 2 psühholoogi (kumbki  

0,5 koormusega)

teadus- ja arendusosakonnas

• 2 karjäärinõustajat
• 1 ettevõtlusnõustaja

akadeemilistes üksustes

• 115 tuutorit
• 15 tugitudengit

Tartu Ülikooli õppekvaliteedi 
edendamise auhinna sai 2015. 
aastal Euroopa kolledž õppe-
reformi eest Euroopa Liidu –
Venemaa uuringute ja Euroopa 
õpingute magistriõppekavades. 
Auhinnaks oli rahaline preemia 
summas 30 000 eurot



24 Jättes kõrvale doktoriõppekavad ning õppekavad, mis on tugevalt ettevõtlusega 
integreeritud, sisaldasid 2009. aastal majandus- ja ettevõtlusaineid 37% õppekavadest, 
2015. aastal 55% õppekavadest. Kõige enam on ettevõtlusainete osa suurenenud 
magistri õppekavades. 2014/2015. õppeaastal osales majandus- ja ette  võtlusainetes 2102 
üliõpilast.

Tartu Ülikooli õppekavades on tunduvalt suurenenud ka praktika osakaal. Võrreldes 2012. 
aastaga on olukord paranenud nii bakalaureuseõppes (kui 2012. aastal sisaldasid 53% 
õppekavadest praktikat, siis 2015. aastal 87%) kui ka magistriõppes (66% vs 88%).

2015. aastal toimus ettevõtlusõppe programmi „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe 
süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ tegevuste ettevalmistamine. 
Ettevõtlusõppe programm aitab Eestis kujundada ja süvendada ettevõtlikku hoiakut. 
Õpilased ja üliõpilased saavad võimaluse arendada oma äri- või projektiideid mentorite 
juhendamisel ning osaledes võistlustel jt ettevõtlusalastel ühisüritustel. Õpetajad, 
õppejõud ja ettevõtlust toetavad spetsialistid saavad oma oskusi ja teadmisi arendada 
ettevõtlusteemalistel täienduskoolitustel. Tegevuste elluviimisel osalevad kõrgkoolid, 
üldharidus- ja kutsekoolid, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, 
Teenusmajanduse Koda, SA Innove, Junior Achievement Eesti, maakondlikud arenduskes-
kused jpt. Tartu Ülikool on programmi kuuest toetatavast tegevusest viies juhtpartneriks 
ning koordineerib kõrgkoolide koostööd. Ettevõtlusõppe arendamise koostöövõrgustikku 
kuuluvad Eesti avaõiguslikud ülikoolid, Estonian Business School ja Eesti Ettevõtluskõrgkool 
Mainor. Programmi kogumaksumus kuni 2018. aasta lõpuni on ligikaudu 6 miljonit eurot, 
millest veidi üle 5 miljoni moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus.

A2020 eesmärk: ülikool edendab linnas ja regioonis soodsat õpi- ja ettevõtluskeskkonda

Üliõpilastes ettevõtliku ja uuendusmeelse hoiaku arendamiseks tegutseb ideelabor, kus 
teotahtelised üliõpilased ja õpilased saavad üheskoos leida põnevatele probleemidele 
uudseid ja praktilisi lahendusi. 2015. aasta kevadel toimetas ideelaboris ligi 300 ettevõtlikku 
noort. Sügissemestri praktilistel ettevõtlusõppe seminaridel teemadel ideest-ärimudelini, 
internetiturundus ja intellektuaalne omand osales kokku üle 200 õppuri. Mitu seminari 
korraldati Garage48HUB Tartu ruumides, mis soodustas sünergia tekkimist üliõpilaste ja 
start-up kogukonna liikmete vahel.

EAS-i rahastuse toel arendasid eri valdkondade üliõpilased ja Tartu Kutsehariduskeskuse 
õppurid valdkonnaülestes meeskondades rahvusvahelise kogemusega mentorite 
juhendamisel ideest ärimudeli, mille potentsiaali kogu protsessi jooksul kohe praktikas 
testiti. Ingliskeelsetes töötubades osales üle 200 üliõpilase, ligi pooled neist välis-
üliõpilased. Programm lõppes äriideede võistlusega ettevõtlusideede konkursil 
„Kaleidoskoop“, kus osales 21 meeskonda. 

Kohustusliku ettevõtlusõppe on katseprojektina käivitanud Viljandi kultuuriakadeemia. Üliõpilased 
peavad läbima 6 EAP mahus ettevõtja praktiliste oskuste baaskursuse, mille käigus arendatakse 
oma reaalse äriprojekti ideed. Kursusele järgneb 6 EAP mahus praktika, mille jooksul käivitatakse 
oma ettevõte või viiakse ellu oma projekt.

Harry and Reba Huge Foundation’i rahastamisel sai teoks Tartu Ülikooli, Nebraska Wesleyan 
ülikooli ja Charlestoni kolledži (USA) rahvusvaheline ettevõtlusõppeprojekt „Network Globally, 
Act Locally“. 18 üliõpilast moodustasid kuus interdistsiplinaarset Eesti-USA meeskonda. 
Ideelabori ja Tartu Teaduspargi korraldatud avalaagris sõeluti välja äriideed. Projekt lõppes 
äriplaanide esitlusega Charlestoni kolledžis kohaliku äriringkonna esindajatele.

2015. aastal avati 
ideelabori uued ruumid 
majandusteaduskonnas 

2015. aasta sügis semestri 
äriideede võistluse 
„Kaleidoskoop“ peaauhind 
läks rollimängul põhinevale 
lahendusele Bizplay, mis aitab 
arendada ettevõtlusteadmisi ja 
finantsoskusi

Tudengite energia- ja ressursi-
säästukonkursi „Negavatt“ 
võitis TÜ meeskond „Võta 
kraanist“
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A2020 eesmärk: ülikool säilitab ja tugevdab teaduse ja tehnoloogia kiire arengu ja globaalse 
konkurentsi tingimustes oma positsiooni rahvusvahelises teadus- ja haridusruumis 

2015. aastal toimusid Eestis teaduse välishindamised info- ja kommunikatsiooni tehnoloogia 
(IKT) ning õigusteaduse valdkonnas. IKT sihtevalveerimisel hinnati arvutiteaduse 
instituudi, tehnoloogiainstituudi, ökoloogia ja maateaduste instituudi ning molekulaar- 
ja rakubioloogia instituudi uurimisgruppide IKT-ga seotud teadus- ja arendustööd. 
Uurimisgruppide juhtidest tõsteti eriliselt esile professor Marlon Dumas’i, professor Jaak 
Vilo ja professor Maido Remmi kõrgetasemelist tegevust. Hindamiskomisjon andis Tartu 
Ülikoolile IKT valdkonnas kõrgeima võimaliku hinde. Välishindajad soovitasid ülikoolil 
ühendada eri teadusgruppide panus ning pöörata veelgi rohkem tähelepanu rahvus-
vahelistumisele, sh rahvusvahelisele värbamisele ja inglisekeelse IKT magistriõppekava 
arendamisele, samuti valdkonna taristu arendamisele. 

õigusteaduse sihtevalveerimisel anti Tartu Ülikoolile soovitus tihendada rahvusvahelist 
koostööd doktoriõppe korraldamiseks ning teaduse kvaliteedi tõstmiseks, seda eriti 
kitsamates uurimisvaldkondades, nagu IT-õigus ning Venemaa ja Euroopa Liidu võrdlev 
õigus. Soovitati tugevdada ka koostööd erasektoriga ning siduda seadusandluse kommen-
teerimine senisest rohkem teaduseesmärkidega. Arvestades õigusteaduskonna õppe- ja 
teadustöö korraldust kahes asukohas (Tartus ja Tallinnas), soovitasid hindajad töötada 
välja arengustrateegia ning leppida kokku spetsialiseerumised nendes üksustes.

RAHASTAMINE
Teadus- ja arendusasutustele eraldati 2015. aastal olulisematest riiklikest rahastus-
programmidest6 kokku ligi 43 miljonit eurot, millest Tartu Ülikoolile eraldatud vahendite 
maht moodustas 54%. Ülikoolile eraldatud rahaliste vahendite maht ja osakaal teiste 
asutuste hulgas on aasta-aastalt kasvanud. 

Teadus- ja arendustöö valdkonna lepinguid (välja arvatud riiklikud vahendid) sõlmiti 
2015. aastal Eesti ja välispartneritega kokku ligi 26 miljoni euro väärtuses, mida on 9,4 
miljoni euro võrra rohkem kui 2014. aastal.

Institutsionaalse uurimistoetuse (IUT) rahaline maht oli 2015. aastal Eestis kokku 22,5 
miljonit eurot. Tartu Ülikoolis rahastati 76 IUT teemat (sh 17 uut IUT teemat) summas 12,6 
miljonit eurot. Ligi pooled toetused saadi loodus- ja tehnoloogia teaduskonna teadlaste 
juhtimisel. Sihtfinantseeritavaid ja IUT teemasid oli ülikoolis 2015. aastal kokku 84. 

Personaalsete uurimistoetuste (PUT) rahaline maht oli Eestis kokku 6,3 miljonit eurot, 
millest Tartu Ülikooli teadlased said rahastuse 76 teemale summas 3,7 miljonit eurot. 
Uutest PUT taotlustest olid 2015. aastal edukad 30 (summa kokku 1,5 miljonit eurot), 
millest 16 olid stardiprojektid noorteadlaste iseseisvate teadusuuringute alustamiseks ja 
14 olid kõrge rahvusvahelise tasemega uudsed otsinguprojektid. TÜ edukate taotluste 
osakaal kõigis Eesti TA asutuste rahastatud uutes taotlustes oli 56%. Eriti edukas oli 
järeldoktoritoetuste taotlemine, kus ülikool sai 16 järeldoktorantuuri toetust kokku 1,1 
miljonit eurot.

6 Sihtfinantseerimine, Eesti Teadusfondi grandid, institutsionaalsed uurimistoetused, personaalsed uurimis-
toetused, baasfinantseerimine ning Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklikud programmid.

Tartu Ülikooli teadus- ja arendustegevuse valdkonna lepingute maht (mln eurot) lepingute sõlmimise 
põhjal (välja arvatud riiklik rahastus) aastatel 2013–2015. Allikas: teadus- ja arendusosakond
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TA 
asutus 2012 2015 muutus

TÜ 19,8 23,2 3,4
TTÜ 8,6 8,5 -0,1
TLÜ 2,1 2,0 -0,1
EMÜ 2,6 2,7 0,1
muu 5,4 6,6 1,2
kokku 38,6 43,0 4,4

Eesti TA asutustele olulise-
matest riiklikest rahastus-
programmidest eraldatud 
teadusraha 2015. aastaks  
(mln eurot)

54%

Tartu Ülikooli osakaal riiklikus 
teadusrahastuses Eestis  
2015. aastal

Rahaliselt suurima osakaalu 
(78 lepingut, kokku 16,9 
miljonit eurot) moodustasid 
välislepingud, millest ligi 80% 
tuleb EL teadusuuringute ja 
innovatsiooni programmist 
Horisont 2020

TÜ ja TTÜ koostöös Edinburghi 
ülikooliga pääsesid Horisont 
2020 Teaming'u meetmes teise 
vooru IT-valdkonna tippkeskuse 
projektiga „EE-IT - Centre of 
Excellence on Connected Digital 
Economy“



26 A2020 eesmärk: ülikool innustab ettevõtjaid senisest aktiivsemalt kasutama ülikooli 
teadustaristut ning akadeemiliste töötajate teadmisi ja oskusi

Tartu Ülikoolil on olemas kaasaegne aparatuur ja pädevus, et pakkuda ettevõtjatele, riigi- 
ja omavalitsusasutustele ning teistele soovijatele eri mõõte-, analüüsi-, konsultatsiooni- 
ja koolitusteenuseid. 2015. aastal sõlmis ülikool 110 erinevat otseteenuslepingut 5,7 
miljoni euro väärtuses. 

Riiklikke toetusmeetmeid ettevõtjate ning teadus- ja arendusasutuste koostöö 
soodustamiseks oli 2015. aastal vähe. Osalt ka seetõttu jäi sõlmitud lepingute maht 
varasemate aastatega võrreldes väiksemaks. Samas on aasta-aastalt olulisemaks teadus- 
ja arendusteenuste tellijateks muutunud riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja 
mittetulundussektor. 

Ülikooli mõõte-, analüüsi-, koolitus- või konsultatsiooniteenuse lepingupartnerid ning ettevõtjatega 
koostöös eri rahastusskeemidest toetatud TA lepingute maht ja arv 2015. aastal. Allikas: teadus- ja 
arendusosakond

lepingu summa (eurod) lepingute arv

MTÜ-d, sihtasutused ja avaõiguslikud asutused 151 618 13

riigiasutused, ministeeriumid, KOV-d 5 042 653 68

äriühingud 510 361 29

ettevõtjatega koos eri rahastusskeemides osalemine 2 601 054 14
kokku 8 305 685 124

RAHVUSVAHELINE TEADUSKOOSTÖÖ
A2020 eesmärk: ülikool panustab valdkondade- ja piiriüleses koostöös globaalsete 
probleemide lahendamisse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmi 
raames, eelistatult nutikal spetsialiseerumisel põhinevates Eesti kasvuvaldkondades

Horisont 2020 projektide hulgas väärib esile tõstmist kaks Euroopa teadusruumi 
õppetoolide (ERA Chair) meetme projekti. Professor Mart Loogi juhitud projekti eesmärk 
on sünteetilise bioloogia keskuse loomine ülikoolis. See võrdlemisi uus teadusharu 
võimaldab disainida uute funktsioonidega rakke ja organisme. Professor Sulev Kõksi 
juhitud projekti toel kaasatakse tippteadlasi siirdegenoomika õppetooli. Seal tehtavate 
uuringute lahendusi saab tulevikus rakendada vähi, neuroloogiliste häirete, diabeedi ja 
muude keerukate haiguste diagnostikas, prognoosimises ja ravis. 

Tartu Ülikooli teadlased on olnud edukad ka TEAMING ja TWINNING meetmetes, mille 
raames tehakse koostööd tipptasemel teaduskeskustega Euroopas.

A2020 eesmärk: ülikool väärtustab ja tunnustab teadustööd, mida iseloomustab teadus-
uuringute kõrge tase, lai rahvusvaheline haare ning ülemaailmne mõju

Teadus- ja arendustegevuse tulude mitmekesistamiseks hakati 2015. aastal ülikooli 
arengufondist toetama rahvusvaheliste suurprojektide taotlemist, mille eemärk on 
suurendada ülikooli liikmete initsiatiivi suure konkursiga rahvusvahelistest rahastusskee-
midest taotluste algatamisel ja nendes juhtrolli võtmisel. Ülikoolisisene skeem täiendas 
riigi vastavat toetusskeemi. Arengufondist toetati ka teadlaste ja õppejõudude kaasamist 
uute teadussuundade arendamiseks ning doktorantide ja magistrantide juhendamiseks.

Akadeemilistele üksustele, kus teadustegevuse tulud olid 2014. aastal alla 25% eelarve 
tuludest, eraldati teadustegevuse toetamise fondist aastane toetus uute projekti-
taotluste ettevalmistamiseks, täiendava kompetentsi kaasamiseks ja muuks tegevuseks 
teadustegevuse tõhustamisel. 

2015. aasta üks suuremaid riigiasutustega sõlmitud teadus- ja arendustöö lepinguid on Rail 
Balticu raudteetrassi arheoloogiline luure ehk leire. Uuringu raames korraldatakse maastikuseiret 
ja väikesemahulisi väljakaevamisi eri paikades kogu tulevase Rail Balticu trassi ulatuses. Uuringu 
tulemused võetakse aluseks raudtee projekteerimisel ning hilisemal ehitamisel. See on 
arheoloogidele viimaste aastakümnete suurim projekt nii eelarve kui ka tööde mahu poolest. 

Tehnoloogiainstituudi 
rakendus viroloogia professor 
Andres Merits sai preemia 
keemia ja molekulaarbioloogia 
alal

Tehnoloogiainstituudi 
polümeersete materjalide 
tehnoloogia professor Alvo 
Aabloo sai preemia tehnika-
teaduste alal

Psühhofüsioloogia professor 
Jaanus Harro sai preemia 
sotsiaalteaduste alal

Pediaatria professor Vallo 
Tillmann sai preemia arsti-
teaduse alal

Riigi teaduspreemiate saajad 
2015. aastal

2015. aastal sai molekulaarse 
süsteemibioloogia professor 
Mart Loog prestiižse Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) pea kahe 
miljoni euro suuruse ise  seisvuse 
saavutanud tipp teadlase 
grandi. Sellega on Loog neljas 
Eesti teadlane, kes sai ERC 
grandi



27A2020 eesmärk: ülikool osaleb Euroopa Liidu poliitika ning Euroopa territoriaalse koostöö 
kavandamises ja elluviimises

Tartu Ülikooli ja Eesti Rahvusringhäälingu koostöös valminud valijakompasse on Eestis 
kasutatud 2009. aastast alates nii kohaliku, riigi kui ka Euroopa tasandi valimistel. 2015. 
aastal avati täiustatud valijakompass Societly.com USA presidendivalimiste jaoks. Projektis 
osalesid lisaks Tartu Ülikooli teadlastele ka California ülikooli Irvine’is, Stanfordi ülikooli, 
New Yorgi ülikooli ning Euroopa Ülikool-Instituudi (Itaalia) teadlased. 

KOOSTÖÖ ETTEVõTJATEGA
A2020 eesmärk: ülikool suurendab eri koostöövormide kaudu Eesti elanike ja ettevõtjate 
huvitatust ja teadlikkust innovatsioonist ja teadusest 

Koostöös maakondlike arenduskeskustega alustas ülikool uut seminaride sarja „Laborist 
välja“, mille eesmärk on aidata ettevõtjatel lahendada teadusmahukaid probleeme 
tootmises ja ettevõtluses. 2015. aastal korraldati kokku viis seminari Viljandis, Narvas, 
Võrus, Pärnus ja Jõgeval. Küsimuste ring oli lai – lahendusi otsiti muu hulgas puidu-, metalli- 
ja tekstiilitööstuse, elektroonika ja SPA teenuste arendamisega seotud küsimustele. 

Teadus- ja innovatsioonipoliitika seireprogrammi (TIPS) eestvedamisel korraldati 
kevadel ülikoolis ettevõtluskoostöö foorum „Ettevõtjate ja teadlaste koostöö: müüdid 
ja tegelikkus“. Foorumil esitlesid Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool ühisel koostöö-
võrgustikul põhinevat ettevõtlussuhete arendusideed, mis peaks realiseeruma 2016. 
aastal. Koostöös luuakse ühine teenuste andmebaas, mis loob mitme asutuse koostöös 
ettevõtjatele ja teistele partneritele kiirema ja mitmekülgsema probleemilahenduse 
pakkumise võimaluse.

Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös korraldati esimest korda koostöö festival 
„Õigel ajal õiges kohas“, mille eesmärk oli tutvustada ettevõtjatele mõlema ülikooli 
teadus- ja arendustöö võimalusi ning vahetada vastastikku kogemusi tehnoloogiasiirde 
valdkonnas. Koostööfestivali raames tunnustati ka edukamaid tehnoloogiasiirde projekte. 
Ära märkimist leidsid: metallitöötlemise käigus tekkiva praaktoodangu optimeerimis-
lahenduse väljatöötamine Metallieksperdid OÜ ja Maido Merisalu (tehnoloogiainstituut) 
koostöös, robotmannekeeni edasiarendus ettevõtte Fits.Me ja professor Alvo Aabloo 
(tehnoloogiainstituut) koostöös ning Eesti Energia AS ja elukestva õppe keskus mitme 
suuremahulise koolitusprogrammi välja töötamise ja rakendamise eest. Festivalil osalesid 
üle 300 ettevõtte ja organisatsiooni esindajad, viieteistkümnes teematoas esitleti ligi 100 
uut tehnoloogiat, teadussaavutust või arendusideed tervishoiust kosmosetehnoloogiateni.

PATENDID JA PATENDITAOTLUSED
2015. aastal teatasid ülikooli teadlased 14 intellektuaalomandi objektist, mille puhul 
analüüsiti valmidust rakendada neid praktikas ja nende kommertsialiseerimispotentsiaali. 

Kolme leiutise osas otsustati taotleda esmast õiguskaitset patenditaotluse näol. Kokku 
esitati 12 patenditaotlust, neist kolm rahvusvahelist. Eelnevatel aastatel esitatud taotluste 
alusel anti ülikoolile välja neli patenti. Sõlmiti üheksa uut litsentsilepingut. Ülikooli 
intellektuaal omandi kommertsialiseerimisest saadav otsene tulu oli üle 107 000 euro, 
millest suurem osa tuli viielt ettevõtjalt.

A2020 eesmärk: ülikool aitab kaasa teadmispõhiste ettevõtete loomisele ja kasvule ning 
innovatsioonile

Tartu Ülikooli töötajad ja tudengid on asutanud kokku 58 iduettevõtet. Uute ettevõtete 
arv on viimastel aastatel kasvanud. Nii asutati näiteks 2015. aastal ülikooli liikmete osalusel 
üheksa uut ettevõtet, mis kasutavad oma töös ülikooli tehnoloogiat või oskusteavet. 

Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi teadlased on Alvo Aabloo juhtimisel välja töötanud inter-
netipõhiselt telefonist või arvutist juhitava ventilatsiooniaparaadi, mis on üliefektiivse soojus-
tagastusega ja reageerib ruumi ventileerimisel ise ruumis oleva õhu tingimustele. Uut ventilat-
siooniaparaati arendatakse koos Venteco Systemsiga ning plaanis on aparaat turule tuua 2016. 
aasta teises pooles. 

Tartu Ülikooli emeriitprofesso-
rile Heidi-Ingrid Maaroosile 
anti esimese eestlasena 
mainekas Marshall&Warreni 
medal tunnustamaks tema 
rahvusvahelist uurimistööd 
gastroenteroloogia ja heliko-
bakteri valdkonnas

Rahvusvaheline Balti-uuringute 
edendamise assotsiatsioon 
tunnustas Tartu Ülikooli skan-
dinavistika osakonna teadurit 
Mart Kuldkeppi alustava 
teadlase preemiaga Eesti 
poliitiku Aleksander Kesküla 
biograafia uurimisel

Eesti Teadusagentuur, Rektorite 
Nõukogu, Eesti Teaduste 
Akadeemia ning TIPS-is 
osalenud teadlased korraldasid 
Riigikogus poliitikutele ja ette-
võtjatele suunatud konverentsi 
„Teadus kui Eesti arengu-
mootor. Kas mõtleme veel või 
teeme ära?“

Tartu Ülikooli noored teadlased 
Siim Hödemann ja Andreas 
Valdmann on välja mõelnud 
uudse teooria ja sellel põhineva 
tarkvara, millega katsetada 
nutiseadmete või muude 
multimeediaseadmete ekraani 
kaitsvate klaaside purunemis-
kindlust väga täpselt ja kiiresti

Ülikooli idufirma ReLaDe 
tegeleb uudse lahendusega, 
mis muudab pesu pesevad 
ensüümid taaskasutatavateks. 
Firma võitis Euroopa suurimal 
säästva tehnoloogia idee-
konkursil ClimateLaunchpad 
kolmanda koha



28 PUBLIKATSIOONID
Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) andmetel avaldasid Tartu Ülikooli töötajad 2015. aastal 
kokku 2644 teaduspublikatsiooni7, neist 1857 kõrgetasemelist publikatsiooni. Võrreldes 
2014. aastaga vähenes teaduspublikatsioonide koguarv 8% ning kõrgetasemeliste publi-
katsioonide arv 5%. Ühe akadeemilise töötaja kohta (täistööaja arvestuses) avaldati 
keskmiselt 1,3 kõrgetasemelist publikatsiooni.

ESI (Essential Science Indicator) põhjal, mis on valdkonniti normaliseeritud, kuid ei sisalda 
humanitaarteadusi ja keskendub ainult 1% maailma kõige edukamatele publikatsioo-
nidele, on Tartu Ülikool jätkuvalt nii publikatsioonide kui ka tsiteeringute arvult kõige 
edukam teadus- ja arendusasutus Eestis. Kõige kõrgema tsiteeringute ja publikatsioonide 
suhtarvuga ülikooli teadusvaldkonnad (molekulaarbioloogia ja geneetika, keskkonna-
teadus ja ökoloogia) on vastavast valdkonna keskmisest poolteist korda kõrgemad. Ka 
teistes valdkondades on Tartu Ülikooli keskmine tsiteeritavus publikatsiooni kohta 
maailma 1% enim tsiteeritud publikatsioonidega võrreldav. 

Aastatel 2005–2015 Thomson Reuters WoS andmebaasi 1% enim tsiteeritud publikatsioonide Eesti 
ja Tartu Ülikooli fraktsioneeritud valdkondlik jaotus

7 Arvestatud on ETIS-e kategooriad 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1, 6.3, 6.4; andmed on võetud 
ETIS-est 15.02.2015. Arvestusse on võetud kõikide isikute publikatsioonid, kellel oli ajavahemikul 01.01.2015–
31.12.2015 Tartu Ülikooliga tööleping või kes õppisid üliõpilase või eksternina doktoriõppes.

Tartu Ülikooli liikmete teaduspublikatsioonide arv, sh kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide arv, 
aastatel 2011–2015. Allikas: ETIS
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Web of Science´is (WoS) oli 2014. aastal indekseeritud 1327 Tartu Ülikooliga seotud publikatsiooni. 
Neist ligi 12% (159 publikatsiooni) kuuluvad vastavates valdkondades ühe kümnendiku kõige 
enam tsiteeritud teaduspublikatsioonide hulka. Euroopa Liidus jõuab 10% enim tsiteeritud 
publikatsioonide hulka keskmiselt 10% publikatsioone. 
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Eesti publikatsioonide 
koguarv 581 1 119 1 448 1 308 1 276 651 398 363 1 150

TÜ publikatsioonide osakaal 
Eesti koguarvus 82% 59% 57% 67% 61% 63% 85% 76% 63%

TÜ publikatsioonide koguarv 477 663 827 884 780 415 342 276 726

TÜ publikatsioonide 
valdkondlik jaotus 6% 8% 10% 11% 9% 5% 4% 3% 9%

Enim tsiteeritud teadus-
valdkonnad Tartu Ülikoolis 
2016. aasta jaanuari seisuga 
(Essential Science Indicators 
andmetel)

valdkond tsitee- 
ringud

kliiniline meditsiin 11 195
taime- ja loomateadus 12 286
keemia 9 201
üldine sotsiaalteadus 2 958
keskkonnateadus ja 
ökoloogia

13 525

molekulaarbioloogia ja 
geneetika

17 985

bioloogia ja biokeemia 7 131
neuro- ja 
käitumisteadused

5 556

psühhiaatria ja 
psühholoogia

3 969

kõik valdkonnad 106 125

Geeniteadlane Lili Milani sai 
presidendilt noore teadlase 
preemia

10 000 euro suuruse teadus-
stipendiumi saates „Rakett69“ 
võitis TÜ füüsika eriala üli -
õpilane Karl Reinkubjas
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A2020 eesmärk: ülikool tagab rahvusteaduste arengu konkurentsivõimelise taseme

Tartu Ülikool on ainus klassikaline ülikool Eestis, kes täidab korraga nii rahvusvahelise 
teadusülikooli kui ka Eesti rahvusülikooli missiooni. Tartu Ülikooli kui rahvusülikooli 
ülesanne on edendada eesti keele ja kultuuri säilimise ja arengu eesmärgil Eestit ja tema 
rahvast uurivaid teadusi ning eestikeelset haridust, samuti säilitada ülikooli omandis 
olevat rahvuslikku kultuuripärandit. 2012. aastal loodi Tartu Ülikooli juurde kümme 
rahvusteaduste professuuri, mille kaudu sellega sihipäraselt tegeletakse.

2015. aastal algatati loengusari „Rikkusest eri teadusalade vaatenurgast“, mis koondab 
eri valdkondade nägemused rikkusest. Loengusarja avas emakeelepäeval professor Karl 
Pajusalu, kes arutles selle üle, mis ja kuidas teeb eesti keele rikkaks, kuidas on eesti keeles 
riik ja rikkus seotud ning mida tähendab ühiskonna keeleline rikkus. Sarja raames pidasid 
loenguid teiste seas ka näiteks laineoptika professor Peeter Saari, botaanika professor 
Meelis Pärtel, psühholoogia professor Jüri Allik ning makroökonoomika professor Raul 
Eamets, kes oli ka sarja idee autor.

2015. aastal valiti Tartu Ülikooli vabade kunstide professori ametisse luuletaja ja 
proosakirjanik Kristiina Ehin. Tema loengusari „Teekond tundva inimese ehk homo 
sensibilis’e juurde. Loovuse kujundlikud väljakutsed“ kutsus isikupärase kunstilise 
tunnetuslaadi leidmise teekonnale. Inspiratsioon, loovus, kujundlik tunnetuslaad, 
identiteet ja traditsioon olid selle teekonna olulised märksõnad, mida õppejõud käsitles 
oma isikliku kirjandusloomingu ning varasema töökogemuse kaudu loovkirjutusõpetajana.

TÄIENDUSõPE
A2020 eesmärk: ülikool pakub paindlikke õppimisvõimalusi nii taseme- kui ka 
täiendusõppes eri sihtrühmadele

2015. aastal täiendas Tartu Ülikoolis oma teadmisi ja oskusi 37 160 õppijat 1752 koolitusel 
(sh 246 tasemeõppekursusel). Võrreldes 2014. aastaga kasvas koolituste arv 7% ja 
osalejate arv 15%. Täiendusõppe laekumine kasvas aastaga 2%, ulatudes üle 4,3 miljoni 
euro.

Järjepidevalt kasvab e-kursustel ja e-toega (ehk osaliselt veebipõhistel) kursustel osalejate 
arv. Seda ennekõike tänu vaba juurdepääsuga e-kursustele (MOOC), mis on osalejatele 
tasuta. 2015. aastal toimus 342 osaliselt või täielikult veebipõhist täiendusõppekursust 
9525 õppijaga (mis moodustas ligi 26% täiendusõppijatest), neist 3111 õppis kaheksal 
vaba juurdepääsuga e-kursusel.
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Tartu Ülikooli täiendusõppekursuste ja õppijate arv aastatel 2011–2015. Allikas: elukestva õppe 
keskus

ÜLIKOOLILT 
ÜHISKONNALE

Õppijaid rõõmustas esimene eestikeelne MOOC „Programmeerimisest maalähedaselt“, 
mille töötas välja ja korraldas matemaatika-informaatikateaduskonna arvutiteaduse 
instituudi meeskond lektor Eno Tõnissoni juhtimisel. Kahel toimumisel osales kokku 
2172 õppijat, kellest lõpetas 65%, mis on MOOC-i kohta väga hea tulemus.

Tartu Ülikooli Rahvusmõtte 
auhinna pälvis 2015. aastal 
kirjanik ja luuletaja, stsena-
rist ja dramaturg, tõlkija ja 
publitsist Arvo Valton

Vabade kunstide professor 
Kristiina Ehin pidamas 
loengut „Vanakuradi vanaema 
peast kolme kuldse juukse-
karva toomine – vaimuilma 
elu  ohtlikud väljakutsed“ 

Eno Tõnissoni eestvedamisel 
valmis ülikooli esimene eesti-
keelne MOOC



30 A2020 EESMÄRK: ülikool panustab Eesti regionaalpoliitika kavandamisse, tugevdades 
regionaalse arengu ja koostöö keskustena kolledžeid Viljandis, Narvas ja Pärnus

Ülikooli arengukava eesmärgiga kooskõlas korraldati täiendusõpet edukalt ka väljaspool 
Tartut. Tartumaa kõrval eristusid suurema osalejate arvuga koolituste toimumiskohana 
Harjumaa, Ida-Virumaa, Pärnumaa ja Viljandimaa. Need on piirkonnad, kus tegutsevad 
ülikooli kolledžid või asub ülikooli esindus. 

Kõige rohkem koolitusi korraldasid sotsiaal- ja haridusteaduskond (287), filosoofia-
teaduskond (265) ja Narva kolledž (209). Esiletõstmist väärib Narva kolledži tegevus 
elukestva õppe võimaluste pakkumisel erinevates vormides ja keeltes väga erinevatele 
sihtrühmadele.

Täiskasvanud õppija nädala avaüritusel tunnustas haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi 
aasta õpiteo tiitliga Tartu Ülikooli väärikate ülikooli, mille raames pakutakse väärikas 
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Ida‐Virumaa

5 968

Lääne‐
Virumaa

226

Harjumaa
5 406

Jõgevamaa

326

Järvamaa
305

Raplamaa
342

Tartumaa
12 425

Põlvamaa
260Valgamaa

251

Viljandimaa
1 240

Pärnumaa
2 046

Läänemaa
157

Saaremaa
520

Hiiumaa

63

Võrumaa
314

Tartu Ülikooli täiendusõppes osalenute arv kursuste toimumiskoha järgi 2015. aastal maakondade 
lõikes (v.a välismaal, täielikult veebipõhiselt või kaugkoolitusena toimunud kursused). Allikas: elu-
kestva õppe keskus

muud* 
(1396)

Personali-
osakond

(2046)

Elukestva õppe 
keskus 
(6595)

Teaduskool (3881)

Viljandi kultuuriakad. 
(830)

Pärnu kolledž 
(1533)

Narva kolledž 
(5301)

Õigus-
teaduskond

Matemaatika-
informaatika-
teaduskond 

(2478)

Arsti-
teaduskond 

(2944)

Filosoofia-
teaduskond

(3454)

Sotsiaal- ja 
haridusteaduskond (5379)

teaduskond kolledž tugiüksusasutus

*muud – kõik üksused, kelle õppijate arv oli alla 800

Tartu Ülikooli täiendusõppekursustel osalenute arv koolitust korraldanud struktuuriüksuste kaupa 
2015. aastal. Allikas: elukestva õppe keskus

Augustis toimus Pärnu kolledžis Eesti menuürituste näitel üritusturundust tutvustav 
rahvusvaheline suveülikool „Events as a tourist destination promotion tools“, kus osalesid 
turismi  ettevõtjad ja -spetsialistid ning üliõpilased Gruusiast ja Valgevenest. Suveülikool oli osa 
välisministeeriumi projektist „Tbilisi (Gruusia) ja Minski (Valgevene) turismipiirkonna jätku -
suutlikkuse tagamine läbi innovatiivsete ja kvaliteetsete sündmusturismitoodete“.

Tartu Ülikooli suveülikooli XVI 
hooaja „Vaim ja vara“ enam kui 
30 koolitust toimusid Tartus, 
Tallinnas, Pärnus, Viljandimaal, 
Saaremaal, vabaõhumaali 
kursus toimus Prantsusmaal 
Burgundias

Tartu Ülikooli täiendusõppe 
tuntumad tootemargid

• teaduskool
• suveülikool
• rahvusvaheline suveülikool
• talveülikool
• lasteülikool
• väärikate ülikool

Rahvusvahelise suveülikooli 
raames toimus 34 programmi, 
milles osales 458 täiendus-
õppijat 41 riigist

Tartu Ülikooli täiendusõppe 
peamised sihtrühmad olid 
haridustöötajad (ligi 40% 
õppijatest), meditsiinitöö-
tajad (8%), juristid (4%), riigi-
ametnikud, ettevõtjad jt

Ettevõtted, kes tellisid 2015. 
aastal Tartu Ülikoolist oma 
töötajatele koolitusi

• Eesti Energia Narva 
Elektrijaamad AS

• Leonhard Weiss RTE AS
• ETK
• Ensto Ensek AS
• Molycorp Silmet AS
• Eesti Energia Kaevandused AS
• Playtech Estonia OÜ
• Elva TÜ
• Nordea Pank AB Eesti filiaal
• Eesti Energia Hoolduskeskus 

AS jt



31eas õppijatele elukestva õppe võimalusi ja toetatakse seeläbi nende toimetulekut. 2010. 
aastal Pärnu kolledžist alguse saanud väärikate ülikooli projekt on aastatega laienenud 
kaheksasse linna (Tartu, Tallinn, Pärnu, Türi, Kuressaare, Narva, Valga ja Keila) ning 
osavõtjate arv on algusaastaga võrreldes mitmekordistunud. 2015. aastal osales väärikate 
ülikooli programmis enam kui 3500 õppijat.

TULEMUSLEPING: ülikool viib koostöös Tallinna Ülikooli ja Haridus- ja Teadus-
ministeeriumiga läbi õpetajate kutseaasta tugiprogrammi 

Õpetajakoolituse kutse- ja kohanemisaasta programmi raames lõpetas 2014/2015. 
õppeaastal nooremõpetaja tugiprogrammi 47 noort õpetajat ning mentorkoolituse 
läbis 72 õpetajat. 2015. aasta septembris alustas nooremõpetajate tugiprogrammis 45 
noort õpetajat ning mentorkoolituses 81 õpetajat. Nooremõpetajatele pakuti programmi 
perioodil ja ka pärast programmi ametlikku lõppu täiendavat individuaalset nõustamist. 

2014/2015. õppeaastal süvenesid Tartu Ülikooli kutseaasta programmi korraldajad 
teistes  valdkondades toimuvasse mentorkoolitusse eesmärgiga õppida nende mentorluse 
põhimõtteid. Toimusid seminarid „Loovmeetodi kasutamine probleemide lahendamisel“ 
ja „Kogemusõpe „tööriistakohvri“ täiendamise eesmärgil“. 2015/2016. õppeaastal 
jätku  vad ühised arendusseminarid Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli kutseaasta programmi 
elluviijatele.

2015. aastal kinnitatud Tartu Ülikooli õpetajahariduse tegevuskava 2016–2020 on oluline 
alusdokument edasisele koostööle õpetajahariduse vallas Tartu Ülikoolis. Tegevuskava 
sõnastab viis arengueesmärki, mille saavutamisse on Pedagogicumi kaudu kaasatud 
ülikooli nelja valdkonna kompetents. Tegevuskava valmis koostöös üliõpilaste, õpetajate 
ja koolijuhtidega ning tugines ühtlasi mahukale ankeetküsitlusele, millele vastas ligi 700 
inimest ülikoolist ja väljastpoolt.

TEADMUSE JAGAMINE
A2020 eesmärk: ülikool parandab innovatsiooni- ja teaduskommunikatsiooni, 
suurendades eri koostöövormide kaudu Eesti elanike ja ettevõtjate huvitatust ja 
teadlikkust innovatsioonist ja teadusest

Ülikooli teadlaste ja õppejõudude huvi ning valmisolek oma eriala tutvustada on viimastel 
aastatel suurenenud, kaasatud on ka üliõpilased, vilistlased ning koostööd tehakse 
ülikoolist võrsunud iduettevõtetega OÜ Psühhobuss ja OÜ Teadusmosaiik (tuntud ka 
Teadusteatrina). Eri tegevusi  koordineeriv ning vahendav roll on antud teaduskoolile, kust 
saab infot ka „Rändava bioklassi“,  muuseumis tegutseva Hullu Teadlase, füüsika, keemia 
ja bioloogia õpikodade programmi, Teadusbussi, projekti EstCube ja paljude teiste uute 
ja juba tuntuse saavutanud tegevuste kohta. 

Tudengisatelliidi ESTCube-1 lugu esilinastus kinoekraanil. Dokumentaalfilm „Kuidas 
ehitada kosmoselaeva?“ vaatleb satelliidi valmimist, selle taevasse läkitamist ja 
asjaosaliste elu pärast edu. Eesti esimest satelliiti ehitasid valdavalt tudengid, keda on 
aastate jooksul olnud projektiga seotud ligi 150. Film sai teoks tänu Eesti Filmi Instituudi, 
kultuurkapitali, Ericsson Eesti, Stoneridge Electronics’i, Tartu Ülikooli ja Tartu observatoo-
riumi toetusele.

A2020 eesmärk: ülikool tõhustab koostööd koolidega, et tekitada õpilastes teadushuvi 
ning kaasata andekaid õpilasi teadustöösse

Tartu Ülikooli teaduskoolis 2014/2015. õppeaastal toimunud 50 kursusel osales kokku 
1942 õppijat 206 koolist. Tunnistuse kursuste täismahus lõpetamise kohta sai 1273 
õppijat, nende hulgas 55 õpetajat. 2015/2016. õppeaastal alustas 41 kursusel õpinguid 
1928 õpilast 212 koolist. Lisaks alustab füüsika, keemia ja bioloogia õpikodades igal 
õppeaastal õppetööd enam kui 1300 õpilast. 

2015. aastal väljaantud teaduse populariseerimise auhinnakonkursil tõsteti esile ERR-i ja Tartu 
Ülikooli teadusuudiste portaali ERR Novaator, sotsiaalpoliitika õppetooli projekti „Euroopa 
sotsiaaluuring Eestis“ ja professor Alvo Aablood „Garage 48 Hardware & Arts“ üritustesarja 
korraldamise eest. Auhinda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. 

Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 
tunnustamine aasta õpiteo 
tiitliga

Teaduste Akadeemia ase -
president akadeemik Ergo 
Nõmmiste pidamas kõnet 
konverentsil „Tulevik on meie 
kätes“, millega tähistati Tartu 
Ülikooli teaduskooli 50. juubelit

Hullu Teadlase sünnipäev „Pidu 
nagu filmis“



32 2015. aastal toimus Eestis 22 üleriigilist olümpiaadi, neist 11 teaduskooli koordinee-
rimisel. Eesti õpilased osalesid lisaks 16 rahvusvahelisel ainevõistlusel ja -olümpiaadil, 
sealhulgas kolmel Balti olümpiaadil ja võistlusel, ühel Eesti-Soome võistlusel, ühel Euroopa 
olümpiaadil, ühel Soome olümpiaadil ja 10 rahvusvahelisel olümpiaadil. Eestit esindas 
neil võistlustel kokku 95 õpilast. Eesti õpilased võitsid rahvusvahelistel olümpiaadidel ja 
võistlustel üheksa kuldmedalit (neist kuus võistkondlikku), kolm hõbe- ja 16 pronksmedalit.

A2020 eesmärk: ülikool toetab ülikooli mäluasutuste arengut ning rahvusliku kultuurivara 
ja  -pärandi uurimist ja säilitamist

Raamatukogul oli 2015. aasta lõpuks 50 630 registreeritud lugejat. Raamatukogu 
peamaja külastati 165 403 korral, virtuaalkülastusi registreeriti üle 14,7 miljoni. Kevadise 
eksamiperioodi ajal korraldatud lugejaküsitlusest selgus, et üle 90% vastanutest on 
raamatukogu teenustega rahul. Raamatukogu kasutajad pakkusid välja teenuste ja 
keskkonna täiustamise ideid, millest mitmed jõuti ellu viia (kiirem Wifi, uus mugav laenu-
tusaparaat, meediasaali uued arvutid, kott-toolid õpikeskkonnas, kuuma veeautomaat 
sööginurgas kohvi ja tee valmistamiseks). 

Raamatukogu eestvedamisel moodustati 2015. aasta alguses DataCite Eesti konsortsium. 
DataCite võimaldab teadusandmetele omistada unikaalseid DOI identifikaatoreid, 
suurendades sellega teadusandmete kättesaadavust ja kasutamist. 

Muuseum teenindas eri üritustel kokku 77 885 külastajat. Muuseumi omatulu oli kokku 
ligikaudu 167 000 eurot. Tartu tähetornis ja selle aias korraldati kevadel näitus päikese-
varjutuse olemusest ning seosest Tartu Ülikooli ja Eestiga. Näitusega olid seotud ka 
eriprogrammid koolidele ning tähetorni aias spetsiaalsete abivahenditega toimunud 
päikesevaatlused.

Loodusmuuseum ja botaanikaaed pakkusid näitusi ja haridusteenuseid kokku umbes 
250 000 inimesele. Toimus 18 huvipäeva ja loodusõhtut ning 340 õppeprogrammi. EL 
toetusel uuendati loodusmuuseumi püsiekspositsioon ja õpikeskkond ning Eesti teaduse 
taristu teekaardi NATARC (loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustikud) raames 
zooloogia- ja geoloogiakogude hoidlad. NATARC raames arendab loodusmuuseum 
elurikkuse infosüsteemi PlutoF, millel on ka harrastusteaduse moodul. PlutoF pilvesüsteemil 
on üle 2000 registreerunud kasutaja, kellest ligikaudu kolmandik on välisriikidest. Iga 
päev logib PlutoF süsteemi ligi 100 kasutajat. Eesti teadlased, õpetajad, õpilased, loodus-
vaatlejad jt kasutavad PlutoF pilve enda andmebaaside arendamiseks.

A2020 eesmärk: ülikool edendab Tartu linnas ja regioonis soodsat õpi- ja ette     võtlus  keskkonda 

Tartu Ülikool koostöös linna, teaduspargi ja teiste ettevõtetega panustab innustava õppe-, 
teadus- ja ettevõtluskeskkonna arendamisse Tartus. Ülikool otsustas informaatikute, 
matemaatikute ja majandusteadlaste ühise uue õppe- ja teadustöö keskuse rajada 
praeguse Oeconomicumi asukohta. Asukoha valikul oli oluline tulevase keskuse lähedus 
ülikooli koostööpartneritele. Praeguseks on kesklinna koondunud mitmed IT-ettevõtjad 
ning Tartu Teaduspark plaanib kesklinna piirkonda rajada Lõuna-Eesti ettevõtluse 
demokeskuse. Alustati ka teadusmahuka ettevõtluse  koostöö  planeerimist, mis peaks 
pikemas perspektiivis viima teaduspargi väljaarendamiseni Maarjamõisa väljal.

A2020 eesmärk: ülikool osaleb aktiivselt Eesti tervishoiuvaldkonna arenguks vajaliku 
poliitika kujundamisel  ja elluviimisel

Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu andmebaasi on kogutud 52 000 eestimaalase tervise- ja 
geeniandmed. Oluline valdkond, kus seda infot rakendada saab, on haiguste ennetamine. 
Eesti valitsus on otsustanud 2016.–2018. aastal korraldada personaal meditsiini 
pilootprojekti, mis võimaldab koos e-Tervise arengutega anda arstile haigete uurimiseks 
ja nende terviseriskide ja võimaliku ravimvastuse hindamiseks ühe lisa  instrumendi 
– geneetikauuringud. 

Sotsiaalministeeriumi 2015. aasta uuringu tulemuste põhjal on Eesti inimeste üldine 
suhtumine personaalmeditsiini pigem positiivne. Üle poole vastanutest nõustus, et perso-
naalmeditsiin võimaldab senisest täpsemalt konkreetse inimese haigusi ennetada ja 

Teaduskooli õpilased osalesid projektis „Quantum Spin-Off – kõrgtasemel teaduse ja ettevõtluse 
viimine koolidesse“, kus teaduskooli õpilastest moodustatud võistkond sai Eestis 1. koha ja  
Euroopas 2. koha.

Teaduskooli korraldatud aine-
võistlustest suurim oli mate-
maatikavõistlus „Känguru“ 
20 798 osalejaga 392 koolist

Tartu Ülikooli kunstimuuseumi 
näitusel „Ikoonide inimlik ja 
jumalik maailm“ sai tutvuda 
vene õigeusu ikoonide  sisu ja 
temaatikaga 

Tartu linna päeval anti Tartu 
Ülikooli botaanikaaiale 
tiitel „Kaunis Eesti kodu“. 
Tartu Ülikooli botaanika aeda 
kasutatakse väga aktiivselt 
lisaks teadus- ja õppetööle ka 
meeldiva puhkekohana

Oktoobris leidis Tartu Ülikooli 
raamatukogus aset järjekorras 
juba kuues üle maailmne 
avatud juurdepääsu nädal 
(Open Access)

Tartu Ülikooli muuseum 
korraldas kokku 314 haridus-
programmi, milles osales 
ligikaudu 6000 last

Geenivaramu korraldas koos 
Sotsiaalministeeriumiga 
avalikkusele suunatud 
infopäeva „Geenivaramust 
personaalmeditsiinini“



33ravida, tõstab inimeste motivatsiooni enda tervisekäitumise muutmiseks ning tervishoiu-
töötajate soovituste jälgimiseks. 

2015. aastal võttis geenivaramu vastu üle 500 külalise, neist 208 välisriikidest. Eesti 
geenivaramut külastasid näiteks Jaapani saatkonna ja Ukraina Teaduste Agentuuri 
esindused, Hiina RV kultuuriminister koos Kultuuriministeeriumi saatjaskonnaga, India 
suursaadik Ashok Kumar Sharma, Leedu Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Läti biopanga 
esindajad. 

ÜHISKONNA TAGASISIDE ÜLIKOOLILE
A2020 eesmärk: ülikool panustab aktiivselt ja rahvusvaheliselt Tartu linnast ja ülikoolist 
kui atraktiivsest õpi-, töö- ja elukeskkonnast teavitamisse

Ülikoolilinnana on Tartusse koondunud paljude teadusvaldkondade tipptegijad. 2015. 
aastal toimus Tartus ligi sada rahvusvahelist konverentsi. Olulise panuse sellesse on 
andnud ka Tartu Ülikool. Tartu linn tunnustas kuut Tartu Ülikooli töötajat konverentsi-
saadiku tiitliga.

Tartu linna 2015. aasta rahvakultuurikandja kategoorias sai nominendi staatuse Tartu 
Ülikooli kunstimuuseumi haridusprogrammide kuraator Külli Valk. Kultuurikandja on 
Tartu linna tänu- ja tunnustuspreemia neile isikutele ja kollektiividele, kes on möödunud 
kalendriaastal märkimisväärselt edendanud Tartu kultuurielu.

Sihtasutus Archimedes tunnustas aasta säravamaid haridusprojekte ja hariduse 
edendajaid. Kõige tihedama konkurentsiga kategooria „Aasta video hariduses“ võitis 
bioloogiat jt loodusteaduste erialasid tutvustav Tartu Ülikooli sisseastumiskampaania 
video. Et edastatav sõnum jõuaks paremini eri sihtrühmadeni, valmisid videoklipid 
koostöös vilistlaste ja räppar Genkaga. Kategoorias „Aasta nutitegu hariduses“ sai Tartu 
Ülikooli ja ERR-i ühine teadusuudiste portaal Novaator II koha. Samas kategoorias nimetati 
III koha vääriliseks Tartu Ülikooli keeleväänajate (Tongue Twisters) sari, mille idee algataja 
on rahvusvahelise kommunikatsiooni peaspetsialist Inga Külmoja.

TNS Emori ülikoolide maineuuring kinnitas, et juba seitsmendat aastat on Eesti mainekaim 
ülikool Tartu Ülikool, mille tuntust hindas kõrgeks 86% vastajatest. Kõrgeima hinnangu 
andsid Tartu Ülikoolile 15–19-aastased noored. Enim hinnati Tartu Ülikooli kõrge tasemelist 
haridust ning lõpudiplomi väärtust tööturul.

Ülikoolide võrdlemiseks on loodud mitmeid rahvusvahelisi edetabeleid. Neist tuntumad, 
mis leiavad kajastust nii Tartu Ülikoolis kui ka Eesti meedias, on QS World University 
Rankings (QS) ja Times Higher Education (THE). 2015. aastal oli Tartu Ülikool QS-is 
positsioonil 400 ning THE-s jagamas 351.–400. kohta.

Tartu Ülikooli tulemused peamistes rahvusvahelistes ülikoolide edetabelites aastatel 2011–2015

 2011 2012 2013 2014 2015
Times Higher Education World 
University Rankings 351–400 351–400 351–400 - 351–400

QS World University Rankings 501–550 501–550 461–470 379 400

Maailma väikeriikide võrdluses, seades piiriks neljamiljonilise rahvaarvu, on Tartu 
Ülikooli positsioon sarnaste ülikoolide hulgas parim. Näiteks Katari, Vilniuse, Ljubljana, 
Montevideo ja Läti ülikoolid asetsevad pingereas tagapool. Tulemuste tõlgendamisel 
tuleb arvestada, et mõned tugevad väikeriikide ülikoolid ei pruugi olla liitunud edetabelite 
koostajate andmebaasidega. 

Lisaks üldpingerea koostamisele reastab QS maailma ülikoole üksikute distsipliinide kaupa, 
mis on grupeeritud viide suurde teadusvaldkonda: humanitaarteadused, tehnoloogia 
ja inseneriteadused, eluteadused ja meditsiin, loodusteadused, sotsiaal teadused. Igas 
valdkonnas reastatakse 400 parimat. 2015. aasta edetabelis on Tartu Ülikool esindatud 
humanitaarteadustes, paiknedes 286. kohal. 

BBMRI-LPC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – Large Prospective 
Cohorts) grandi täitjana sai Eesti geenivaramust neljaks aastaks õppe- ja koolituskeskus kõigile 
Euroopa uute biopankade rajajatele. 

Prantsuse suursaadik Eestis 
Michel Raineri andis Tartu 
Ülikooli prantsuse keele 
õpetajale Tiina Zobelile 
akadeemiliste palmiokste 
rüütli klassi ordeni, tunnus-
tades tema panust prantsuse 
kultuuri- ja kunstipärandi 
edendamisel Eestis 

Augustis toimus Tartus Eesti 
geenivaramu korraldatud 
rahvusvaheline uute bio -
pankade koolitus, kus oli 
osalejaid 16 riigist

Tartu aukodaniku tiitli said 
Eesti geenivaramu direktor, 
professor Andres Metspalu ja 
Tartu Ülikooli emeriitprofessor 
Peeter Tulviste

Presidendi teenetemärgi saajad 
Eestile osutatud teenete eest 

Valgetähe teenetemärk

• professor Mihhail Lotman
• akadeemik Karl Pajusalu
• professor Sulev Kõks
• lektor Marju Lepajõe

Eesti Punase Risti teenetemärk

• dotsent Urmas Lepner

Tartu Ülikooli esindatus QS-i 
üksikerialade tabelites (QS 
World University Rankings by 
Subjects 2015)

• kommunikatsiooni- ja 
meediauuringud 101–150 

• nüüdiskeeled 251–300
• filosoofia 151–200
• inglise keel ja kirjandus 

201–250
• meditsiin 301–350
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TÖÖTAJAD
Tartu Ülikoolis töötas 2015. aasta lõpus 3479 töötajat. Akadeemilistel ametikohtadel 
töötas 52% ülikooli töötajatest (1796 isikut, täiskoormuse arvestuses 1443). Akadeemiliste 
töötajate ametikohtade võrdluses töötas 2015. aasta lõpus ülikoolis kõige rohkem 
teadureid (436 isikut, täidetud oli 337 ametikohta).

Doktorikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni nõue on ülikoolis kehtestatud professori, 
dotsendi, juhtivteaduri ja vanemteaduri ametikohal töötamise puhul ning kohaldub alates 
2018. aastast ka lektori ametikoha täitmisel. 2015. aastal oli Tartu Ülikoolis 1224 doktori-
kraadiga akadeemilist töötajat (68% akadeemilistest töötajatest), teaduskraad oli 1402 
töötajal (78% akadeemilistest töötajatest).

Tartu Ülikooli kõigi töötajate keskmine vanus oli 2015. aastal 44 aastat. Akadeemiliste 
töötajate keskmine vanus oli 46 aastat ning 15% akadeemilistest töötajatest olid vanemad 
kui 60 aastat. Tartu Ülikoolis töötav teadur oli keskmiselt 40 ning professor 56 aasta 
vanune.

2015. aasta lõpus olid kõikidest töötajatest 58% ning akadeemilistest töötajatest 49% 
naised. Kõige suurem oli naiste osakaal assistentide ja õpetajate (65%) ning noorem-
teadurite ametikohtadel (63%). 2015. aastal valiti 19 professorit, kellest viis asusid 
professori ametikohale esimest korda. 2015. aastal valitud professoritest seitse olid 
naised. 2015. aasta lõpus töötas ülikoolis kokku 201 professorit, sh 45 naisprofessorit 
(22%).
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Tartu Ülikooli akadeemiliste ja mitteakadeemiliste töötajate arv aastatel 2011–2015. Allikas: 
personaliosakond

humaniora medicina

realia et naturaliasocialia

284
(20%)
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(19%)
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(42%)

281
(20%)

119
(15%)

172
(21%)

333
(41%)

179
(22%)

akadeemilised töötajad mitteakadeemilised töötajad

humaniora medicina

realia et naturaliasocialia

Tartu Ülikooli akadeemiliste ja mitteakadeemiliste töötajate arv (FTE) ja jaotus ülikooli nelja 
valdkonna lõikes 2015. aastal

ORGANISATSIOON

Rektori uusaastavastuvõtt 
ülikooli töötajatele (jaanuar)

Ülikooli töötajate ning nende 
pere liikmete talvine spordipäev 
Kääriku puhke- ja spordi-
keskuses (veebruar)

Eesti Vabariigi 97. aastapäeva 
kontsert  aktus ülikooli aulas 
ning Tartu Ülikooli aumärkide 
üleandmine  (veebruar)

Sündmused ülikooli  
töötajatele 2015. aastal

Rektori tänuüritus ülikooli 
pensioneerunud töötajatele 
(mai)
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2015. aasta lõpu seisuga töötas ülikoolis 173 välisriigi kodakondsusega töötajat 39 riigist, 
neist 141 töötas akadeemilistel ametikohtadel (täiskoormuse arvestuses 122). Võrreldes 
eelmise aastaga on välisõppejõudude ja -teadustöötajate arv 12% võrra vähenenud. See 
on tingitud eelkõige tõuketoetuse 2007–2013 perioodi lõppemisest. Programmi Mobilitas 
toel ülikooli tööle tulnud välisteadlaste lepingud lõppesid hiljemalt 2015. aastal.

Välisriigi kodakondsusega teadustöötajad ja õppejõud moodustasid ligi 8% ülikooli 
akadeemiliste töötajate koguarvust. Välisõppejõududest ja -teadustöötajatest kõige 
suurem osa (44 isikut) töötas teaduri ametikohal (32%). Vanemteaduri ametikohal töötas 
29 ja professori ametikohal 21 välismaalast (10% professoritest).

Mitteakadeemilistest töötajatest 57% töötas teaduskondades ja kolledžites, 27% ülikooli 
tugistruktuuris ning 16% ülikooli asutustes. Kokkuvõttes on mitteakadeemiliste töötajate 
arv 2014. aastaga võrreldes 9% kahanenud, kuid mitteakadeemiliste töötajate arv kasvas 
tugistruktuuris, sest raamatukogu haldusteenuse pakkumine liikus kinnisvaraosakonda.

Ülikooli keskmine kogupalk 2015. aastal oli 1405 eurot kuus. Keskmine kogupalk kasvas 
aastaga 8,3%. 2015. aastal tõusis kogupalk kõige rohkem mitteakadeemiliste töötajate 
hulgas (10,2%), järgnesid õppejõud (6,5%) ja teadustöötajad (6,4%). Akadeemiliste 
ametikohtade lõikes oli suurim palgatõus assistentidel ja õpetajatel (12%), lektoritel 
(9,7%) ning nooremteaduritel (9,4%). Sarnaselt ülikoolivälise tööjõuturuga on meeste 
palk üldjuhul mõnevõrra kõrgem kui sarnast tööd tegevate naiste palk.
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Tartu Ülikooli mitteakadeemilistel ametikohtadel töötavate töötajate arvu muutus võrreldes iga 
eelneva aastaga akadeemilistes üksustes, asutustes ning tugiüksustes ajavahemikul 2011–2015. 
Allikas: personaliosakond
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Rahvusülikooli 96. aasta-
päeva tähistamine. Rektori 
vastuvõtt ülikooli muuseumis 
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Tartu Ülikooli akadeemiliste töötajate sooline jaotus (isikute arv) ametikohtade lõikes 2015. aastal. 
Allikas: personaliosakond
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Akadeemiliste töötajate atesteerimine
2015. aastal taasloodi ülikooli akadeemiline komisjon, mille peaülesannete hulka kuulub 
professorite ja juhtivteadurite atesteerimine. Komisjoni kuulub igast valdkonnast kaks 
professorit ning rektor. 2015. aastal kuulus atesteerimisele 62 professorit. Kõigil neil 
oli tähtajatu tööleping ja selle algusest (viimasest sisulisest töö hindamisest) oli möödas 
keskmiselt 9,5 aastat.

Atesteeritud professoritest 41 sai positiivse tulemuse. Üksteist pensionieas professorit 
loobusid atesteerimise protseduurist ning avaldasid soovi emeriteeruda. Seitsme 
professori puhul ei vastanud viimase viie aasta töö atesteerimiskomisjoni hinnangul 
professori ametikoha nõuetele ning neid ei atesteeritud positiivse tulemusega. Lisaks 
paljudele kiitvatele hinnangutele oli atesteerimise protsessi positiivne tulemus see, 
et atesteeritavad mõtlesid läbi oma edasised plaanid, hindasid oma viimaste aastate 
tulemusi ja koostasid tegevuskava järgmiseks viieks aastaks, mis sageli sisaldas ka plaani 
professuuri järjepidevuse tagamiseks. Ülikoolis kehtestatud akadeemiliste töötajate 
atesteerimise korra kohaselt on atesteerimise eesmärk õppejõudude ja teadustöötajate 
töötulemuste ning ametinõuetele vastavuse perioodiline hindamine, et määrata kindlaks 
ja tagada töötaja sobivus ametikohale ning toetada töötaja professionaalset arengut ja 
selgitada välja tema koolitusvajadus.

Koolitused töötajatele
A2020 eesmärk: ülikool toetab töötajate eri- ja ametialaste teadmiste ja oskuste pidevat 
täiendamist, sh juhtide juhtimisoskuste arendamist

2015. aastal osales professionaalse juhtimise arendamisele suunatud 30 koolitusel 
ja treeningul 259 praegust või tulevast juhti. Võrreldes 2014. aastaga kasvas juhtimis -
koolitustel osalejate arv 55%.  Esiplaanil olid Tartu Ülikooli uuest põhikirjast tulenevate 
muudatuste edukaks elluviimiseks vajalikud teemad, mis hõlmasid eelkõige töökorralduse 
ja töösuhetega seonduvat, sh konfliktijuhtimise, raskete vestluste pidamise ja finantside 
juhtimise oskuste arendamist. 

Professionaalset juhtimist edendavas ja väiksema töökogemusega juhte toetavas 
mentorlus  programmis osales 2015. aastal 12 juhendaja ja juhendatava koostööpaari. 
2015. aastal algatati ülikoolis ühtlasi head juhtimiskultuuri edendav coach’ide väljaõppe -
programm, millega liitus 32 osalejat.  

Akadeemilise inglise keele täienduskursustel (inglise keeles õpetamine, akadeemiline 
suhtlus, teadusartiklite kirjutamine jm) osales 127 akadeemilist töötajat. 

A2020 eesmärk: ülikool väärtustab töötajate ja üliõpilaste kõrgtasemel eesti keele oskust 
ning toetab välistöötajate ja  -üliõpilaste eesti keele ja kultuuriloo õppimist

Ülikooli töötajad olid aktiivsed Erasmus+ töötajakoolituse ja õppejõuvahetuse 
programmide võimaluste kasutamisel. Euroopa ülikoolides loenguid ja seminare pidamas 
või  koolitustel ja rahvusvahelistel nädalatel ennast täiendamas käis pisut üle 100 ülikooli 
töötaja. 

2015. aastal korraldas personaliosakond kümme välistöötajatele ja nende pereliikmetele 
mõeldud üritust (Eesti loodust ja elustiili tutvustavad väljasõidud, spordipäev, ekskursioonid 
õllemuuseumisse ja Vanemuise teatrisse jms), millest võttis osa kokku 81 inimest. Ülikooli 

Tartu Ülikooli töötajate keskmine palk (eurodes) ametikohtade ja valdkondade lõikes 2015. aastal. 
Allikas: personaliosakond
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humaniora socialia medicina realia et naturalia ülikooli keskmine

mitteakad.
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India ja Nepali kultuuri-
piirkonda tutvustanud ning 
üle 100 osaleja kokku toonud 
seminaril „Kultuuriderikas 
Tartu“ sai maitsta ka eksootilisi 
hõrgutisi    

Tartu Ülikoolis tõsteti 2015. 
aastal kõikide palgaastmete 
miinimummäärasid vähemalt 
10%. Kõige rohkem tõusid 
palgaastmete miinimum-
määrad 3. palgaastmel  
(18%) ning 4.–8. palgaastmel 
(15–16%)

Väljapaistva sisekoolituse 
edendaja tunnustuse pälvis 
2015. aastal 40 nii eesti- kui ka 
ingliskeelset teabeseminari ja 
koolitust korraldanud teadus- 
ja arendusosakond



37teistest riikidest tööle tulnud said osaleda 29 erineval eesti keele ja kultuuri kursusel. 
Võimalust eesti keelt õppida ning kultuuri paremini tundma õppida kasutas 42 töötajat 
ja 11 pereliiget. 

2015. aastal käivitati ülikooliperele ning linnarahvale suunatud uus seminarisari 
„Kultuuriderikas Tartu“, kus ülikooli välistöötajad ja -üliõpilased tutvustavad oma maa 
kultuuri, loodust ja tavasid. Kultuuriõhtud pakuvad värvikat sissevaadet erinevatesse 
kultuuripiirkondadesse, aitavad luua kontakte ning tekitada kogukonnatunnet. 
Sügissemestril toimunud kolmel õhtul osales üle 250 inimese.  

A2020 eesmärk: ülikool toetab akadeemiliste töötajate õpetamis- ja juhendamis oskuste 
ning õppijate õppimisoskuste arendamist

Tartu Ülikoolis toetatakse õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamist nii koolituste 
vormis kui ka kollegiaalse tagasiside praktikakogukondade kaudu. Kevadsemestril töötas 
ülikoolis seitse praktikakogukonda (97 osalejat) ning sügissemestril kaheksa kogukonda 
(98 osalejat). Kollegiaalne tagasiside hõlmas erinevaid õpetamisega seonduvaid tegevusi, 
nagu näiteks vastastikused õppetöö vaatlused, õppematerjalide analüüs, õppetöö videote 
vaatlus ja arutelu, e-ainekava ja e-kursuse analüüs. Praktikakogukondades sõnastati 2015. 
aastal ka esmased õpetamise hea tava printsiibid, eesmärgiga leppida kokku, mis on hea 
õpetamise põhimõtted Tartu Ülikoolis.

Nii kevad- kui ka sügissemestril toimus õppejõudude põhikoolituskursus „Õppimine ja 
õpetamine kõrgkoolis“, mille lõpetas 47 õppejõudu. Üle 200 õppejõu osales õpetamis-
oskuste arendamiseks erinevatel täiendusõppekursustel (õppemeetodid, ümberpööratud 
auditoorium, juhendamine, aktiivõppemeetodid, hindamine ja tagasiside, Moodle’i 
õpikeskkonnas kursuse loomine). 

2015. aastal jagati Tartu Ülikoolis esimest korda õpetamispraktika tulemuslikkuse 
süsteemseks uurimiseks hea õpetamise grante. Grandi toel alustasid oma õpetamise 
kaheaastast teaduslikku uurimist Age Värv, Alar Kilp ja Marge Täks sotsiaalteaduste 
valdkonnast, Martin Kärner, Siim Hödemann ja Eno Tõnisson loodus- ja täppisteaduste 
valdkonnast, Merje Miliste, Sirli Zupping ja Aurika Komsaare humanitaarteaduste ja 
kunstide valdkonnast ning Kadri Suija, Ruth Kalda ja Riina Runnel meditsiiniteaduste 
valdkonnast.

TÖÖKESKKOND
Ülikooli töökeskkonna, juhtimise ning tugiüksuste tegevuse ja teenuste paremaks 
muutmise eesmärgil tehakse alates 2011. aastast igal aastal töökeskkonda ning tugiüksuste 
tööd puudutavaid üleülikoolilisi küsitlusi. 

Töötajate rahulolu tugiüksuste tööga (küsitlusele vastanute osakaal, kes olid väitega täiesti nõus, 
üldiselt nõus või pigem nõus)

2013 2014 2015
suhtlemise sobivus 95,6% 93,0% 96,2%
teenuste kättesaadavus 93,5% 93,9% 95,2%
kokkulepetest kinnipidamine 90,8% 93,8% 96,3%
probleemile lahenduse saamine 89,9% 92,2% 92,5%
ülikooli eesmärkidest lähtumine 85,2% 85,7% 91,5%
algatuste asjatundlikkus 84,2% 85,6% 89,6%
kokkuvõttes rahulolu üksuste tööga 90,9% 90,1% 92,4%

Töökeskkonna kohta andis tagasisidet 30% töötajatest (1024 töötajat). Ülikooli töötajad 
olid oma tööga kokkuvõttes rahul: sellise väitega oli täiesti, üldiselt või pigem nõus 93% 
vastanutest. Struktuurimuudatusi ettevalmistav aasta tööga rahulolu koondnäitajat 2015. 
aastal märkimisväärselt ei mõjutanud ning see püsis endiselt kõrgel tasemel. Samuti 
pidasid ülikooli töötajad oma tööd oluliseks (97%) ning olid uhked, et töötavad Tartu 
Ülikoolis (92%). Samal tasemel on olnud ka kolme varasema aasta tulemused. 

2015. aastal taastas Tartu Ülikool õpetamisteemaliste konverentside traditsiooni. Konverentsil 
„Õppejõult õppejõule 2015: kollegiaalne tagasiside“ tehti kokkuvõtteid kollegiaalse tagasiside 
protsessi käivitamisest, arutati hea õpetamise tava üle ning seati edasised sihid.

Tartu Ülikooli Akadeemilise 
Naiskoori 70. juubelile pühen-
datud etendus „Kasvuhoone“ 

Tartu Akadeemiline Meeskoor 
esines 2015. aasta kevadel 
kirikukontsertide sarja raames 
Riia toomkirikus

TÜ Rahvakunstiansambli 
vanem segarühm esitamas läti 
tantsu „Audeju Deja“

Kultuuri- ja sporditegevus 
2015. aastal

Tartu Akadeemilise Meeskoori, 
Tartu Ülikooli Akadeemilise 
Naiskoori, Tartu Ülikooli 
Kammerkoori ja Tartu Ülikooli 
Sümfooniaorkestri ühine 
jõulukontsert 

Tartu Ülikooli Akadeemiline 
Spordiklubi valis 2015. aasta 
parimateks sportlasteks 
seitsme võistleja Grit Šadeiko ja 
jõutõstja Alex-Edward Rausi



38 Kahe viimase aasta tulemusi võrreldes joonistus välja ka üks statistiliselt oluline positiivne 
muutus, nimelt on 8% võrra kasvanud hinnang palga õiglusele. Siiski on palju valdkondi, 
mille osas on jätkuvalt arenguruumi. Oma palka ei pidanud õiglaseks iga kolmas (33%) 
ülikooli töötaja. Peaaegu iga neljas (24%) vastanu arvas, et ta ei saa oma töö kohta piisavalt 
tagasisidet, ning iga viies (22%) ei leidnud piisavalt tunnustamist. 

Rahulolu informatsiooni kättesaadavuse ja palgaga (küsitlusele vastanute osakaal, kes olid väitega 
täiesti nõus, üldiselt nõus või pigem nõus)

väide 2011 2012 2013 2014 2015
saan oma töö kohta piisavalt 
tagasisidet 74,7% 73,1% 70,5% 73,2% 75,1%

minu palk on õiglane 53,0% 52,9% 52,5% 54,9% 64,0%

A2020 eesmärk: ülikool kasutab ja arendab oma tööprotsesside tagamiseks tõhusaid ja 
kvaliteetseid tehnoloogilisi lahendusi

Ülikool võttis 2015. aasta algusest kasutusele uue dokumendihalduse infosüsteemi. 
Senise Open Text Content Server’i (endise nimega Livelink) asemele leiti riigihankega 
Webware OÜ pakutav Webdesktop. Ülikooli eesmärk oli vähendada hooldus- ja 
arenduskulusid ning luua uuele platvormile elektroonilise dokumendihalduse nõudeid 
arvestav dokumendisüsteem, mis oleks kasutaja jaoks lihtsamini hallatav. Uue süsteemi 
juurutamisega tegeldi terve 2015. aasta. 2016. aastasse on planeeritud mitme digitaalse 
töövoo kasutusele võtmine.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
A2020 eesmärk: ülikool osaleb aktiivselt rahvusvahelistes võrgustikes, et edendada 
õppe-, teadus- ja arenduskoostööd

Tartu Ülikool laiendas 2015. aastal oma koostööpartnerite ringi Lõuna-Ameerikas ja 
Indias, sõlmides kahepoolse koostöölepingu 72 Brasiilia kõrgkooli ühendava assotsiat-
siooniga Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras ning Birla Teaduse ja Tehnoloogia 
Instituudi Pilanis Goa campus’ega. 

Juunis külastas Tartu Ülikooli Eestis resideerivate suursaadikute delegatsioon, kes tutvus 
ülikooli perspektiivikamate teadussuundade, ettevõtluskoostöö arendamise võimaluste 
ja uue teadusinfrastruktuuriga. Lisaks tegid aasta jooksul tutvumisvisiidi ülikooli Gruusia, 
Slovakkia, Itaalia, Austria ja Hiina suursaadikud. 

Augustis leidis iga-aastase Saksa-Eesti akadeemilise nädala „Academica“ raames aset 
kõrgetasemeline füüsikakonverents „Spektraalsälkamine, üksikmolekulide spektroskoopia 
ja seonduvad meetodid: teadus ja rakendused“. Tänu „Academica“ toetusele osales 
konverentsil ettekannetega mitu väljapaistvat Saksa teadlast, andes sellega uut hoogu 
Tartu Ülikooli ja Saksa ülikoolide vaheliste teadussidemete arengusse ja tugevdamisse. 
Saksa-Eesti akadeemilist nädalat „Academica“ korraldab Tartu Ülikool Nordrhein-
Westfaleni liidumaa tööandjate liidu ja Saksamaa suursaatkonna toetusel alates 1997. 
aastast. 

Oktoobris külastas Tartu Ülikooli 13-liikmeline delegatsioon Konstanzi ülikooli, et 
tähistada kahe ülikooli 15 aasta pikkust koostööd. Konstanzi ülikooli ja Tartu Ülikooli ühisel 
ettevalmistusel toimus teaduseetika konverents „Uurimisvabaduse piirid ja teadlaste ning 
ülikoolide vastutus“. Partnerleping Tartu Ülikooli ja Konstanzi ülikooli vahel sõlmiti 2001. 
aastal. Koostöö on seni olnud kõige tulemuslikum filosoofia, füüsika-keemia, bioloogia, 
majanduse ning meedia ja kommunikatsiooni valdkondades.

Jätkus Tartu Ülikooli arstiteadlaste 2012. aastal alanud tihe koostöö Vietnami 
kolleegidega. Koostööprojekti raames pakub Tartu Ülikool Vietnami meditsiini töötajatele 
ja  -üliõpilastele erialase meditsiinipraktika võimalust Tartus. Vietnam oma 100 korda 
suurema rahva ja haiguste arvuga omakorda võimaldab Eesti teadlastel kiiremini ja 
paremini uurida haiguste tekkepõhjusi ja ravivõimalusi, mis toob otsest kasu eesti rahva 
tervisele.

Oktoobris külastas oma Eesti-
visiidi raames Tartu Ülikooli 
Hiina asekultuuriminister Ding 
Wei, kes kohtus rektor Volli 
Kalmuga ning tegi tutvumis -
visiidi geenivaramusse

Augustis toimus Tartu Ülikoolis 
kõrgetasemeline füüsika -
konverents, mille avaloengu 
pidas 2014. aasta Nobeli 
preemia laureaat, Stanfordi 
Ülikooli professor William E. 
Moerner 



39FINANTSTEGEVUS
EESMÄRK: ülikool lähtub valikute tegemisel finantsilisest jätkusuutlikkusest 

Tartu Ülikooli konsolideerimisgruppi kuuluvad lisaks ülikoolile kümme juriidilist isikut. Konsolideerimisgrupi 2015. 
majandusaasta tegevustulud kokku moodustasid 161,9 miljonit eurot.

Konsolideerimisgruppi kuuluvate juriidiliste isikute tegevusala ja tegevusmahtu iseloomustavad põhinäitajad

juriidiline isik tegevusala
tegevustulud tulem bilansimaht netovara

(tuhanded eurod)

Tartu Ülikool kõrgharidus, 
teadustegevus 154 992 3 754 288 291 253 043

OÜ Tartu Ülikooli Tamme Apteek ravimite müük 1 899 -8 197 131

OÜ Tartu Ülikooli Kesklinna Apteek ravimite müük 893 6 228 103

OÜ Tartu Ülikooli Kirjastus kirjastustegevus 429 11 343 271

Academus Hostel OÜ majutustegevus 299 8 171 167

E-Kyla Arendus OÜ üliõpilaskülade 
tarkvarahaldus 30 8 64 57

OÜ Tervisliku Piima 
Biotehnoloogiate Arenduskeskus

loodusteaduslikud 
uurimistööd 1 230 -134 627 248

Eesti Nanotehnoloogiate 
Arenduskeskuse AS

nanotehnoloogilised 
uurimistööd 1 295 -66 113 33

MTÜ Tartu Üliõpilasküla üliõpilaste 
majutamine 3 173 300 1 045 635

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline 
Spordiklubi

üliõpilaste 
sporditegevus 2 826 -113 401 214

MTÜ Tartu Üliõpilasmaja üliõpilaste 
kultuuritegevus 404 -30 235 210

Tartu Ülikooli grupp  161 895 3 864 290 866 254 765

Ülikool on oma finantspoliitika koondanud nelja tegevussuunda: 

• tulude mitmekesistamine ja fokuseerimine, 
• kokkuhoiumeetmete rakendamine, 
• kaudsete kulude katmise poliitika järjepidev juhtimine,
• finantsjuhtimise tõhustamine kõikidel juhtimistasanditel. 

2015. aastal hoidis ülikool kulude kasvu kontrolli all ja täitis positiivseks summaarseks eelarvepositsiooniks 
vajalikud ülikooli finantsstrateegiaga määratud eesmärgid:

• rahavood majandustegevusest on positiivsed    – tegelik +26 028 556  eurot,
• ülikooli netovara osakaal bilansis on vähemalt 75%   – tegelik 87,6%, 
• laenukoormus on alla 25% aastatuludest    – tegelik 7,2%, 
• perioodi 2014–2015 kulude ja tulude suhe jääb alla 98%   – tegelik 97,5%.

MTÜ Tartu Ülikooli 
Akadeemiline Spordiklubi (100%)

OÜ Tartu Ülikooli Kirjastus 
(100%)

OÜ Tartu Ülikooli Tamme Apteek 
(100%)

OÜ Tartu Ülikooli Kesklinna Apteek 
(100%)

Eesti Nanotehnoloogiate 
Arenduskeskuse AS (23,8%)

OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate 
Arenduskeskus (20%)

MTÜ Tartu Üliõpilasmaja
(100%)

MTÜ Tartu Üliõpilasküla
(100%)

Academus Hostel OÜ
(100%)

TARTU ÜLIKOOL

E‐Kyla Arendus OÜ
(33,3%)



40 Tähtsamad näitajad (konsolideeritud)

FINANTSNÄITAJAD  
(tuhanded eurod) 2011 2012 2013 2014 2015

tegevustulud 127 016 154 633 173 866 158 487 161 895 

tegevuskulud 129 010 142 967 153 685 150 714 157 890 

finantstulud ja  -kulud -355 -309 -148 -162 -135 

aasta tulem -2 349 11 353 20 027 7 605 3 864

bilansimaht 251 068 263 711 284 995 291 846 290 866 

käibevarad 35 197 38 730 46 226 50 046 48 897

põhivarad 215 871 224 982 238 769 241 800 241 969 

lühiajalised kohustused 19 725 24 264 28 507 29 214 27 299 

pikaajalised kohustused 19 426 16 178 13 192 11 731 8 802

netovara 211 916 223 269 243 296 250 901 254 765

laenud pankadelt 22 034 19 378 16 171 14 760 11 730

     

SUHTARVUD 2011 2012 2013 2014 2015

tegevuskulud/tegevustulud 102% 93% 88% 95% 98%

laenud/tegevustulud 17% 13% 9% 9% 7%

käibevara/lühiajalised kohustused 178% 160% 162% 171% 179%

põhivarad/bilansimaht 86% 85% 84% 83% 83%

laenud/bilansimaht 9% 7% 6% 5% 4%

netovara/bilansimaht 84% 85% 85% 86% 88%

EESMÄRK: ülikool arendab taristut õppe- ja teadustöö kvaliteedi kindlustamise ning 
ressursside optimaalse kasutamise põhimõttest lähtudes

Tähtsamad investeeringud 2015. aastal
• Jätkati vana anatoomikumi renoveerimist. Hoone renoveeritud osas asusid tööle 

kunstide osakond ja teaduskool (maksumus 1,10 miljonit eurot).
• Valmisid maailma keelte ja kultuuride kolledži ruumid koos raamatukoguga Lossi 3 

hoones (maksumus 0,67 miljonit eurot).
• Jätkati üliõpilaselamute kaasajastamisega (Narva mnt 89 ja Raatuse 22).
• Alustati ajaloomuuseumi remonttöödega, et viia tingimused vastavusse Päästeameti 

nõuetega (prognoositav maksumus 0,6 miljonit eurot).
• Viidi lõpule loodusmuuseumi õpikeskkonna ning zooloogia- ja geoloogiakogude 

hoidlate renoveerimine ning hoone fassaadi kaasajastamine (maksumus 3,10 
miljonit eurot).

• Peahoone viidi vastavusse Päästeameti nõuetega (maksumus 0,47 miljonit eurot).

Tähtsamad investeeringud 2016. aastal
• Alustatakse raamatukogu renoveerimisega (prognoositav maksumus 9,5 miljonit 

eurot).
• Jätkatakse üliõpilaselamute kaasajastamisega (Narva mnt 89).
• Lõpetatakse ajaloomuuseumi remonttööd.
• Alustatakse IT-keskuse rajamise ettevalmistustöödega (keskuse prognoositav 

maksumus on 30 miljonit eurot, 2016. aastal korraldatakse arhitektuuriline 
ideekonkurss).

• Spordihoone Ujula 4 juurdeehituse projekteerimine.
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KONSOLIDEERITUD BILANSS 

(tuhandetes eurodes) Lisa 31.12.2015 31.12.2014 
VARAD    
Käibevara       
Raha ja raha ekvivalendid 3 24 834 14 948 
Nõuded ja ettemaksed 4 23 810 34 556 
Varud 6 253 542 
Käibevara kokku   48 897 50 046 
      
Põhivara     
Investeeringud sidusettevõtetesse  7 77 117 
Finantsinvesteeringud   2 2 
Nõuded ja ettemaksed   7 8 
Kinnisvarainvesteeringud 8 1 608 1 657 
Materiaalne põhivara 9 237 895 237 464 
Immateriaalne põhivara 10 2 380 2 552 
Põhivara kokku   241 969 241 800 
VARAD KOKKU   290 866 291 846 
      
KOHUSTUSED JA NETOVARA     
Kohustused     
Lühiajalised kohustused     
Laenukohustused 11 2 942 3 030 
Võlad ja ettemaksed 14 23 252 25 601 
Eraldised 16 1 105 583 
Lühiajalised kohustused kokku   27 299 29 214 
      
Pikaajalised kohustused      
Laenukohustused 11 8 802 11 731 
Pikaajalised kohustused kokku   8 802 11 731 
Kohustused kokku   36 101 40 945 
      
Netovara     
Ülikooli kapital   144 182 144 182 
Eelmiste perioodide tulem   106 719 99 114 
Aruandeaasta tulem   3 864 7 605 
Netovara kokku   254 765 250 901 
KOHUSTUSED JA NETOVARA  KOKKU   290 866 291 846 
 
Lisad lehekülgedel 48 kuni 82  on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad. 
 
  



 

45 KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE 

(tuhandetes eurodes) Lisa 2015 2014 
Tulud       
Tulud majandustegevusest 17 18 974 19 934 
Koolitustegevuse finantseerimine riigieelarvest 18 61 511 55 334 
Teadustegevuse finantseerimine riigieelarvest 19 23 018 22 344 
Põhivarade sihtfinantseerimine 20 11 929 16 614 
Tegevuskulude sihtfinantseerimine 21 45 905 43 698 
Muud tulud 22 558 563  
Tulud kokku   161 895 158 487 
     

 
Kulud    

 
Kaubad, materjal ja teenused 23 -16 138 -14 600 
Tegevuskulud 24 -42 074 -41 177 
Stipendiumid   -7 994 -7 145 
Tööjõu kulud 25 -76 696 -73 831 
Põhivara kulum ja väärtuse langus 26 -13 126 -12 171 
Muud kulud 28 -1 862 -1 790 
Kulud kokku   -157 890 -150 714 
      
Tegevustulem   4 005 7 773 
     

 
Kasum / kahjum sidusettevõtetelt 7 -40 -5 
Intressitulud   10 5 
Intressikulud   -105 -163 
Muud finantstulud    0 1 
     

 
Tulem enne tulumaksustamist   3 870 7 611 
     

 
Tulumaks   -6 -6 
     

 
Aruandeaasta tulem   3 864 7 605 
 
Lisad lehekülgedel 48 kuni 82 on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad. 

  



 

46 
 

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 

(tuhandetes eurodes) Lisa 2015 2014 
Rahavood majandustegevusest       
Tegevustulem   4 005 7 773 
Korrigeerimised      
     Põhivara kulum ja väärtuse langus 26 13 126 12 171 
     Lõpetamata ehitistest kuludesse kandmine 9 0 22 
     Kasum / kahjum põhivara müügist 22, 28 -5 323 
     Põhivarade mitterahaline sihtfinantseerimine 9 0 -5 
     Eraldiste muutus  16, 28 522 150 
     Kasum pikaajalise nõude intressi muutusest  -1 0 
Nõuete ja ettemaksete muutus 4 10 747 570 
Varude muutus 6 289 -17 
Kohustuste ja ettemaksete muutus   -2 541 2 406 
Makstud intressid   -107 -163 
Makstud ettevõtte tulumaks   -6 -6 
Rahavood majandustegevusest kokku   26 029 23 224 
       
Rahavood investeerimistegevusest      
Tasutud materiaalse põhivara soetamisel  -7 080 -7 581 
Laekunud materiaalse põhivara müügist   391 1 025 
Tasutud lõpetamata ehitiste eest   -5 411 -10 304 
Tasutud ettemaksed materiaalse põhivara eest 9 -898 -436 
Tasutud immateriaalse põhivara soetamisel 10 -110 -125 
Tasutud ettemaksed immateriaalse põhivara eest 10 -11 -6 
Laekunud pikaajaline nõue   2 2 
Tasutud sidusettevõtte soetamisel  7 0 -15 
Laekunud intressid   10 6 
Rahavood investeerimistegevusest kokku   -13 107 -17 434 
       
Rahavood finantseerimistegevusest      
Saadud laenud 13 0 1 568 
Saadud laenude tagasimaksed 11, 13 -3 030 -2 979 
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed 12 -6 -6 
Rahavood finantseerimistegevusest kokku   -3 036 -1 417 
       
Rahavood kokku   9 886 4 373 
       
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 14 948 10 575 
Raha ja raha ekvivalentide muutus  3 9 886 4 373 
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 24 834 14 948 
 
Lisad lehekülgedel 48 kuni 82 on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad. 
  



 

47 KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE 

(tuhandetes eurodes) Ülikooli 
 kapital 

Eelmiste  
perioodide tulem 

Aruandeaasta  
tulem 

Kokku 

Seisuga 31.12.2013 144 182 79 087 20 027 243 296 
          
Tulemi ülekandmine 0 20 027 -20 027 0 
Aruandeaasta tulem 0 0 7 605  7 605 
  

    
Seisuga 31.12.2014 144 182 99 114 7 605 250 901 
          
Tulemi ülekandmine 0 7 605 -7 605 0 
Aruandeaasta tulem 0 0 3 864  3 864 
      
Seisuga 31.12.2015 144 182 106 719 3 864 254 765 
 
Lisad lehekülgedel 48 kuni 82 on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad. 
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KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD 

LISA 1. ARVESTUSPÕHIMÕTTED 

1.1. Üldine informatsioon 

Tartu Ülikooli 2015. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea 
raamatupidamistavaga. Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja 
aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi 
raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded. 
 
2015. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Tartu Ülikooli ja kontserni 
tütarettevõtete tegevuse jätkuvuse põhimõttest. Majandusaasta algas 1. jaanuaril 2015 ja lõppes 31. detsembril 2015. 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud  tuhandetes eurodes.  
 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud 
juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. 
 
Konsolideeritud tulemiaruanne on koostatud lähtudes raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande 
skeemist 1. Arvestades Tartu Ülikooli kontserni põhitegevusest tulenevaid iseärasusi on muudetud tulemiaruandes ja 
netovaras kajastatud kirjete nimetusi ja struktuuri. 
 
2015. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad Tartu Ülikooli (emaettevõte) ja tema 
tütarettevõtete OÜ Tartu Ülikooli Kirjastus, OÜ Tartu Ülikooli Tamme Apteek, OÜ Tartu Ülikooli Kesklinna Apteek, OÜ 
Academus Hostel, MTÜ Tartu Üliõpilasküla, MTÜ Tartu Üliõpilasmaja, MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi ning 
sidusettevõtete Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskuse AS, OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus ja E-
Kyla Arendus OÜ finantsnäitajad. Informatsioon tütarettevõtete kohta on toodud lisas 2 ja sidusettevõtete kohta lisas 7. 

1.2. Konsolideeritud aruannete koostamine 

1.2.1. Konsolideerimise põhimõtted 

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud kõigi emaettevõtte kontrolli all olevate 
tütarettevõtete  finantsnäitajad. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes on elimineeritud kontsernisisesed 
nõuded ja kohustused, kontserni üksuste vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja 
kahjumid. Kui realiseerumata kahjumit ei saa katta, ei elimineerita seda aastaaruandest. Vajadusel on tütarettevõtete 
arvestuspõhimõtteid muudetud vastavaks kontserni arvestuspõhimõtetele 

1.2.2. Tütarettevõtted 

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle Tartu Ülikoolil on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli 
all olevaks, kui emaettevõte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või 
osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat. 
 
Tütarettevõtte definitsioonile vastavad ka mitteäriühingud (sihtasutused ja mittetulundusühingud). Kontrolli ja olulise 
mõju määramisel mitteäriühingutes arvestatakse asjaolu, kas emaettevõttele lähevad üle mitteäriühingu varad selle 
likvideerimisel. Kui emaettevõte omab sihtasutuses või mittetulundusühingus valitsevat mõju (üldjuhul üle 50% 
hääleõigusest) kajastatakse osalust 100%-na.  
 
Tütarettevõtte soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused, mida 
kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil). Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütarettevõtte varad, 
kohustused ja tingimuslikud kohustused (so omandatud netovara) arvele nende õiglases väärtuses ning omandatud 
osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse positiivse või negatiivse 
firmaväärtusena.  
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ning tekkinud positiivne firmaväärtus konsolideeritud bilansis ning osalust omandatud tütarettevõtte tuludes ja kuludes 
kajastatakse konsolideeritud tulemiaruandes. Negatiivne firmaväärtus kajastatakse koheselt tuluna. 
 
Juhul, kui tütarettevõte müüakse aruandeperioodi jooksul, kajastatakse konsolideeritud tulemiaruandes müüdud 
tütarettevõtte tulusid ja kulusid kuni müügikuupäevani. Vahet müügihinna ja tütarettevõtte netovara bilansilise 
väärtuse vahel kontserni bilansis (kaasa arvatud firmaväärtus) müügikuupäeva seisuga kajastatakse kasumi/kahjumina 
tütarettevõtte müügist. Juhul, kui tütarettevõtte osalisel müügil väheneb emaettevõtte kontroll ettevõtte üle alla 50%, 
kuid mõju ettevõtte üle ei kao täielikult, lõpetatakse alates müügikuupäevast üksuse konsolideerimine ning kajastatakse 
järelejäänud osa tütarettevõtte varades, kohustustes ning firmaväärtuses kas sidusettevõttena või muu 
finantsinvesteeringuna. Allesjääva investeeringu osa bilansilist väärtust müügikuupäeval loetakse tema uueks 
soetusmaksumuseks. 

1.2.3. Sidusettevõtted 

Sidusettevõte on ettevõte, mille üle Tartu Ülikool või tema tütarettevõte  omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. 
Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui Tartu ülikooli või tema tütarettevõte omab ettevõttes 20% kuni 
50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.  
 
Kui Tartu Ülikool või tema tütarettevõte omab sihtasutustes või mittetulundusühingutes olulist mõju (üldjuhul 20-50% 
hääleõigusest), osalust ega ka finantsinvesteeringut bilansis ei kajastata. Sissemaksed osaluse objekti sihtkapitali 
kajastatakse antud toetuste kuluna. 
 
Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse konsolideeritud aruandes kapitaliosaluse meetodil. Selle meetodi 
kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel 
investori osalusega muutustes investeeringuobjekti netovaras (nii muutused sidusettevõtte kasumis/kahjumis kui 
muudel netovara kirjetel) ning investeeringuobjekti varade, kohustuste ja tingimuslike kohustuste ostuanalüüsis leitud 
õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahe elimineerimisega või amortisatsiooniga. Omavahelistes tehingutes tekkinud 
realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt Tartu Ülikooli või tema tütarettevõtte osaluse suurusele. 
Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus. 
Juhul kui Tartu Ülikooli või tema tütarettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava sidusettevõtte kahjumis 
ületab sidusettevõtte bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning hinnatakse alla 
selliseid pikaajalisi nõudeid, mis sisuliselt moodustavad osa investeeringust. Edasisi kahjumeid kajastatakse 
bilansiväliselt. Juhul kui Tartu Ülikool või tema tütarettevõte on garanteerinud või kohustatud rahuldama sidusettevõtte 
kohustusi, kajastatakse bilansis nii vastavat kohustust kui kapitaliosaluse meetodi kahjumit. Muid nõudeid 
sidusettevõtte vastu hinnatakse vastavalt nõude laekumise tõenäosusele. 
 
Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on indikatsioone, et investeeringu kaetav väärtus võib olla langenud alla tema 
bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, viiakse läbi vara väärtuse test. Investeeringu kaetava väärtuse 
määramisel lähtutakse arvestuspõhimõttes „1.11. Varade väärtuse langus“ kirjeldatud põhimõtetest. 

1.2.4. Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes 

Osalusi sihtasutustes ja mittetulundusühingutes kajastatakse järgmiselt:  
• kui Tartu Ülikool või tema tütarettevõte omab sihtasutuses või mittetulundusühingus valitsevat mõju (üldjuhul üle 

50% hääleõigusest), kajastatakse osalust 100%-na; 
• kui Tartu Ülikool või tema tütarettevõte ei oma sihtasutuses või mittetulundusühingus  valitsevat mõju, siis 

finantsinvesteeringut bilansis ei kajastata (sissemaksed osaluse objekti sihtkapitali kajastatakse antud toetuste 
kuluna). 

 
Kontrolli ja valitseva mõju määramisel mitteäriühingutes arvestatakse ka asjaolu, kas Tartu Ülikoolile või tema 
tütarettevõtetele lähevad üle mitteäriühingu varad selle likvideerimisel.  
 
Tartu Ülikool või tema tütarettevõtted omavad valitsevat mõju (üle 50% hääleõigusest) mittetulundusühingutest 
tütarettevõtetes (vt lisa 2).  
 
Tartu Ülikool osaleb üheksas asutatud sihtasutuste tegevuses sihtasutuste nõukogude kaudu, nimetades nendesse oma 
esindaja(d).  
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Tartu Ülikool on asutajaliige järgmistes sihtasutustes: 
 
• Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum, 
• Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa, 
• Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, 
• Sihtasutus Tartu Teaduspark, 
• Tartu Ülikooli Sihtasutus, 
• Sihtasutus Eesti Agrenska Fond, 
• Sihtasutus Ülikoolide Keskus Saaremaal, 
• Sihtasutus Viljandimaa Loomemajanduskeskus ( kuni 22.10.2014 SA Viljandimaa Loomeinkubaatorid), 
• Sihtasutus Iuridicum. 
 
Tartu Ülikool omab olulist mõju järgnevates sihtasutustes:  
 
(tuhandetes eurodes) Asukohamaa Netovara Esindatus 

nõukogu 
liikmete järgi     31.12.2015 31.12.2014 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum Eesti 125 402 104 816 3 liiget 8-st 
SA Teaduskeskus AHHAA Eesti 10 749 11 452 2 liiget 6-st 
SA Tartu Teaduspark Eesti 4 587 4 526 5 liiget 10-st 
Tartu Ülikooli Sihtasutus Eesti 3 280 2 846 2 liiget 8-st 
SA Iuridicum Eesti 27 28 4 liiget 6-st 
SA Viljandimaa Loomemajanduskeskus  
(kuni 22.10.2014 SA Viljandimaa Loomeinkubaatorid) Eesti -300 -225 1 liige 5-st 

1.2.5. Finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitali-instrumentidesse 

Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (va osalused tütar- ja 
sidusettevõtetes), mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav kajastatakse soetusmaksumuses, millest on 
vajadusel maha arvatud väärtuse langusega seotud allahindlus. 
 
Tartu Ülikooli kontsern omab osalust kahes ettevõttes: 
• Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS (kuni 08.10.2014 Reproduktiivmeditsiini TAK AS) – osalus  7,69%; 
• Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus AS        – osalus  2%. 

1.2.6. Konsolideeritud aastaaruande lisades esitatud emaettevõtte konsolideerimata aruanded 

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades avaldatakse konsolideeriva üksuse (emaettevõtte) eraldiseisvad 
konsolideerimata põhiaruanded: bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne ja netovara muutuste aruanne. 
Emaettevõtte konsolideerimata aruannete koostamisel on järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud ka 
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Emaettevõtte konsolideerimata aruannetes, mis on 
esitatud käesoleva konsolideeritud raamatupidamise aruande lisadena, on investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse 
kajastatud tuletatud soetusmaksumuses. Kui konsolideerimata aruannetes kajastatud osaluse tuletatud 
soetusmaksumus on kõrgem kui osaluse objekti netovara, mis on vähenenud dividendide väljamaksmise, kahjumi tõttu 
või mõnel muul põhjusel, hinnatakse osaluse tuletatud soetusmaksumus alla kuni osaluse summani üksuse netovaras. 
Kui osaluse summa üksuse netovaras järgnevatel perioodidel suureneb, taastatakse allahindlus kuni osaluse tuletatud 
soetusmaksumuseni või osaluse summani üksuse netovaras, olenevalt sellest, kumb neist on madalam. 

1.3. Raha ja raha ekvivalendid 

Raha ja raha ekvivalentidena käsitletakse aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (va arvelduskrediit), 
lühiajalisi pangadeposiite (kuni 3-kuulise lunastustähtajaga) ja laekumata kaardimakseid. Arvelduskrediiti kajastatakse 
bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus. 
 
Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid majandustegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja 
finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil. 



 

51 1.4. Nõuded ja ettemaksed 

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh laenunõuded, deposiidid) kajastatakse 
korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende 
nominaalväärtusega (miinus allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas 
summas. Pikaajaliste finantsvarade korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse finantsvara algselt arvele 
saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgmistel perioodidel intressitulu sisemise intressimäära meetodil. 
Pikaajalised intressi mitteteenivad nõuded kajastatakse nõude nüüdisväärtuses, kasutades diskontomäära 4% aastas. 
 
Laekumata nõudeid hinnatakse individuaalselt, iga arve laekumise tõenäosust käsitletakse eraldi. Nõude hindamisel 
võetakse arvesse nii bilansipäevaks teadaolevaid kui ka bilansipäevajärgseid, kuni aruande koostamiseni selgunud 
asjaolusid, mis võivad mõjutada nõude laekumise tõenäosust. Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid 
tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, 
mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning 
maksetähtaegadest mittekinnipidamine. 
 
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded kantakse kuludesse. Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuet 
kajastatakse kuni laekumiseni või lootusetuks tunnistamiseni ja bilansist mahakandmiseni ostjatelt laekumata nõuete 
registris. 
 
Kui selgub, et nõude laekumine on ebareaalne, tunnistatakse nõue lootusetuks ning kantakse bilansist välja. Nõue 
loetakse lootusetuks, kui kontsernil puuduvad igasugused võimalused nõude kogumiseks (võlgnik on likvideeritud või 
pankrotis ning pankrotipesas olevatest varadest ei piisa nõude tasumiseks jms) või kui selle tagasinõudmiseks tehtavad 
kulutused ületavad hinnanguliselt laekumisest saadaolevat tulu.  
 
Kui ebatõenäoliseks arvatud nõue hiljem siiski laekub, kajastatakse see varem kajastatud ebatõenäoliselt laekuvate 
nõuete kulu vähendamisena perioodis, mil see laekus. 

1.5. Finantsvarade väärtuse langus 

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid korrigeeritud soetusmaksumuse või soetusmaksumuse meetodil 
kajastatud finantsvara või finantsvarade grupi väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse 
korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete 
nüüdisväärtuseni (diskonteerituna antud finantsvara esmasel kajastamisel fikseeritud sisemise intressimääraga) ning 
soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad hinnatakse alla summani, mida põhjendatud hinnangu kohaselt võiks 
saada, kui seda finantsvara peaks müüma bilansipäeva seisuga. Väärtuste langusest tulenevad allahindlused 
kajastatakse tulemiaruandes kuluna. 

1.6. Varud 

Varud on varad, mida hoitakse müügiks tavapärase majandustegevuse käigus; mida parajasti toodetakse müügiks 
tavapärase majandustegevuse käigus; materjalid või tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste 
osutamisel. Varude mõiste hõlmab lisaks müügiks ostetud kaupadele, materjalidele ning lõpetamata ja 
valmistoodangule ka selliseid objekte nagu edasimüügiks hoitavad seadmed, kinnisvara ja teenuse osutamisega otseselt 
seotud kapitaliseeritud kulud, mille osas ei ole veel võimalik kajastada tulu valmidusastme meetodil.  
 
Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest 
kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude 
soetusmaksumusse kapitaliseeritakse soetamisega kaasnev kütuseaktsiis. 
 
Varude soetusmaksumusse ei arvestata laenukasutuse kulusid ja riigi raamatupidamise üldeeskirjast tuleneva 
erinõudena kajastatakse varude soetamisel lisandunud mittetagastatavad maksud ja lõivud kuludes.  
 
Kaupade kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud on hinnatud bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas 
soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Neto realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärases 
majandustegevuses kasutatavast hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote 
müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.  
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1.7. Kinnisvarainvesteeringud 

Kinnisvarainvesteeringuteks loetakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad või hoonet või osa hoonest), mida kontsern 
rendib välja avalikku sektorisse mittekuuluvale üksusele renditulu teenimise eesmärgil või hoiab turuväärtuse tõusmise 
eesmärgil ja mida ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Hooneid ja ruume, mida kasutatakse avaliku 
sektori üksuse poolt, kajastatakse kui materiaalset põhivara. 
 
Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt 
seonduvaid kulutusi (so notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks 
ostutehing tõenäoliselt aset leidnud).  Kinnisvarainvesteeringute soetusmaksumusse ei arvestata laenukasutuse kulusid 
ja riigi raamatupidamise üldeeskirjast tuleneva erinõudena kajastatakse soetamisel lisandunud mittetagastatavad 
maksud ja lõivud kuludes. Vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirjale kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid arvele 
võtmise järel soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse 
langusest.  
 
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale 
kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. Juhul, kui kinnisvarainvesteeringu objekt 
koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid 
raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning neile määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi 
amortisatsioonimäärad. Kontserni kinnisvarainvesteeringutele rakendatav amortisatsioonimäärade vahemik 2015. 
aastal oli 3% aastas, välja arvatud hoonestamata kinnistud (maa), mida ei amortiseerita.  
 
Hilisemate parendustega seotud kulutused lisatakse kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on 
tõenäoline, et kontsern saab seoses kulutustega tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste soetusmaksumust on 
võimalik usaldusväärselt mõõta. Kinnisvarainvesteeringute  muud hilisemad hoolduse ja remondiga kaasnevad 
kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes. Juhul, kui kinnisvarainvesteeringu objektil vahetatakse välja mõni 
komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele juhul, kui see vastab 
kinnisvarainvesteeringu mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumidele ning asendatava komponendi 
jääkmaksumus kantakse bilansist maha. 
 
Kinnisvarainvesteeringu kajastamine bilansis lõpetatakse objekti võõrandamise või kasutusest eemaldamise korral, kui 
varast ei teki eeldatavasti tulevast majanduslikku kasu. Kinnisvarainvesteeringu kajastamise lõpetamisest tekkinud 
tulem kajastatakse lõpetamise perioodi tulemiaruandes kirjel „Muud tulud“ või „Muud kulud“. 
 
Kui kinnisvaraobjekti kasutamise eesmärk muutub, klassifitseeritakse vara bilansis ümber. Alates muutuse toimumise 
kuupäevast rakendatakse objekti suhtes selle varaderühma arvestuspõhimõtteid, kuhu objekt on üle kantud. 

1.8. Materiaalne põhivara 

Materiaalse põhivarana kajastatakse vara, mida kontsern kasutab põhikirjaliste ülesannete täitmisel või teenuste 
osutamisel või halduseesmärkidel ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta ning mille 
soetusmaksumus on alates 2 000 eurost. Erandina võetakse sõltumata soetusmaksumusest põhivarana arvele maa, 
raamatukogu kogudesse soetatud teavikud (vt arvestuspõhimõte 1.9), muuseumikogudesse kuuluvad varad (museaalid) 
ja Tartu Ülikooli kontserni omandis ning kasutuses olevad kultuuriväärtuste riiklikkusse registrisse  kantud varad. 
 
Muuseumikogudesse soetatavad varad võetakse põhivarana arvele kogumina summaliselt, arvestust ühikute ja 
nimetuste kaupa peetakse muuseumide infosüsteemides. Kunstiväärtused, mida ei võeta arvele muuseumikogudesse 
või kultuurimälestiste riiklikku registrisse kantud varadena, võetakse raamatupidamises arvele põhivarana, kui nende 
soetamismaksumus ületab põhivara kapitaliseerimise piirmäära, ning neid amortiseeritakse nende kasuliku eluea 
jooksul. 
 
Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2 000 euro,  kantakse kasutusele 
võtmise hetkel kulusse. Kuludesse kantud väikevara üle, mille soetusmaksumus on 640 kuni 1 999,99 eurot, peetakse 
arvestust bilansiväliselt.  
 
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega 
seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Põhivarade soetusmaksumusse ei 
kapitaliseerita uue ehitise avamiskulutusi, uue toote või teenuse tutvustamise kulutusi (sh reklaamikulud), kulutusi 



 

53 majandustegevuse arendamiseks uues asukohas või uuele kliendisegmendile (sh töötajate koolituskulud), haldus- ja 
muid üldkulusid ning laenukasutuse kulusid. Riigi raamatupidamise üldeeskirjast tuleneva erinõudena ei kapitaliseerita 
põhivara soetusmaksumusse tagasisaamisele mittekuuluvaid makse ja lõive. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis 
tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad 
allahindlused.  Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.  
 
Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele ainult 
juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumidele (sh tõenäoline 
osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel) ning mille soetusmaksumus ületab põhivara kapitaliseerimise 
alampiiri 2 000 eurot. Muid põhivara hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil. 
 
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile 
eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea 
jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus 
ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. 
 
Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud 
eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt 
nende kasulikule elueale eraldi amortisatsioonimäärad. 
 
Materiaalse põhivara amortisatsiooni arvestamisel on kasutatud 2015. aastal kontsernis järgmisi 
amortisatsioonimäärasid aastas: 
• Maa            0%; 
• Ehitised     2–22%; 
• Masinad ja seadmed           7–50%; 
• Raamatukogu kogud           0%; 
• Muu materiaalne põhivara     2–50%. 
 
Piiramata kasutuseaga objekte (maa, kultuurimälestiste riiklikku registrisse kantud varad, muuseumikogudesse kuuluvad 
varad ja raamatukogu kogude teavikud) ei amortiseerita. Sisustus- ja kujunduseesmärgil soetatud asju, millel ei ole 
püsivat väärtust, samuti muuseumi abikogusse arvatud asju, mis kuuluvad teatud aja järel väljavahetamisele, 
amortiseeritakse nende kasuliku eluea jooksul. 
 
Vara hakatakse amortiseerima alates tema kasutusvalmis saamise hetkest (st alates hetkest, mil ta on kavandatud 
seisundis ja asukohas) ning seda tehakse kuni amortiseeritava osa täieliku amortiseerumiseni või vara lõpliku 
eemaldamiseni kasutusest. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi 
ning lõppväärtuse põhjendatust.  
 
Tartu Ülikooli kontsern, kui avaliku sektori üksus, kes rakendab Eesti head raamatupidamistava, ei tee kaetava väärtuse 
teste ega kajasta varade väärtuse langust kaetavale väärtusele avaliku teenuse osutamiseks vajalike põhivarade puhul, 
kui vara väärtus ei ole langenud selle riknemise või muul põhjusel osaliselt või täielikult kasutusest eemaldamise tõttu. 
Muudel juhtudel tehakse põhivara väärtuse languse korral kaetava väärtuse test. Juhul, kui põhivara kaetav väärtus (so 
kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest 
jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele (vt ka arvestuspõhimõte 
1.11).  
 
Kui on märke sellest, et varaobjekti eluiga või lõppväärtus on oluliselt muutunud, tehakse muudatused vara 
amortiseerimises edasiulatuvalt. 
 
Materiaalne põhivara eemaldatakse bilansist selle müümise hetkel või kui selle edasine kasutamine või müük ei tekita 
tõenäoliselt majanduslikku kasu. Materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest tekkivad kasumid ja kahjumid 
kajastatakse selle perioodi, millal kajastamine lõpetati, tulemiaruandes. 

1.9. Raamatukogu kogud 

Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 41 lõige 2 punkt 2 sätestab, et olenemata soetusmaksumusest on lubatud erandina 
võtta põhivarana arvele teavikud nendes avalikes raamatukogudes, kus teavikute hoidmine ja väljalaenutamine 
avalikkusele on põhitegevuseks. Tulenevalt eelpool toodud riigi raamatupidamise üldeeskirja erisättest on kontserni 
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bilansis kajastatud Tartu Ülikooli raamatukogu kogudesse soetatud teavikud alates 2004. aasta jaanuarist. Raamatukogu 
kogudesse soetatavad teavikud  võetakse põhivarana arvele summaliselt. Arvestust ühikute ja nimetuste kaupa 
peetakse raamatukogu infosüsteemis. Bilansis kajastatakse raamatukogu kogude teavikud soetusmaksumuses. 
Kontserni bilansis kajastuvad Tartu Ülikooli raamatukogu kogudest põhivarana:  
• teavikud, mille Tartu Ülikool on soetanud alates 2004.  aastast; 
• teistest raamatukogudest vahetuste teel saadud teavikud (raamatukogu vahetusfondi soetusmaksumuses); 
• ELNET-i konsortsiumi poolt kinni makstud teavikud, mis soetati Tartu Ülikoolile (kajastatakse tuludes põhivara 

mitterahalise sihtfinantseerimisena). 
 
Allpool toodud raamatukogu kogude teavikute üle, mille soetusmaksumus ei ole teada ja õiglast väärtust ei ole võimalik 
usaldusväärselt hinnata, peetakse bilansivälist arvestust ühikute lõikes: 
• teavikud, mis on soetatud enne 2004. aastat; 
• annetusena saadud teavikud; 
• Eesti kirjastuste poolt Tartu Ülikooli raamatukogule saadetavad sundeksemplarid. 
 
Bilansis kajastatud raamatukogu kogude väärtust ei amortiseerita. Teavikud kantakse raamatukogu kogudest kulusse 
täies mahus, kui need eemaldatakse kasutusest või selgub nende kaotsiminek. 

1.10. Immateriaalne põhivara 

Immateriaalne põhivara on füüsilise substantsita, teistest varadest eristatav mittemonetaarne vara, mida kasutatakse 
pikema ajavahemiku jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab põhivara arvele võtmise piirmäära. 
Immateriaalset varaobjekti (tarkvara, kasutusõigused, muu immateriaalne vara) kajastatakse bilansis siis, kui vara on 
kontserni poolt kontrollitav; on tõenäoline, et tema kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku tulu, vara 
soetusmaksumus on usaldusväärselt hinnatav ja vara ei tulene kontserni siseselt tehtud kulutustest uurimis- ja 
arendustegevusele. Uurimis- ja arenguväljaminekud on kajastatud tekkimisel kuluna. Immateriaalne põhivara võetakse 
algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest. Arvele 
võtmise järel kajastatakse immateriaalset vara selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum 
ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 
 
Kontserni bilansis on kajastatud  immateriaalse põhivarana Tartu Ülikooli asutuse Eesti Geenivaramu poolt kogutud 
bioloogilise materjali ja terviseandmete andmebaas, tarkvara, õigused ja litsentsid ning muu immateriaalne põhivara. 
Bioloogilise materjali ja terviseandmete andmebaasi analüütilist arvestust peetakse Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu 
infosüsteemis. 
 
Kõikidel immateriaalsetel varadel eeldatakse olevat piiratud kasulik eluiga. Immateriaalset vara amortiseeritakse 
lineaarsel meetodil, lähtudes vara eeldatavast kasulikust elueast. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara 
objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kui immateriaalse vara kasulikku eluiga ei ole võimalik usaldusväärselt 
hinnata, eeldatakse, et kasulik eluiga on kuni 10 aastat. Igal bilansipäeval hinnatakse vara amortisatsiooniperioodide 
ning -meetodi põhjendatust.  
 
Immateriaalse põhivara amortisatsiooni arvestamisel kasutati 2015. aastal kontsernis järgmisi amortisatsioonimäärasid 
aastas: 
• Bioloogilise materjali ja terviseandmete andmebaas         3%; 
• Tarkvara        20–25%; 
• Muu immateriaalne põhivara           20%. 
 
Kui on märke sellest, et varaobjekti eluiga või lõppväärtus on oluliselt muutunud, tehakse muudatused vara 
amortiseerimises edasiulatuvalt (vt ka arvestuspõhimõte 1.11). 

1.11. Varade väärtuse langus 

Tartu Ülikooli kontsern, kui avaliku sektori üksus, kes rakendab Eesti head raamatupidamistava, ei tee kaetava väärtuse 
teste ega kajasta varade väärtuse langust kaetavale väärtusele avaliku teenuse osutamiseks vajalike põhivarade puhul, 
kui vara väärtus ei ole langenud selle riknemise või muul põhjusel osaliselt või täielikult kasutusest eemaldamise tõttu. 
Muudel juhtudel hinnatakse igal bilansipäeval piiramata kasutuseaga materiaalse põhivara (maa, kultuurimälestiste 
riiklikku registrisse kantud varad, muuseumikogudesse kuuluvad varad ja raamatukogu kogudesse kuuluvad teavikud) ja 



 

55 amortiseeritavate varade puhul vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude 
esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega. 
 
Väärtuse langusest tekkinud kulu kajastatakse summas, mille võrra vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava 
väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või selle 
kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Vara väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat 
väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid 
eristada. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.  
 
Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara kaetav 
väärtus on vahepeal tõusnud (va firmaväärtus, mille allahindlusi ei tühistata). Kui väärtuse testi tulemusena selgub, et 
vara või varade grupi (raha genereeriva üksuse) kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, tühistatakse 
varasem allahindlus ja suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks kujunenud, arvestades 
vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta tulemiaruandes 
põhivara allahindluse kulude vähendamisena. 

1.12. Finantskohustused 

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused), va 
negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki 
soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi korrigeeritud soetusmaksumuses. 
Tuletisinstrumendid kajastatakse õiglases väärtuses. Negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid kajastatakse 
finantskohustusena. 
 
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu 
lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste 
korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse need algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on 
maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise 
intressimäära meetodit. Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna 
tulemiaruande kirjel ”Intressikulud”. 
 
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; 
või kui kontsernil pole tingimusteta õigust kohustuse tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva 
või kui laenuandjal oli õigus bilansipäeval finantskohustus tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise 
tõttu. Finantskohustuse kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud. 

1.13. Rendiarvestus 

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad 
üle rentnikule. Vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja sätetele loeb kontsern rentide klassifitseerimisel 
kapitalirendile viitavaks kriteeriumiks ka olukordi, kus renditavat vara pole võimalik kergesti asendada teise varaga. 
Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. 

1.13.1. Kontsern kui rentnik 

Kontsern rentnikuna kajastab kapitalirenti oma bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või 
rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on eelmisest madalam. Rendimaksed jaotatakse 
finantskuluks (intressikulu) ja kapitalirendi kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi intressikulud on 
perioodikulud ja need on kajastatud tulemiaruande kirjel „Intressikulud“. Kapitalirendi kohustus (ilma finantskuludeta) 
kajastatakse pika- või lühiajalise võlakohustusena.  
 
Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures 
amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on 
lühem. Kapitalirendi tingimustel renditud varalt arvestatud kulum  kajastatakse tulemiaruandes kirjel „Põhivara kulum ja 
väärtuse langus“.  
 
Kasutusrendi puhul kajastatakse vara rendimakseid tulemiaruandes perioodikuluna tekkepõhiselt rendiperioodi jooksul. 
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1.13.2. Kontsern kui rendileandja 

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule kontserni bilansis 
kajastatavale varale. Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes kontsernis sama tüüpi varade osas rakendatavatest 
amortiseerimispõhimõtetest. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna. 

1.14. Saadud ettemaksed 

Tulevaste perioodide ettemakstud tuludena kajastatakse järgmiste perioodide eest ette saadud õppeteenustasusid, 
siht- ja kaasfinantseerimiseks saadud ettemakseid, teadus- ja arendustegevuse teenuslepingute ettemakseid ning 
aruandeaastal laekunud muid tulevaste perioodide ettemakstud tulusid, mida pole kajastatud aruandeaasta tuludes. 
 
Õppeaasta 2015/2016 sügissemestri eest tasutud õppeteenustasudena laekunud summadest on 80% arvestatud 
aruandeaasta tuludesse, 20% kajastatakse aastavahetuse bilansis saadud ettemaksetena ja kantakse tuludesse 2016. 
aastal. 
 
Kui siht- või kaasfinantseerimisena antud toetus on laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud või põhivara 
soetatud, kajastatakse saadud vahendid saadud ettemaksetena (vt  arvestuspõhimõte 1.15). 

1.15. Toetused 

Toetustena kajastatakse saadud vahendeid (saadud toetused), mille eest ei anta otseselt vastu kaupu ega teenuseid, 
ning antud vahendeid (antud, vahendatud toetused), mille eest ei saada otseselt vastu kaupu ega teenuseid. Toetuste 
kajastamisel lähtutakse riigi raamatupidamise üldeeskirjas  toodud põhimõtetest.   
 
Toetused jaotatakse järgmisteks liikideks: 
• sihtfinantseerimine – teatud projektipõhisel sihtotstarbel saadud ja antud toetused, mille puhul määratakse selle 

eesmärk koos mõõdikutega eesmärgi täitmise jälgimiseks, ajakava ja rahaline eelarve ning toetuse andja nõuab 
saajalt detailset aruandlust raha kasutamise kohta ning raha ülejääk tuleb maksta andjale tagasi; 

• tegevustoetused – antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja 
arengudokumentides määratud eesmärkidest. 

 
Sihtfinantseerimise liigid on: 
• kodumaine sihtfinantseerimine; 
• välismaine sihtfinantseerimine. 
 
Kodumaine sihtfinantseerimine on residentidelt, sh teistelt avaliku sektori üksustelt saadud sihtfinantseerimine (välja 
arvatud nende kaudu vahendatud välismaine sihtfinantseerimine). Välismaine sihtfinantseerimine on mitteresidentidelt, 
sealhulgas rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, saadud sihtfinantseerimine.  
 
Sihtfinantseerimist kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või sihtfinantseerimisega seotud 
nõuete, kohustuste, tulude ja kulude arvelevõtmise kuupäeval. Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude 
tegemise või põhivara soetamise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või 
laekumata jäämise risk. Tegevustoetus kajastatakse tuluna raha laekumisel. 
 
Kui toetuse andja või vahendaja annab toetust kulude lihtsustatud hüvitamisviiside alusel (standardiseeritud 
ühikuhinnad), ilma nende kohta kuludokumente nõudmata, kajastatakse sihtfinantseerimise tulu aruande perioodil. 
 
Sihtfinantseerimise kajastamisel eristatakse tegevuskulude ja põhivara sihtfinantseerimist. Tegevuskulude katteks 
saadud sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Põhivara sihtfinantseerimise 
põhitingimuseks on, et kontsern toetuse saajana peab ostma, ehitama või muul viisil soetama teatud põhivara. 
Sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks kajastatakse tuluna toetuse saamise tekkepõhisel momendil, st põhivara 
soetamise perioodis. Sihtfinantseerimise arvel soetatud põhivara soetusmaksumus kajastatakse vastavalt 
põhivaraobjekti kuuluvusele kas materiaalse või immateriaalse põhivarana. 
 
Sihtfinantseerimise kajastamisel eristatakse tulemiaruandes kajastamisel sihtfinantseerimist ja selle vahendamist. 
Sihtfinantseerimist nimetatakse vahendamiseks, kui see saadi edasifinantseerimiseks, mitte oma tegevuskulude katteks 
või varade soetuseks. Vahendamise korral võrdub vahendamiseks saadud toetuste tulu edasiantud toetuste kuluga.  
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jäämise risk, kuid toetus on veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena. Kui sihtfinantseerimine 
on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud või põhivara soetatud, kajastatakse saadud vahendid 
ettemaksena bilansikirjel “Võlad ja ettemaksed” saadud ettemaksetena (vt  arvestuspõhimõte 1.14).  
 
Mitterahalise sihtfinantseerimise korral eristatakse: 
• sihtfinantseerimist kolme osapoolega seotud tehingus, kui toetuse andja või vahendaja kannab raha üle otse 

kaupade või teenuste tarnijale, kellelt kontsern toetuse saajana kaupu või teenuseid saab; 
• sihtfinantseerimist, mille korral toetuse andja annab kontsernile toetuse saajana üle kaupu või teenuseid ning 

millega ei kaasne otseselt nende müük tarnija poolt. 
 
Kui mitterahaline sihtfinantseerimine seisneb selles, et toetuse andja või vahendaja kannab raha otse toetuse saaja 
tarnijale, võetakse sihtfinantseerimine arvele toetuse andja või vahendaja teatise alusel nii, nagu see toimuks siis, kui 
raha liiguks läbi toetuse saaja tarnijale (välja arvatud pangakonto liikumise kajastamine, selle asemel sulgeb toetuse 
saaja maksepäeval võla tarnijale ja nõude toetuse andjale või vahendajale või saadud ettemakse toetuse andjalt või 
vahendajalt). 
 
Mitterahalist sihtfinantseerimist kajastatakse saadud kaupade ja teenuste õiglases väärtuses. Teiselt avaliku sektori 
üksuselt mitterahalise sihtfinantseerimisena saadud põhivara kajastatakse õiglases väärtuses või kui see ei ole teada, 
üleandja poolt näidatud jääkväärtuses. 
 
Kui selgub, et kõik toetuse saamise tingimused ei ole täidetud ning kontsern toetuse vahendajana või saajana vastutab 
toetuse andja ees saajapoolsete lepingutingimuste täitmise ja raha sihipärase kasutamise eest, kajastatakse lepingu 
rikkumise selgumisel tagasinõue toetuse saaja vastu ja / või tagasimaksekohustus toetuse andja ees. Ühtlasi 
vähendatakse saadud toetuste tulu ja / või antud toetuste kulu. 

1.16. Eraldised ja tingimuslikud kohustused 

Eraldis kajastatakse juhul, kui kontsernil lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline 
või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. 
Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud 
kohustuse rahuldamiseks. Juhul, kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, 
kajastatakse see diskonteeritud väärtuses, välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline.  
 
Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste 
suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades 
tingimuslike kohustustena. 

1.17. Tulude ja kulude kajastamine (va toetuste tulud) 

Tulude ja kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist.  
 
Tuluna kajastatakse tavapärase majandustegevuse käigus kaupade müügi ja teenuste osutamise eest saadud või 
saadaoleva tasu õiglast väärtust, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.  
 
Tuluna koolitusteenuse osutamisest kajastatakse tulud õppeteenustasudest, mis laekuvad Tartu Ülikooli päevases ja 
avatud ülikooli õppes õppivatelt üliõpilastelt, täiendusõppe programmides osalejatelt jms. Tulu kajastatakse sellel 
perioodil, millal teenus osutati. Kui õppeteenuse osutamine kandub üle järgmisse majandusaastasse, kajastatakse 
saadud tasud bilansis kirjel „Võlad ja ettemaksed“ saadud ettemaksetena  (vt  arvestuspõhimõte 1.14).  
 
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul, kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, 
siis lähtudes valmidusastme meetodist. Tulu pikema perioodi jooksul osutatavate teenuste müügist kajastatakse 
lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu 
lõpptulemust (so tehinguga seotud tulusid ja kulusid) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning tehingust saadava 
tasu laekumine on tõenäoline. Kui teenuse osutamist hõlmava tehingu või projekti lõpptulemust ei ole võimalik 
usaldusväärselt prognoosida, kuid on tõenäoline, et kontsern suudab katta vähemalt teenusega seotud kulud, on tulu 
kajastatud ainult tegelike lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses. 
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Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu 
ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.  
Intressitulu kajastatakse siis, kui selle laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. 
Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära. 

1.18. Ettevõtte tulumaks 

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse 
dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt 
ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 01.01.2015 on jaotamata kasumist väljamakstavate dividendide maksumääraks 
20/80 väljamakstavate dividendide netosummalt (kuni 31.12.2014 21/79 väljamakstavate dividendide netosummalt). 
Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide 
väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja tulemiaruandes tulumaksukuluna samal 
perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal 
need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. 
kuupäeval. 
 
Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja 
bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei 
kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks äriühingutest tütarettevõtete jaotamata kasumist dividendide 
väljamaksmisel. 
 
Konsolideeritud tulemiaruandes on kajastatud tütarettevõtte poolt emaettevõttele tasutud dividendidelt arvestatud ja 
makstud tulumaksukulu. 

 1.19. Välisvaluutatehingute kajastamine  

Kontserni kuuluvate majandusüksuste arvestusvaluuta on euro. Konsolideeritud aruanded on koostatud eurodes. 
 
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud 
Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused hinnatakse bilansipäeval 
ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga  valuutakursside alusel. Ümberhindamise 
tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi tulemiaruandes. Mitterahalised 
välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused, mida mõõdetakse õiglases väärtuses, hinnatakse ümber 
arvestusvaluutasse, võttes aluseks Euroopa keskpanga valuutakursid, mis kehtivad õiglase väärtuse määramise päeval. 
Mitterahalisi välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil, bilansipäeval 
ümber ei hinnata, vaid kajastatakse jätkuvalt tehingupäeval kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursi alusel. 

1.20. Bilansipäevajärgsed sündmused 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid 
bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahel, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud 
tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis 
oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaruande lisades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

59 LISA 2. KONTSERNI TÜTARETTEVÕTTED 

 
Asukohamaa                  Osalus 

31.12.2015 31.12.2014 
OÜ Tartu Ülikooli Kirjastus Eesti 100% 100% 
OÜ Tartu Ülikooli Tamme Apteek Eesti 100% 100% 
OÜ Tartu Ülikooli Kesklinna Apteek Eesti 100% 100% 
OÜ Academus Hostel (kuni 23.01.14 OÜ Tartu  
Üliõpilasküla Hostel) Eesti 100% 100% 
MTÜ Tartu Üliõpilasküla Eesti 100% 100% 
MTÜ Tartu Üliõpilasmaja Eesti 100% 100% 
MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi  Eesti 100% 100% 
 
Kõikides mittetulundusühingutest tütarettevõtetes omab kontsern valitsevat mõju (üle 50% hääleõigusest) ja seetõttu 
konsolideerib Tartu Ülikool mittetulundusühinguid 100%. 
 
21.01.2016 on sõlmitud Tartu Ülikooli tütarettevõtete OÜ Tartu Ülikooli Tamme Apteegi ja  OÜ Tartu Ülikooli Kesklinna 
Apteegi vahel ühinemisleping. Lepingu kohaselt jääb pärast ühinemist äriühingu nimeks OÜ Tartu Ülikooli Kesklinna 
Apteek. Ühendatava ühingu, so OÜ Tartu Ülikooli Tamme Apteegi, vara, sealhulgas kõik õigused ja kohustused lähevad 
ühinemisel üle ühendavale ühingule. Ühinemise päevaks on 01.03.2016. 
 
 
LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID 

(tuhandetes eurodes)  31.12.2015 31.12.2014 
Kassa 58 62 
Raha üleöödeposiidis ja arvelduskontodel 18 381 14 495 
Lühiajalised tähtajalised pangadeposiidid 6 394 388 
Laekumata kaardimaksed 1 3 
Kokku 24 834 14 948 
 
Intressitulu arvelduskontodelt ja lühiajalistelt tähtajalistelt pangadeposiitidelt oli 2015. aastal 9,5 tuhat eurot (2014. 
aastal 5 tuhat eurot). Intressimäärad, mida teenitakse deposiitidelt ja arvelduskontodelt olid 2015. aastal vahemikus 
0,01– 1 % (2014. aastal 0,01–0,80 %). 
 
 
LISA 4. NÕUDED JA ETTEMAKSED 

(tuhandetes eurodes) 31.12.2015 31.12.2014 
Nõuded ostjate vastu 2 151 2 570 
     Ostjatelt laekumata arved 2 179 2 635 
     Ebatõenäoliselt laekuvad arved -28 -65 
Saamata sihtfinantseerimine (lisa 5) 16 913 28 030 
Muud lühiajalised nõuded 59 83 
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 3 389 3 674 
     Ettemakstud siht- ja kaasfinantseerimised 2 685 2 612 
     Ettemaksed tarnijatele 682 1 036 
     Ettemaksed töötajatele 22 26 
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 1 298 199 
Kokku 23 810 34 556 
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LISA 5. SAAMATA SIHTFINANTSEERIMINE 

 (tuhandetes eurodes) 31.12.2015 31.12.2014 
Teaduse rahvusvahelistumine programmi projektid (Haridus- ja Teadusministeerium) 3 675 1 942 
Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamise alameetme projektid  
(Archimedes SA) 2 527 2 772 
Tippkeskuste projektid (Archimedes SA) 2 111 4 763 
Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamise meetme projektid (Archimedes SA) 1 626 1 022 
Välistoetusprojektid 1 233 666 
Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm TerVE projektid  
(Eesti Teadusagentuur SA) 762 838 
Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamise projektid (Archimedes SA) 634 1 070 
Doktorikoolide projektid (Archimedes SA) 576 1 067 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projektid  528 34 
Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamise  

422 479 projektid  (Archimedes SA) 
Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud programmide projektid  
(Archimedes SA, Eesti Teadusagentuur SA) 362 2 317 
     programm Primus 157 0 
     programm Eduko 97 300 
     programm Dora 95 220 
     programm Mobilitas 13 1 749 
     programm BeSt 0 48 
Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse toetamise projektid (Archimedes SA) 331 571 
Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projektid 313 269 
Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismist toetatavate  
programmide projektid 250 0 
Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia teadus- ja arendustegevuse programm KESTA projektid 
(Eesti Teadusagentuur SA) 186 1 487 
Doktoriõppe tulemusrahastamise projektid (Haridus- ja Teadusministeerium) 134 100 
Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamise projektid (Archimedes SA) 108 434 
Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine meetme projektid       
(Archimedes SA)  106 145 
Infotehnoloogia alase teadus- ja arendustegevuse toetamise projektid (Archimedes SA) 104 508 
Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö alameetme projektid (Archimedes SA) 99 168 
Programm Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemel 
(Haridus- ja Teadusministeerium) 84 0 
Siirdemeditsiinikeskuse väljaarendamise projekt (Archimedes SA) 71 633 
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamise meetme projektid (Archimedes SA) 70 1 400 
Programm Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades    
(Archimedes SA) 55 0 
Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horisont 2020 53 13 
Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programmi projektid (Archimedes SA) 42 114 
Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamise projektid (Archimedes SA) 36 951 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse rahastatud projektid 22 396 
Euroopa territoriaalse koostöö programmi projektid 9 383 
Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning  teadus- ja arendustegevuse 
riikliku programmi 2011-2015 (IKTP)  rakendusprogrammi projektid  
(Hariduse Infotehnoloogia SA) 1 216 
Tartu Ülikooli Physicumi ehitusprojekt (Archimedes SA) 0 2 284 
Euroopa Kalandusfondi rahastatud projektid (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 
Amet)  0 739 
Muud Hariduse Infotehnoloogia SA rahastatud projektid 342 108 
Muud Eesti Teadusagentuur SA poolt rahastatavad projektid 26 102 
Muud 15 39 
Kokku 16 913 28 030 



 

61 LISA 6. VARUD 

(tuhandetes eurodes) 31.12.2015 31.12.2014 
Materjal 17 0 
Valmistoodang 76 99 
Müügiks ostetud kaubad 153 298 
Ettemaksed tarnijatele 7 145 
Kokku 253 542 
 
Seoses neto realiseerimisväärtuse langemisega alla soetusmaksumuse on varusid alla hinnatud ja kasutamiskõlbmatuid 
kaupu kuludesse kantud järgmiselt:  
 
(tuhandetes eurodes) 2015 2014 
Materjal 1 0 
Valmistoodang 3 7 
Müügiks ostetud kaubad 8 3 
Kokku 12 10 
 
2015. aastal ja 2014. aastal varude allahindluste tühistamisi ei teostatud. 
 
 
LISA 7. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTETESSE 

 (tuhandetes eurodes) OÜ Tervisliku 
Piima 

Biotehno-
loogiate 

Arenduskeskus 

Eesti Nano-
tehnoloogiate 

Arenduskeskuse 
AS 

E-Kyla    
Arendus OÜ 

Kokku 

Bilansiline maksumus 31.12.2013 80 27 0 107 
     sh soetusmaksumus 31.12.2013 1 7 0 8 
  

  
 

 
Aruandeaasta kasum (Kontserni osa 2014) -4 -3 2 -5 
Bilansiline maksumus 31.12.2014 76 24 17 117 
     sh soetusmaksumus 31.12.2014 1 7 15 23 

   
 

 
Aruandeaasta kasum (Kontserni osa 2015) -26 -16 2 -40 
Bilansiline maksumus 31.12.2015 50 8 19 77 
     sh soetusmaksumus 31.12.2015 1 7 15 23 
         
Kontserni osaluse määr        
Seisuga 31.12.2014 20% 23,80% 33,33%   
Seisuga 31.12.2015 20% 23,80% 33,33%   
 
Kõik sidusettevõtted tegutsevad Eesti Vabariigis. Ühegi sidusettevõtte aktsiad või osad ei ole börsil noteeritud.  
 
E-Kyla Arendus OÜ aruandeaasta majandustegevuse tulemuseks oli 7 tuhat eurot kasumit, mille tulemusena Tartu 
Ülikooli investeeringu väärtus kasvas 2 tuhade euro võrra. OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus 
aruandeaasta majandustegevuse tulemuseks oli 134 tuhat eurot kahjumit, mille tulemusena Tartu Ülikooli 
investeeringu väärtus kahanes 26 tuhande euro võrra. Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskuse AS aruandeaasta 
majandustegevuse tulemuseks oli 66 tuhat eurot kahjumit, mille tulemusena Tartu Ülikooli investeeringu väärtus 
kahanes 16 tuhande  euro võrra. 
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Sidusettevõtete omakapitalis toimunud muudatused on toodud järgnevas tabelis: 
 
 (tuhandetes eurodes) OÜ Tervisliku 

Piima 
Biotehnoloogiate 

Arenduskeskus 

Eesti Nano-
tehnoloogiate 

Arenduskeskuse 
AS 

E-Kyla    
Arendus OÜ 

Kokku 

Seisuga 31.12.2014        
Aktsia- või osakapital 6 29 5 40 
Ülekurss 0 0 41 41 
Kohustuslik reservkapital 1 3 0 4 
Eelmiste perioodide kasum 396 79 0 475 
Aruandeaasta kasum -21 -13 5 -29 
Omakapital kokku 382 98 51 531 
Kontserni osa 76 24 17 117 
     Kontserni osaluse määr 20% 23,8% 33,33% 

 
   

 
 

Seisuga 31.12.2015        
Aktsia- või osakapital 6 29 5 40 
Ülekurss 0 0 41 41 
Kohustuslik reservkapital 1 3 0 4 
Eelmiste perioodide kasum 375 66 5 446 
Aruandeaasta kasum -134 -66 7 -193 
Omakapital kokku 248 32 58 338 
Kontserni osa 50 8 19 77 
     Kontserni osaluse määr 20% 23,8% 33,33% 

 
 
 
LISA 8. KINNISVARAINVESTEERINGUD 

 (tuhandetes eurodes) Riia 191, 
 Tartu linn 

Ülikooli 20, 
 Tartu linn 

Korterid, 
Tartu linn 

Kokku      

Soetusmaksumus         
Seisuga 31.12.2013 94 1 953 86 2 133 
      Üüritulud 2014 0 22 5 27 
      Haldamise kulud 2014 0 14 0 14 
      sh üürnikele edasi antavad haldamiskulud 0 4 0 4 
Seisuga 31.12.2014 94 1 953 86 2 133 
      Üüritulud 2015 0 22 5 27 
      Haldamise kulud 2015 0 19 1 20 
      sh üürnikele edasi antavad haldamiskulud 0 4 0 4 
Seisuga 31.12.2015 94 1 953 86 2 133 
          
Kulum         
Seisuga 31.12.2013 0 342 86 428 
Aruandeaasta kulum (lisa 26) 0 48  0 48 
Seisuga 31.12.2014 0 390 86 476 
Aruandeaasta kulum (lisa 26) 0 49  0 49 
Seisuga 31.12.2015 0 439 86 525 
          
Jääkmaksumus         
Seisuga 31.12.2013 94 1 611 0 1 705 
Seisuga 31.12.2014 94 1 563 0 1 657 
Seisuga 31.12.2015 94 1 514 0 1 608 



 

LISA 9. MATERIAALNE PÕHIVARA 

(tuhandetes eurodes) Maa  Ehitised  Masinad ja 
seadmed 

Raamatukogu 
kogud  

Muu 
materiaalne 

põhivara 

Lõpetamata 
ehitised  

Ettemaksed 
materiaalse 

põhivara eest 

Kokku  

Soetusmaksumus                 
Seisuga 31.12.2013 2 444 223 969 69 859 8 403 4 637 20 188 591 330 091 
Põhivara soetamised  0 29 5 673 511 153 9 629 436 16 431 
Mitterahalised soetamised  0 6 0 0 0 0  0 6 
Ümbergrupeerimine  0 24 747 4 306 0 76 -28 313 -816 0 
Kulusse kandmine  0 0 0 0  0 -22  0 -22 
Müüdud ja maha kantud põhivara -23 -5 534 -1 291 -34 -92  0  0 -6 974 
Seisuga 31.12.2014 2 421 243 217 78 547 8 880 4 774 1 482 211 339 532 
Põhivara soetamised 0 166 6 013 525 140 5 498 898 13 240 
Ümbergrupeerimine 0 3 031 4 240 0 439 -6 606 -1 104 0 
Müüdud ja maha kantud põhivara 0 -471 -1 747 -37 -126 0 0 -2 381 
Seisuga 31.12.2015 2 421 245 943 87 053 9 368 5 227 374 5 350 391 
         
Kulum                 
Seisuga 31.12.2013 0 47 981 44 153 0 3 720 0 0 95 854 
Aruandeaasta kulum (lisa 26)  0 6 992 4 352 0 127  0  0 11 471 
Mitterahaliselt soetatud põhivara akumuleeritud kulum  0 1 0 0 0  0  0 1 
Ümbergrupeerimine  0 0 -18 0 18  0  0 0 
Müüdud ja maha kantud põhivara kulum  0 -3 893 -1 273 0 -92  0 0 -5 258 
Seisuga 31.12.2014 0 51 081 47 214 0 3 773 0 0 102 068 
Aruandeaasta kulum (lisa 26) 0 7 148 5 103 0 143 0 0 12 394 
Müüdud ja maha kantud põhivara kulum 0 -125 -1 729 0 -112 0 0 -1 966 
Seisuga 31.12.2015 0 58 104 50 588 0 3 804 0 0 112 496 
         
Jääkmaksumus                 
Seisuga 31.12.2013 2 444 175 988 25 706 8 403 917 20 188 591 234 237 
Seisuga 31.12.2014 2 421 192 136 31 333 8 880 1 001 1 482 211 237 464 
Seisuga 31.12.2015 2 421 187 839 36 465 9 368 1 423 374 5 237 895 



 

64 LISA 10. IMMATERIAALNE PÕHIVARA 

(tuhandetes eurodes) Bioloogilise  
materjali 

terviseandmete 
andmebaas 

Tarkvara Muu   
immateriaalne 

põhivara 

Ettemaksed 
immateriaalse 
põhivara eest 

Kokku 

Soetusmaksumus           
Seisuga 31.12.2013 2 596 933 182 2 3 713 
Põhivara soetamised 19 104 2 6 131 
Ümbergrupeerimine 0 8 0 -8 0 
Maha kantud põhivara 0 -22 0 0 -22 
Seisuga 31.12.2014 2 615 1 023 184 0 3 822 
Põhivara soetamised 19 91 0 11 121 
Ümbergrupeerimine 0 11 0 -11 0 
Maha kantud põhivara 0 -37 0 0 -37 
Seisuga 31.12.2015 2 634 1 088 184 0 3 906 

      
Kulum           
Seisuga 31.12.2013 478 490 37 0 1 005 
Aruandeaasta kulum (lisa 26) 92 163 32 0 287 
Maha kantud põhivara kulum 0 -22 0 0 -22 
Seisuga 31.12.2014 570 631 69 0 1 270 
Aruandeaasta kulum (lisa 26) 93 168 32 0 293 
Maha kantud põhivara kulum 0 -37 0 0 -37 
Seisuga 31.12.2015 663 762 101 0 1 526 

      
Jääkmaksumus           
Seisuga 31.12.2013 2 118 443 145 2 2 708 
Seisuga 31.12.2014 2 045 392 115 0 2 552 
Seisuga 31.12.2015 1 971 326 83 0 2 380 
 
Bioloogilise materjali ja terviseandmete andmebaasis oli seisuga 31.12.2015 52 449 proovi, mis koosnesid 
geenidoonorite bioloogilisest materjalist (kromosomaalne DNA, valged vererakud ja vereplasma) ja terviseseisundi 
kirjeldusest (tervise, tervisekäitumise ja keskkonna kohta). Seisuga 31.12.2014 oli andmebaasis 52 427 proovi. 
 
 
LISA 11. LAENUKOHUSTUSED 

(tuhandetes eurodes) 31.12.2015 31.12.2014 
Lühiajalised laenukohustused     
Kapitalirendi kohustused (lisa 12) 4 1 
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil (lisa 13) 2 938 3 029 
Kokku 2 942 3 030 
      
Pikaajalised laenukohustused     
Kapitalirendi kohustused (lisa 12) 10 0 
Laenud (lisa 13) 8 792 11 731 
Kokku 8 802 11 731 
  



 

65 LISA 12. KAPITALIRENT JA KASUTUSRENT 

Kapitalirent – kontsern kui rentnik 

(tuhandetes eurodes) Masinad ja seadmed 
Seisuga 31.12.2014   
Soetusmaksumus 31.12.2014 44 
Akumuleeritud kulum 31.12.2014 -28 
     sh kulum 2014 -2 
Jääkmaksumus 31.12.2014 16 
     Tasutud põhimakseid 2014 6 
     Tasutud intressimakseid 2014 0 
    
Seisuga 31.12.2015   
Soetusmaksumus 31.12.2015 64 
Akumuleeritud kulum 31.12.2015 -34 
     sh kulum 2015 -6 
Jääkmaksumus 31.12.2015 30 
     Tasutud põhimakseid 2015 6 
     Tasutud intressimakseid 2015 0 
    
Kapitalirendi kohustused kokku 31.12.14 1 
Kapitalirendi kohustused kokku 31.12.15 14 
Maksetähtajaga kuni 1 aasta 4 
Maksetähtajaga 1 – 5 aastat 10 
Intressimäärad 2,90 % 
Tasumise lõpptähtaeg 2019. aastal 
Alusvaluuta EUR 

Kasutusrent – kontsern kui rendileandja 

(tuhandetes eurodes)      Ehitised ja rajatised 
31.12.2015 31.12.2014 

Renditulu aruandeaastal 173 188 
Maksetähtajaga kuni 1 aasta 66 67 
Maksetähtajaga 1 – 5 aastat 91 92 
Maksetähtajaga üle 5 aasta 179 202 
    
Rendile antud vara soetusmaksumus 6 419 7 147 
Rendile antud vara jääkmaksumus 4 729 5 387 

Toodud andmed kasutusrendi tulude kohta sisaldavad nii kinnisvarainvesteeringute kui ka materiaalse põhivara 
renditulu. Selliste põhivara objektide puhul, mida osaliselt renditakse välja kasutusrendi tingimustel, on rendile antud 
vara soetusmaksumuse ja jääkmaksumuse esitamisel arvestatud väljarenditud pindade proportsiooni. 

Vastavalt Tartu Ülikooli ja Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskuse vahel 22.03.2012 sõlmitud kasutusvalduse seadmise ja 
asjaõiguslepingule nr 716 seati Kääriku kinnistule SA Tehvandi Spordikeskuse kasuks tähtajaline kasutusvaldus alates 
01.04.2012 tähtajaga 50 aastat. Kasutusvaldus on seatud kuni 31.12.2021 tasuta. Alates 01.01.2022 on Tartu Ülikoolil 
õigus nõuda kasutusvalduse tasu, mille suuruses lepivad Tartu Ülikool ja SA Tehvandi Spordikeskus kokku hiljemalt 
31.12.2020.



 

66 Kasutusrent – kontsern kui rentnik 

(tuhandetes eurodes) Ehitised ja 
rajatised 

Masinad ja 
seadmed 

Seisuga 31.12.2014     
Tasutud 2014 504 16 
Maksetähtajaga kuni 1 aasta 90 14 
Maksetähtajaga 1 – 5 aastat 0 22 
      
Seisuga 31.12.2015     
Tasutud 2015 390 13 
Maksetähtajaga kuni 1 aasta 96 8 
Maksetähtajaga 1 – 5 aastat 0 14 
 
 
LISA 13. LAENUD JA TAGATISED 

Kontsern kasutab pangalaene pikaajaliste investeeringute tegemiseks, hoonete ehitamiseks ja renoveerimiseks. 
Tabelites kajastatud laenud (1 – 7) on võetud Tartu Ülikooli poolt. Teistel kontserni liikmetel laene ei ole võetud. 
 
2015. aastal Tartu Ülikool uusi laene ei võtnud. Tagasi maksti SEB Pank AS-st võetud laen (1). 
 
 (tuhandetes eurodes) 
  
  

 Saldo   Tagasi maksta   Tagasimakse 
tähtaeg 

Alusvaluuta /  
Intressimäär1 31.12.2015 12 kuu 

jooksul 
1-5 aasta 

jooksul 
üle 5 
aasta 

Nordea Bank Finland Plc (2) 1 065 710 355 0 14.06.2017 EUR12+0,13% 
Nordea Bank Finland Plc (3) 1 917 639 1 278 0 29.12.2018 EUR62+1,00% 
SEB Pank AS (4) 1 374 341 1 033 0 4.11.2019 EUR62+0,49% 
Pohjola Bank Plc (5) 2 360 480 1 880 0 28.12.2020 EUR32+0,80% 
Pohjola Bank Plc (6) 3 600 600 2 400 600 8.12.2021 EUR32+0,96% 
Pohjola Bank Plc (7) 1 414 168 672 574 22.05.2024 EUR32+0,82% 
Kokku 11 730 2 938 7 618 1 174   
 
 
 (tuhandetes eurodes) 
  
  

 Saldo   Tagasi maksta   Tagasimakse 
tähtaeg 

Alusvaluuta /  
Intressimäär1 31.12.2014 12 kuu 

jooksul 
1-5 aasta 

jooksul 
üle 5 
aasta 

SEB Pank AS (1) 108 108 0 0 01.06.2015 EUR62+0,55% 
Nordea Bank Finland Plc (2) 1 776 710 1 066 0 14.06.2017 EUR12+0,13% 
Nordea Bank Finland Plc (3) 2 556 639 1 917 0 29.12.2018 EUR62+1,00% 
SEB Pank AS (4) 1 712 338 1 374 0 03.11.2019 EUR62+0,49% 
Pohjola Bank Plc (5) 2 840 480 1 920 440 28.12.2020 EUR32+0,80% 
Pohjola Bank Plc (6) 4 200 600 2 400 1 200 08.12.2021 EUR32+0,96% 
Pohjola Bank Plc (7) 1 568 154 672 742 22.05.2024 EUR32+0,82% 
Kokku 14 760 3 029 9 349 2 382     
 
1 Kõikide kontserni laenulepingute puhul on lepinguline intressimäär võrdne sisemise intressimääraga. 
 
2Euribor® – Euroopa kommertspankade vastavalt 1, 3, 6 – kuu keskmine rahaturu laenuintress. 
 
SEB Pank AS-st võetud laenu (4) tagatiseks on SEB Pank AS kasuks seatud hüpoteek ühele kinnistule, millel asuvad kolm 
hoonet aadressidega Ülikooli 16, Jakobi 2, Lossi 3, Tartu linn. Hüpoteegi suurus on 4,79 miljonit eurot, millele võivad 
lisanduda kõrvalnõuded summas 0,48 miljonit eurot. Kinnistute  bilansiline maksumus seisuga 31.12.2015 on 11,18 
miljonit eurot (seisuga 31.12.2014 oli 11,31 miljonit eurot). 
 



 

67 Pohjola Bank Plc võetud laenu (5, 7) tagatiseks on Pohjola Bank Plc kasuks seatud hüpoteek kinnistule, millel asub 
hoone aadressiga Raatuse 22, Tartu linn. Hüpoteegi suurus on 4,32 miljonit eurot. Kinnistu bilansiline maksumus 
seisuga 31.12.15 on 4,67 miljonit eurot (seisuga 31.12.2014 oli 4,60 miljonit eurot). 
Pohjola Bank Plc võetud laenu (6, 7) tagatiseks on Pohjola Bank Plc kasuks seatud hüpoteek kinnistule, millel asub 
hoone aadressiga Lossi 36, Tartu linn. Hüpoteegi suurus on 5,94 miljonit eurot. Kinnistu bilansiline maksumus seisuga 
31.12.15 on 5,81 miljonit eurot (seisuga 31.12.2014 oli 6,02 miljonit eurot). 
 
Pangalaenude laenulepingud sisaldavad muuhulgas teatud tingimusi (loan covenants) suhtarvude osas, millele Tartu 
Ülikooli finantsnäitajad peavad vastama. Vastasel korral võib olla pangal õigus laen koheselt tagasi nõuda. Seisuga 
31.12.2015 vastasid Tartu Ülikooli finantsnäitajad kõikidele laenulepingu tingimustele. 
 

 
Laenude põhiosade tagasimaksed aastate lõikes (tuhandetes eurodes) 

 
 
LISA 14. VÕLAD JA ETTEMAKSED 

 (tuhandetes eurodes) 31.12.2015 31.12.2014 
Tagatisrahade kohustus 233 221 
Võlad tarnijatele 2 493 2 740 
Võlad töövõtjatele 2 428 2 325 
Maksuvõlad  3 426 3 413 
     Sotsiaalmaks 1 848 1 794 
     Üksikisiku tulumaks  988 999 
     Käibemaks 352 356 
     Töötuskindlustusmakse 122 148 
     Kogumispensionimakse 93 87 
     Ettevõtte tulumaks 23 28 
     Maamaks 0 1 
Muud võlad 2 649 5 401 
     Siht- ja kaasfinantseerimise vahendamine 2 363 4 385 
     Riiklikud õppetoetused ja sihtstipendiumid 276 1 003 
     Muud võlad 10 13 
Saadud ettemaksed 12 023 11 501 
     Siht- ja kaasfinantseerimise ettemaksed (lisa 15) 11 196 10 957 
     Ettemaksed müüdud põhivara eest 377 0 
     Õppeteenustasude ettemaksed 256 329 
     Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingute ettemaksed 180 215 
     Muud ettemakstud tulud 14 0 
Kokku 23 252 25 601 
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68 LISA 15. SIHT- JA KAASFINANTSEERIMISENA SAADUD ETTEMAKSED 

 (tuhandetes eurodes) 31.12.2015 31.12.2014 
Eesti residentidelt saadud ettemaksed     
Eesti Teadusagentuur SA  1 658 1 993 
Archimedes SA 1 138 2 562 
Haridus- ja Teadusministeerium 1 004 563 
Sotsiaalministeerium 274 18 
Kaitseministeerium 190 219 
Välisministeerium 145 126 
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA  126 300 
Eestimaa Looduse Fond SA 69 0 
SEB Pank AS 54 37 
Keskkonnaministeerium 39 81 
Eesti Kultuurkapital 32 17 
Hariduse Infotehnoloogia SA  14 12 
Swedbank AS 14 0 
Kaitsevägi 13 0 
Justiitsministeerium 12 0 
Rahandusministeerium 10 0 
Tartu Linnavalitsus 7 8 
Kultuuriministeerium 6 10 
Siseministeerium 6 0 
Riigikantselei 5 0 
Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed 1 0 
Eesti Biokeskus 0 10 
Eesti Noorsootöö Keskus 0 38 
Eesti Olümpiakomitee 0 10 
Muud riigisisesed toetused 25 24 
Mitteresidentidelt saadud ettemaksed    
Euroopa Liidu 7. raamprogrammi ning teadusuuringute ja innovatsiooni  
programmi Horisont 2020 ettemakstud tulud 4 598 2 431 
Muud välismaised toetused 1 756 2 498 
Kokku 11 196 10 957 
 
 
LISA 16. ERALDISED 

(tuhandetes eurodes)  Sihtfinantseerimine 
Seisuga 31.12.2013 433 
Aruandeaastal kasutatud eraldised -331 
Aruandeaastal lisandunud eraldised 481 
Seisuga 31.12.2014 583 
Aruandeaastal kasutatud eraldised -576 
Aruandeaastal tühistatud eraldised -7 
Aruandeaastal lisandunud eraldised 1 105 
Seisuga 31.12.2015 1 105 
 
Toetusprojektide rahastamine toimub üldjuhul refinantseerimise põhimõttel, mille kohaselt Tartu Ülikool toetuse 
saajana teeb esmalt omavahenditest kulud ja seejärel hüvitatakse need toetuse andja või vahendaja poolt vastava 
taotluse ning tõendava dokumentatsiooni alusel. Seejuures mõjutab toetusprojektide elluviimist ja toetuse laekumist 
projektides tehtud kulude abikõlblikkuse hindamine toetuse andja või selle vahendaja poolt. Mitteabikõlblikuks 
tunnistatud kulude katteks saadud toetus tuleb toetuse andjale või vahendajale tagasi maksta. Võttes aluseks 2015. 
aastal sihtfinantseeritud projektide osas projektides mitteabikõlblikuks tunnistatud kulud, on bilansis seisuga 



 

69 31.12.2015 moodustatud juhtkonna hinnangute alusel eraldis tõenäoliselt tagasimaksmisele kuuluvate toetuste osas 
summas 1 105 tuhat eurot. Eraldise võimalik realiseerumise aeg on 2016. aastal.   
 
Seisuga 31.12.2014 kajastatud eraldisest on kasutatud 2015. aasta jooksul toetuse vahendajate poolt Tartu Ülikoolile 
esitatud toetuse osalise tagasinõudmise otsuste alusel ja tegelike mitteabikõlblike kulude summas 576 tuhat eurot. 
Eraldisest on tühistatud 7 tuhat eurot seoses programmi BeSt kulude osaliselt abikõlblikuks tunnistamisega.  
 
 
LISA 17. TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST 

 (tuhandetes eurodes) 2015 2014 
Teadus- ja arenduslepingute tulud 4 960 4 871 
Koolitusteenus 4 620 5 932 
Rendi- ja üüritulud 4 559 4 397 
Kaupade müük 2 901 2 813 
Muud teenused 1 934 1 921 
Kokku 18 974 19 934 
 
Tulud majandustegevusest jagunevad geograafiliste piirkondade lõikes järgmiselt: 
 
 (tuhandetes eurodes) 2015 2014 
Eesti 18 323 18 866 
Euroopa Liidu liikmesriigid 599 672 
Muud riigid 52 396 
Kokku 18 974 19 934 
 
 
LISA 18. KOOLITUSTEGEVUSE FINANTSEERIMINE RIIGIEELARVEST 

(tuhandetes eurodes)  2015 2014 
Kõrgharidustaseme õppe finantseerimine 48 617 44 165 
Arst-residentide finantseerimine 12 779 11 107 
Muu riiklik finantseerimine 115 62 
Kokku 61 511 55 334 
 
 
LISA 19. TEADUSTEGEVUSE FINANTSEERIMINE RIIGIEELARVEST 

 (tuhandetes eurodes) 2015 2014 
Institutsionaalne uurimistoetus 12 628 10 996 
Teadusasutuste baasfinantseerimine 4 037 3 699 
Institutsionaalse uurimistoetuse taristu ülalpidamise finantseerimine 3 503 3 073 
Raamatukogu teadusinformatsiooni riigieelarveline finantseerimine 845 841 
Riiklike programmide finantseerimine 813 798 
Teadusteemade sihtfinantseerimine 746 2 113 
Tuumiktaristute finantseerimine 238 237 
Teadusasutuste infrastruktuurikulude finantseerimine 208 587 
Kokku 23 018 22 344 
  



 

70 LISA 20. PÕHIVARADE SIHTFINANTSEERIMINE 

(tuhandetes eurodes)  2015 2014 

Põhivara soetus teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamise meetme projektides 
(Archimedes SA) 3 487 1 505 
Põhivara soetus Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamise alameetme 
projektides (Archimedes SA) 3 478 5 027 
Põhivara soetus Teaduse rahvusvahelistumise programmi projektides (Haridus- ja 
Teadusministeerium) 2 725 1 256 
Põhivara soetus väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamise meetme 
projektides (Archimedes SA) 546 1 672 
TÜ loodusmuuseumi õpikeskkonna ja ekspositsiooni kaasajastamine 
(Keskkonnainvesteeringute Keskus SA) 529 79 
Teadusaparatuuri soetus tippkeskustes  (Archimedes SA)  298 832 
Põhivara soetus Eesti-Šveitsi koostööprogrammi projektid (Keskkonnaministeerium) 298 126 
Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine 
(Archimedes SA) 228 246 
Põhivara soetus Euroopa Liidu 7. raamprogrammi ja teadusuuringute ja innovatsiooni 
programmi Horisont 2020 projektides 197 19 
Teadusaparatuuri soetus Energiatehnoloogia, Biotehnoloogia, Materjalitehnoloogia, 
Keskkonnatehnoloogia ja Tervishoiutehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamise 
projektides (Archimedes SA) 104 209 
Põhivara soetus programm Mobilitas projektides (Eesti Teadusagentuur SA) 26 102 
Tartu Ülikooli Physicumi ehitus (Archimedes SA) 0 3 510 
Põhivara soetus Euroopa Kalandusfondi rahastatud projektides (Põllumajanduse Registrite 
ja Informatsiooni Amet) 0 1 420 
Siirdemeditsiinikeskuse väljaarendamine (Archimedes SA) 0 443 
Põhivara soetus Tartu Ülikooli protokeskuse projektis (Ettevõtluse Arendamise SA) 0 20 
Muu välismaine varade sihtfinantseerimine 13 93 
Muu kodumaine varade sihtfinantseerimine 0 55 
Kokku 11 929 16 614 
 
Tartu Ülikool sihtfinantseerimise saajana ja vahendajana  on 2015. aastal seoses ülikoolile esitatud sihtfinantseerimise 
tagasimaksmise nõuetega kajastanud põhivara sihtfinantseerimise tulu vähendamist kokku summas 54 tuhat eurot 
(2014. aastal 4 tuhat eurot). 
  



 

71 LISA 21. TEGEVUSKULUDE SIHTFINANTSEERIMINE 

 (tuhandetes eurodes) 2015 2014 
Kodumaine tegevuskulude sihtfinantseerimine 12 771 10 414 
sealhulgas     
     toetused Eesti Teadusagentuur SA-lt  6 453 5 303 
     toetused Haridus- ja Teadusministeeriumilt 1 649 1 560 
     toetused Hariduse Infotehnoloogia SA-lt 1 301 1 161 
     toetused Keskkonnainvesteeringute Keskus SA-lt 871 261 
     toetused Archimedes SA-lt 585 241 
Välismaine tegevuskulude sihtfinantseerimine 33 134 33 284 
sealhulgas     
     vahendatud toetused SA-lt Archimedes  14 765 17 282 
     toetused Euroopa Liidust ja selle institutsioonidelt  4 545 2 734 
     vahendatud toetused Eesti Teadusagentuur SA-lt  4 231 4 537 
     vahendatud toetused SA-lt Innove 0 10 
Kokku 45 905 43 698 
 
Tartu Ülikool sihtfinantseerimise saajana ja vahendajana  on 2015. aastal seoses ülikoolile esitatud sihtfinantseerimise 
tagasimaksmise nõuetega kajastanud tegevuskulude sihtfinantseerimise tulu vähendamist kokku summas 162 tuhat 
eurot (2014. aastal 30 tuhat eurot). 
 
 
LISA 22. MUUD TULUD 

 (tuhandetes eurodes) 2015 2014 
Mittesihtotstarbeline finantseerimine mitteresidentidelt 145 131 
Apteekide turundusteenused 142 144 
Mittesihtotstarbeline finantseerimine residentidelt 98 120 
Liikmemaksud 50 50 
Annetused era- ja juriidilistelt isikutelt 50 61 
Lepinguline trahvitulu 15 8 
Kasum põhivara müügist 5 0 
Muud tulud 53 49 
Kokku 558 563 
 
 
LISA 23. KAUBAD, MATERJAL JA TEENUSED 

 (tuhandetes eurodes) 2015 2014 
Ostetud teenused 13 654 12 158 
Ostetud kaubad 2 349 2 296 
Ostetud materjalid 135 146 
Kokku 16 138 14 600 
 

  



 

72 LISA 24. TEGEVUSKULUD 

 (tuhandetes eurodes) 2015 2014 
Õppe- ja teadustegevuse kulud 16 959 14 730 
Käibemaksu kulu 6 421 6 893 
Töölähetuste kulud 3 239 3 253 
Kommunaal- ja hooldusteenuste kulud (va kütte ja elektri kulud) 1 899 1 977 
Kontoritehnika hoolduse ja tarkvara kulud 1 713 1 606 
Elektri kulud 1 660 1 769 
Väikevara ostukulu 1 347 1 541 
Kütte kulud 1 168 1 284 
Inventari- ja kontorikulud 1 157 1 596 
Remondikulud 1 114 912 
Transpordikulud 864 908 
Teadusaparatuuri ja seadmete hoolduse ning tarvikute kulud 834 705 
Erialakirjanduse ostukulud 779 783 
Rendi- ja üürikulud 778 967 
Reklaamikulud 409 451 
Side- ja postikulud 179 224 
Muud tegevuskulud 1 554 1 578 
Kokku 42 074 41 177 
 
 
LISA 25. TÖÖJÕU KULUD 

(tuhandetes eurodes)  2015 2014 
Töötasud 57 134 54 932 
Muud tasud töötajatele 328 303 
Tööjõu kuludelt arvestatud maksud 19 234 18 596 
Kokku 76 696 73 831 
    
Töötajate keskmine arv aastas taandatuna täistööajale 3 045 3 200 
 
 
LISA 26. PÕHIVARA KULUM JA VÄÄRTUSE LANGUS 

(tuhandetes eurodes) 2015 2014 
Materiaalse põhivara kulum (lisa 9) 12 394 11 471 
Kahjum materiaalse põhivara mahakandmisest (lisa 27) 353 331 
Immateriaalse põhivara kulum (lisa 10) 293 287 
Kinnisvarainvesteeringute kulum (lisa 8) 49 48 
Raamatukogu kogude mahakandmine (lisa 9) 37 34 
Kokku 13 126 12 171 
 
  



 

73 LISA 27. KAHJUM MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA MAHAKANDMISEST 

(tuhandetes eurodes) 2015 Mahakandmise põhjus 
Ehitised     
   Lossi 38, Tartu linn 162 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
   Ülikooli 18, Tartu linn 64 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
   Raatuse 22, Tartu linn 57 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
   Ülikooli 16, Tartu linn 35 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
   Lossi 3, Tartu linn 27 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
   Vanemuise 46 a, Tartu linn 1 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
Masinad ja seadmed   
   Masinad ja seadmed 5 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
Muu materiaalne põhivara 

  
   Inventar 2 kasutuskõlbmatute masinate ja seadmete mahakandmine 
Kokku 353 

 
 
 
(tuhandetes eurodes) 2014 Mahakandmise põhjus 
Ehitised     
   Turu 7, Viljandi linn 99 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
   Lai 38, Tartu linn 70 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
   Raatuse 22, Tartu linn 55 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
   Lossi 3, Tartu linn 39 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
   Kalda 1a, Pärnu linn 23 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
   Pepleri 14, Tartu linn 17 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
   Vana-Sauga 28, Pärnu linn 9 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
Masinad ja seadmed   
   Masinad ja seadmed 19 kasutuskõlbmatute masinate ja seadmete mahakandmine 
Kokku 331  
 
 
LISA 28. MUUD KULUD 

 (tuhandetes eurodes) 2015 2014 
Külaliste vastuvõtukulud 920 810 
Sihtfinantseerimise eraldiste kulu  522 150 
Liikmemaksud 314 307 
Autasud ja kingitused 89 101 
Kahjum põhivara müügist 0 323 
Muud kulud 17 99 
Kokku 1 862 1 790 
 
  



 

74 LISA 29. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA 

Seotud osapooltena käesolevas aruandes on käsitletud: 
• kontserni sidusettevõtteid; 
• mittetulundusühinguid, mis ei kuulu Tartu Ülikooli konsolideerimisgruppi, kuid milles kontsern omab olulist mõju; 
• sihtasutusi, mille üks asutajatest on Tartu Ülikooli kontsern; 
• Tartu Ülikooli tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmeid (nõukogu liikmed, rektor, prorektorid, dekaanid, vastutusala 

juhid) ning nende valitseva või olulise mõju all olevaid sihtasutusi, mittetulundusühinguid ja äriühinguid; 
• Tartu Ülikooli tütarettevõtete juhatuse liikmeid ning nende valitseva või olulise mõju all olevaid sihtasutusi, 

mittetulundusühinguid ja äriühinguid; 
• Tartu Ülikooli tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete ja tütarettevõtete juhatuse liikmete pereliikmeid, kelleks 

loetakse abikaasa, elukaaslane ja laps ning nende valitseva või olulise mõju all olevaid sihtasutusi, 
mittetulundusühinguid ja äriühinguid. 

 
Tulenevalt 24.11.2014 jõustunud riigi raamatupidamise üldeeskirja muutustest (§491) avalikustatakse muude seotud 
osapooltega tehtud tehingute osas alates 01.01.2015 algavate aruandeperioodide kohta koostatavates 
raamatupidamise aastaaruannetes informatsioon vaid nende tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või 
aruandekohustuslase sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele.  
 
Tartu Ülikooli konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes on avalikustatud kõik tehingud seotud osapooltega. 
Mitteturutingimustel, õigusaktidele või aruandekohustuslase sisedokumentide üldistele nõuetele mittevastavaid 
tehinguid 2015. aastal ei olnud.  

 
 
(tuhandetes eurodes)  Müügid Ostud 

2015 2014 2015 2014 
Teenused 880 962 5 321 4 989 
Sidusettevõtted 44 212 42 135 
Mittetulundusühingud 20 22 73 283 
Sihtasutused 685 504 5 099 4 472 
Äriühingud 129 224 107 99 
Füüsilised isikud 2 0 0 0 
Kaubad 6 8 11 169 
Sihtasutused 1 0 6 18 
Äriühingud 5 8 5 151 
Põhivarad 0 0 79 6 
Äriühingud 0 0 79 6 
Kokku 886 970 5 411 5 164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

75 Teenuste ja kaupade müügid seotud osapooltele on kajastatud tulemiaruandes real "Tulud majandustegevusest" ja 
ostud nendelt ridadel "Kaubad, materjal ja teenused" ning "Tegevuskulud". Ostetud põhivara seotud osapooltelt on 
kajastatud bilansis real "Materiaalne põhivara". 
 
(tuhandetes eurodes) Nõuded Kohustused 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 
Sidusettevõtted 0 37 2 0 
Mittetulundusühingud 0 3 3 0 
Sihtasutused 33 61 460 383 
Äriühingud 19 10 3 3 
Kokku 52 111 468 386 
 
 
(tuhandetes eurodes) Makstud ettemaksed Saadud ettemaksed 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 
Mittetulundusühingud 0 162 0 0 
Sihtasutused 0 0 350 0 
Kokku 0 162 350 0 
 
Nõuded seotud osapooltele on kajastatud bilansis real "Nõuded ja ettemaksed", makstud ettemaksed real "Nõuded ja 
ettemaksed". Kohustused ja saadud ettemaksed seotud osapooltele on kajastatud bilansis real "Võlad ja ettemaksed". 
 
 (tuhandetes eurodes) Sihtfinantseerimise tulu 

Põhivarade soetamiseks Tegevuskuludeks 
2015 2014 2015 2014 

Mittetulundusühingud 0 0 122 128 
Sihtasutused 30 132 12 286 11 500 
Kokku 30 132 12 408 11 628 
 
Sihtfinantseerimise tulu seotud osapooltega on kajastatud tulemiaruandes ridadel vastavalt "Põhivarade 
sihtfinantseerimine" ja "Tegevuskulude sihtfinantseerimine". 
 
 
(tuhandetes eurodes) 
  

Sihtfinantseerimise     
nõuded 

Sihtfinantseerimise 
kohustused 

Saadud sihtfinantseerimise 
ettemaksed 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 
Sihtasutused 1 190 3 985 155 208 1 672 2 004 
Kokku 1 190 3 985 155 208 1 672 2 004 
 
Sihtfinantseerimise nõuded seotud osapooltega on kajastatud bilansis real "Nõuded ja ettemaksed", kohustused ja 
saadud  ettemaksed real "Võlad ja ettemaksed". 
 
Tartu Ülikooli nõukogu liikme kaudu on ülikooli seotud osapooleks Nordea Bank Finland Plc. Tartu Ülikoolil on Nordea 
Bank Plc-ga laenuleping bilansilise väärtusega 1,07 miljonit eurot seisuga 31.12.2015 (seisuga 31.12.2014 1,78 miljonit 
eurot), tähtajaga 14.06.2017 ja lepingulise intressimääraga 1-kuu euribor + 0,13% ja laenuleping bilansilise väärtusega 
1,92 miljonit eurot seisuga 31.12.2015 (seisuga 31.12.2014 2,56 miljonit eurot), tähtajaga 29.12.2018 ja lepingulise 
intressimääraga 6-kuu euribor + 1,00%. Kontserni laenulepingute puhul on lepinguline intressimäär võrdne sisemise 
intressimääraga (vt lisa 13). Laenukohustused seotud osapooltega on kajastatud bilansi real „ Laenukohustused“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

76 Nõukogu ja juhatuse liikmetele arvestatud tasud kontsernis jagunevad järgmiselt: 
 
 (tuhandetes eurodes) 2015 2014 
MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi 72 88 
Tartu Ülikool 60 55 
MTÜ Tartu Üliõpilasküla 36 35 
MTÜ Tartu Ülikõpilasmaja 31 29 
OÜ Tartu Ülikooli Kirjastus 24 18 
OÜ Tartu Ülikooli Kesklinna Apteek 20 19 
OÜ Academus Hostel 5 4 
OÜ Tartu Ülikooli Tamme Apteek 5 4 
Kokku 253 252 
 
Tartu Ülikooli nõukogu liikmetele lahkumishüvitiste maksmise kohustust ei ole. Tütarettevõtete juhatuse liikmetele 
makstakse lepingu lõpetamisel hüvitist vastavalt nende lepingutes ettenähtud tingimustele. Potentsiaalne tegev- ja 
kõrgema juhtkonna lahkumishüvitiste summa  seisuga 31.12.2015 oli 82 tuhat eurot (seisuga 31.12.2014 82 tuhat 
eurot). 
 
Seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas ei ole 2015. aastal ega ka 2014. aastal moodustatud allahindlusi. 
  



 

77 LISA 30. TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED 

Võimalikud maksurevisjonist tulenevad kohustused 

Maksuhalduril on õigus kontrollida kontserni maksuarvestust kuni viie aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise 
tähtajast. Vigade tuvastamisel on maksuhalduril õigus määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahv. Kontserni 
juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata kontsernile olulise täiendava 
maksusumma. 

Hüpoteegid 

Swedbank AS kasuks on seatud kolm hüpoteeki: Vanemuise 46, Tartu linn; Pepleri 14, Tartu linn ja Ujula 2a korterid 9, 
24, 32 Tartu linn. Vanemuise 46 hüpoteegi suurus on 1,60 miljonit eurot, millele võivad lisanduda kõrvalnõuded 
summas 0,16 miljonit eurot. Pepleri 14 hüpoteegi suurus on 0,32 miljonit eurot, millele võivad lisanduda kõrvalnõuded 
summas 0,03 miljonit eurot. Ujula 2a hüpoteegi suurus on 0,33 miljonit eurot.  
 
SEB Pank AS kasuks on seatud hüpoteek kinnistule Nooruse 1, Tartu linn. Hüpoteegi suurus on 4,79 miljonit eurot.  
 
2015. aasta lõpus ei ole Tartu Ülikoolil kehtimas ühtki lepingut, mida ülalnimetatud hüpoteegid peavad tagama. 

Sihtfinantseerimine 

Projekti „Tartu Ülikooli siirdemeditsiinikeskuse väljaehitamine“ elluviimise rahastamine perioodil 06.04.2009-
30.11.2014 struktuuritoetustest toimus rakendusüksus Sihtasutus Archimedes otsuse 26.2-3/362 alusel (koos 
muudatustega). Esialgne rahastamisotsus rahuldati abikõlbliku toetuse maksimaalse suurusega summas 3,52 miljonit 
eurot. Abikõlblikule toetusele lisaks eraldas rakendusüksus Tartu Ülikoolile raha käibemaksukulude katteks, mille 
hüvitamise finantseerimisleping sõlmiti veebruaris 2011. aastal. 15.08.2012 kuulutas rakendusüksus rakendusasutuse 
03.08.2012 esitatud ettepaneku alusel täiendava toetuse taotluse kogumise vooru, mille käigus sai Tartu Ülikool seoses 
objekti ehitusmaksumuse suurenemisega juurde täiendavat toetust summas 3,02 miljonit eurot. Täiendava toetuse 
otsuse juurde täiendavat käibemaksu finantseerimislepingut ei sõlmitud. Samas hüvitas projekti elluviimise käigus 
rakendusüksus Tartu Ülikoolile kuni 2015. aastani ka täiendavalt toetuselt arvestatud mitteabikõlbliku käibemaksu. 
Märtsis 2016. aastal pöördus rakendusüksus Tartu Ülikooli poole ning jäi kahtlevale seisukohale täiendava toetuse 
käibemaksu hüvitamise õiguslikkuses. Juhul, kui rakendusüksus esitab Tartu Ülikoolile tagasimakse nõude, siis kohustub 
Tartu Ülikool maksma tagasi hüvitatud  täiendava toetuse käibemaksu summas  0,52 miljonit eurot. 

Muud tingimuslikud kohustused 

Vastavalt Tartu Ülikooli, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Citrina Foundation UK Limited vahel sõlmitud 
hoonestusõiguse lepingu lõpetamise kokkuleppele, hoonestusõiguse lepingule ja ostueesõiguse seadmise kokkuleppele 
nr 4831/2009 lõpetati Tartu Ülikooli ja Citrina Foundation UK Limited vaheline 27.05.1998 sõlmitud hoonestusõiguse 
leping kinnistule Riia tn 23b, Tartu linnas ja seati uus hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat riigivara valitseja Haridus- ja 
Teadusministeeriumi kasuks ning otsustati, et hooned jäävad Tartu Ülikooli omandisse. Tulenevalt eelpool toodud 
lepingust kohustub Tartu Ülikool sõlmima Eesti Biokeskusega tasuta üürilepingu, vähemalt kuni 50 aastaks, 
teadushoone, asukohaga Riia 23b, Tartu linnas, ruumide osas vastavalt lepingule lisatud ehitise plaanidele. Eesti 
Biokeskusel jääb kohustus tasuda kommunaalkulud ja teised nende kasutusse jääva hooneosa majandamisega seotud 
kulud. Juhul kui Tartu Ülikool ei täida antud kohustust on tulenevalt eelpool toodud lepingust Citrina Foundation UK 
Limited õigus nõuda leppetrahvi 1,02 miljonit eurot. 
 
Vastavalt Tartu Ülikooli ja Sihtasutus Tehvandi Spordikeskuse vahel 22.03.2012 sõlmitud  kasutusvalduse seadmise ja 
asjaõiguslepingule nr 716 seati Kääriku kinnistule SA Tehvandi Spordikeskuse kasuks tähtajaline kasutusvaldus alates 
01.04.2012 tähtajaga 50 aastat. Vastavalt eelpool toodud lepingule hüvitab Tartu Ülikool SA Tehvandi Spordikeskusele 
kasutusvalduse lõppemisel kõik Tartu Ülikooliga kirjalikult kooskõlastatult tehtud investeeringud, arvestades 3% 
amortisatsioonimäära aastas. Investeeringuid, mida ei ole kooskõlastatud, ei pea Tartu Ülikool kasutusvalduse 
lõppemisel kasutusvaldajale hüvitama, samuti ei pea Tartu Ülikool kasutusvaldajale hüvitama kulutusi, mida on 
finantseeritud tõuke- või muudest fondidest tagastamatu toetusena. Tartu Ülikool on kooskõlastanud SA Tehvandi 
Spordikeskusega kasutusvalduse lepingu lõppemisel Tartu Ülikooli poolt hüvitamisele kuuluva summa 155 tuhat eurot 



 

78 tehtud investeeringute osas, millele rakendub kasutusvalduse lepingus kokkulepitud amortisatsioonimäär 3% aastas 
arvates investeeringu kasutusele võtmise kuust. Seisuga 31.12.2015 on hüvitamisele kuuluva summa jääkväärtus 144 
tuhat eurot (seisuga 31.12.2014 149 tuhat eurot). 
 
16.04.2015 sõlmis Tartu Ülikool Maanteeametiga võlaõigusliku müügilepingu kinnistu Raja tn 32, Tartu linn jagamisel 
tekkiva kinnistu osas. Kinnistu omandi üleandmine müüjalt ostjale toimub asjaõiguslepingu alusel, mis sõlmitakse poolte 
vahel pärast kinnistu äralõike välja mõõtmist, maakatastris registreerimist ning äralõike täpse pindala selgumist. 
 
 
LISA 31. BILANSIVÄLISED VARAD 

Bilansiväliselt peeti 2015. aastal arvestust varade kohta, mille soetusmaksumus oli 640 kuni 1 999,99 eurot. Selliste 
varade kogumaht soetusmaksumuses oli bilansipäeva seisuga 10,94 miljonit eurot (seisuga 31.12.2014 11,14 miljonit 
eurot). 
 
Tartu Ülikooli raamatukogu raamatute üle peetakse detailset arvestust raamatukogu infosüsteemis ESTER. 
Raamatukogu kogude hinnanguline koguväärtus 31.12.2015 seisuga oli 38,23 miljonit eurot (seisuga 31.12.2014 37,62 
miljonit eurot), millest bilansis kajastus 9,37 miljonit eurot (31.12.2014 8,88 miljonit eurot) (vt lisa 9). 
 
Tartu Ülikooli botaanikaaia kollektsiooni kuulub 31.12.2015 seisuga 10 001 taksonit (liiki ja sorti) puid, põõsaid ja taimi 
(seisuga 31.12.2014 9 374 taksonit). 
 
Muuseumikogude säilikute üle peetakse analüütilist arvestust muuseumides. Alates 2011 aastast kajastatakse 
muuseumikogudesse arvele võetud varasid bilansis summaliselt. Bilansipäeva seisuga oli muuseumikogude summaline 
väärtus bilansis 0,08 miljonit eurot (seisuga 31.12.2014 0,07 miljonit eurot). Kokku oli bilansipäeva seisuga 
muuseumikogudes 1 257 105 säilitusühikut (seisuga 31.12.2014 1 241 176), millest oli ajaloomuuseumis 74 437 
säilitusühikut (seisuga 31.12.2014 73 723 säilitusühikut), kunstimuuseumis 31 121 säilitusühikut (seisuga 31.12.2014 30 
307 säilitusühikut), loodusmuuseumis 1 151 494 säilitusühikut (seisuga 31.12.2014 1 137 093 säilitusühikut), 
raamatukogus 30 säilitusühikut (seisuga 31.12.2014 30 säilitusühikut) ja arstiteaduskonnas 23 säilitusühikut (seisuga 
31.12.2014 23 säilitusühikut). 
 
 
LISA 32. SÜNDMUSED PÄRAST BILANSIPÄEVA 

21.01.2016 on sõlmitud Tartu Ülikooli tütarettevõtete OÜ Tartu Ülikooli Tamme Apteegi ja  OÜ Tartu Ülikooli Kesklinna 
Apteegi vahel ühinemisleping. Lepingu kohaselt jääb pärast ühinemist äriühingu nimeks OÜ Tartu Ülikooli Kesklinna 
Apteek (ühendav ühing). Ühendatava ühingu  (OÜ Tartu Ülikooli Tamme Apteek) vara, sealhulgas kõik õigused ja 
kohustused lähevad ühinemisel üle ühendavale ühingule. Tartu Ülikool on mõlema äriühingu ainuosanik, kellele kuulub 
äriühingute osakapitalist 100 %. Ühinemise päevaks on 01.03.2016, mil tekib ka ühendava ühingu osanikul õigus 
ühendatava ühingu kasumiosale. 
 
Tartu Ülikool sõlmis 14.12.15 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumiga hoonestamata kinnistu Ravila 17, Tartu linn 
võlaõigusliku müügilepingu. Kinnistu otsene valdus anti Tartu Ülikooli Kliinikumile üle asjaõiguslepingu sõlmimise päeval, 
so märtsis 2016.   
 
 



 

79 LISA 33. TARTU ÜLIKOOLI KONSOLIDEERIMATA FINANTSARUANDED 

Tartu Ülikooli (konsolideerimata) bilanss 

(tuhandetes eurodes) 31.12.2015 31.12.2014 
VARAD   
Käibevara     
Raha ja raha ekvivalendid 23 290 13 470 
Nõuded ja ettemaksed 23 418 34 108 
Varud 93 244 
Käibevara kokku 46 801 47 822 
    
Põhivara   
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse  69 69 
Finantsinvesteeringud 2 2 
Nõuded ja ettemaksed 7 8 
Kinnisvarainvesteeringud 1 608 1 657 
Materiaalne põhivara 237 424 237 134 
Immateriaalne põhivara 2 380 2 552 
Põhivara kokku 241 490 241 422 
VARAD KOKKU 288 291 289 244 
    
KOHUSTUSED JA NETOVARA   
Kohustused   
Lühiajalised kohustused   
Laenukohustused 2 938 3 030 
Võlad ja ettemaksed 22 413 24 611 
Eraldised 1 105 583 
Lühiajalised kohustused kokku 26 456 28 224 
    
Pikaajalised kohustused    
Laenukohustused 8 792 11 731 
Pikaajalised kohustused kokku 8 792 11 731 
Kohustused kokku 35 248 39 955 
    
Netovara   
Ülikooli kapital 144 182 144 182 
Eelmiste perioodide tulem 105 107 97 468 
Aruandeaasta tulem 3 754 7 639 
Netovara kokku 253 043 249 289 
KOHUSTUSED JA NETOVARA  KOKKU 288 291 289 244 
  



 

80 Tartu Ülikooli (konsolideerimata) tulemiaruanne 

(tuhandetes eurodes) 2015 2014 
Tulud     
Tulud majandustegevusest 12 937 13 982 
Koolitustegevuse finantseerimine riigieelarvest 61 511 55 334 
Teadustegevuse finantseerimine riigieelarvest 23 018 22 344 
Põhivarade sihtfinantseerimine 11 929 16 614 
Tegevuskulude sihtfinantseerimine 45 262 43 056 
Muud tulud 335 318 
Tulud kokku 154 992 151 648 
    
Kulud   
Kaubad, materjal ja teenused -12 113 -10 400 
Tegevuskulud -41 060 -40 064 
Stipendiumid -7 846 -6 528 
Tööjõu kulud -73 943 -71 754 
Põhivara kulum ja väärtuse langus -13 013 -12 091 
Muud kulud -3 190 -3 037 
Kulud kokku -151 165 -143 874 
    
Tegevustulem 3 827 7 774 
    
Kasum tütarettevõtetelt 24 24 
Intressitulud 8 3 
Intressikulud -105 -163 
Muud finantstulud  0 1 
    
Tulem enne tulumaksustamist 3 754 7 639 
    
Aruandeaasta tulem 3 754 7 639 
 
  



 

81 Tartu Ülikooli (konsolideerimata) rahavoogude aruanne 

(tuhandetes eurodes) 2015 2014 
Rahavood majandustegevusest     
Tegevustulem 3 827 7 774 
Korrigeerimised     
     Põhivara kulum ja väärtuse langus 13 013 12 091 
     Lõpetamata ehitistest kuludesse kandmine 0 22 
     Kasum / kahjum põhivara müügist -10 323 
     Põhivarade mitterahaline sihtfinantseerimine 0 -5 
     Eraldiste muutus 522 150 
     Kasum pikaajalise nõude intressi muutusest -1 0 
Nõuete ja ettemaksete muutus 10 688 618 
Varude muutus 153 21 
Kohustuste ja ettemaksete muutus -2 391 2 293 
Makstud intressid -106 -163 
Rahavood majandustegevusest kokku 25 695 23 124 
      
Rahavood investeerimistegevusest     
Tasutud materiaalse põhivara soetamisel -6 927 - 7 562 
Laekunud materiaalse põhivara müügist 390 1 025 
Tasutud lõpetamata ehitiste eest -5 323 -10 304 
Tasutud ettemaksed materiaalse põhivara eest -898 -436 
Tasutud immateriaalse põhivara soetamisel -110 -125 
Tasutud ettemaksed immateriaalse põhivara eest -11 -6 
Laekunud pikaajaline nõue 2 2 
Laekunud intressid 9 3 
Laekunud dividendid 24 24 
Rahavood investeerimistegevusest kokku -12 844 -17 379 
      
Rahavood finantseerimistegevusest     
Saadud laenud 0 1 568 
Saadud laenude tagasimaksed -3 030 -2 979 
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -1 -6 
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -3 031 -1 417 
     
Rahavood kokku 9 820 4 328 
     
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 13 470 9 142 
Raha ja raha ekvivalentide muutus 9 820 4 328 
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 23 290 13 470 
 
  



 

82 Tartu Ülikooli (konsolideerimata) netovara muutuste aruanne 

(tuhandetes eurodes) Ülikooli kapital  Eelmiste perioodide 
tulem 

Aruandeaasta tulem Kokku 

Seisuga 31.12.2013 144 182 77 783 19 685 241 650 
          
Tulemi ülekandmine 0 19 685 -19 685 0 
Aruandeaasta tulem 0 0 7 639 7 639 
          
Seisuga 31.12.2014 144 182 97 468 7 639 249 289 
          
Tulemi ülekandmine 0 7 639 -7 639 0 
Aruandeaasta tulem 0 0 3 754 3 754 
      
Seisuga 31.12.2015 144 182 105 107 3 754 253 043 

Tartu Ülikooli korrigeeritud konsolideerimata netovara 

(tuhandetes eurodes) 31.12.2015  31.12.2014  
Tartu Ülikooli konsolideerimata netovara 253 043 249 289 
Tütar- ja sidusettevõtete osaluste bilansiline väärtus (miinus) -69 -69 
Tütar- ja sidusettevõtete väärtus arvestatuna  kapitaliosaluse meetodil 1 791 1 681 
Kokku 254 765 250 901 

 



 

83 SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

 

 



 

ALLKIRJAD 2015. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE 

 
Tartu Ülikooli 31.12.2015 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise 
aastaaruandest.  
 
Tartu Ülikooli juhtkond on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Aruande juurde kuulub 
sõltumatu vandeaudiitori aruanne. Tartu Ülikooli rektor on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja ülikooli 
nõukogule esitamiseks heaks kiitnud. 
 
 
 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
______________________ 
Volli Kalm 
Rektor, professor 
 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
______________________ 
Taimo Saan 
Finantsjuht 
 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
______________________ 
Signe Võsoberg-Pastik 
Pearaamatupidaja 
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