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SOTS sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave

ÄRI ärindus, haldus ja õigus

LOOD loodusteadused, matemaatika ja statistika

IKT info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

TEHN tehnika, tootmine ja ehitus

PÕL põllumajandus

TERV tervis ja heaolu

TEEN teenindus

Riigid
AT Austria IE Iirimaa
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BG Bulgaaria LV Läti
CY Küpros LT Leedu
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DE Saksamaa PL Poola
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ES Hispaania RO Rumeenia
FI Soome SE Rootsi
FR Prantsusmaa SI Sloveenia
GR Kreeka SK Slovakkia
HR Horvaatia UK Ühendkuningriik

HU Ungari USA Ameerika 
Ühendriigid

Muud lühendid

A2020 Tartu Ülikooli arengukava aastateks 2015–2020
A2025 Tartu Ülikooli arengukava aastateks 2021–2025

ARWU
ettevõtte Shanghai Ranking Consultancy koostatav 
maailma ülikoolide edetabel „Academic Ranking of 
World Universities“

AS aktsiaselts
EHIS Eesti Hariduse Infosüsteem
EIT Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
EL Euroopa Liit

ERA Euroopa teadusruum  
(European Research Area)

ERA-NET Euroopa teadusruumi võrgustik 
(European Research Area Network)

ERC Euroopa Teadusnõukogu  
(European Research Council) 

ESI
andmebaas, mis jälgib Web of Science’i andmebaasi 
kõige edukamaid artikleid ja nende viidatavust 
(Essential Science Indicators)

ETAg Eesti Teadusagentuur
ETIS Eesti Teadusinfosüsteem
HITSA Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
HTM Haridus- ja Teadusministeerium
IT infotehnoloogia
IUT institutsionaalne uurimistoetus
mln miljon

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

MTÜ mittetulundusühing

OSKA oskuste arendamise koordinatsioonisüsteem 
(Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud programm)

OÜ osaühing
PUT personaalne uurimistoetus

QS ettevõtte Quacquarelli Symonds koostatav maailma 
ülikoolide edetabel „QS World University Rankings“

SA sihtasutus
SKT sisemajanduse kogutoodang
TA teadus- ja arendustegevus

THE
Briti ajakirja The Times koostatav maailma 
ülikoolide edetabel „Times Higher Education World 
University Rankings“

UTTV Tartu Ülikooli videoportaal
ÕIS Tartu Ülikooli õppeinfosüsteem
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REKTORI EESSÕNA
Head kolleegid ja koostööpartnerid!

Esitan Tartu Ülikooli tegevusaruande väga erandliku 
2020. aasta kohta. Kuigi ka 2021. aastale annab kahtlemata 
tooni koroonaviirus ning selle ühiskondlik kõrval- ja järelmõju, 
tahaksin loota, et need aastad jäävad tõesti ebaharilikeks.

Ometigi võib 2020. aastale tagasi vaadates tõdeda, et ülikooli 
jaoks ei ole see olnud raisku lastud kriis. Keerulisel ajal edukalt 
toimimine ja seejuures ka ühiskonna nõustamine on teinud 
ülikooli sisemiselt tugevamaks ja andnud meie sõnale kaalu 
juurde.

Meie liikmete kriisiaegne töö kajastub ka ülikooli eelarves: 
koroonaviiruse levikust ajendatud uuringute lepinguid on 
Tartu Ülikoolil enam kui 13 miljoni euro eest. 2020. aastal 
ületasid teadustegevuse tulud ülikooli eelarves esimest korda 
õppetegevuse tulusid. Tartu Ülikool on end tõestanud Euroopa 
tõsiseltvõetava teaduskeskusena, kus jäävad silma meie väga 
hea grandivõimekusega akadeemilised kolleegid. Ülikooli 
rahaline seis on hea, seega saame 2021. aastal ellu viia nii 
palgaastmete miinimummäärade tõstmise kui ka planeerida uusi 
palgatõusumeetmeid.

2020. aasta algusse jääb maamärk, mida hoiame silme ees ka ülikooli edasise arengu kavandamisel: jaanuaris 
avasime Delta keskuse õppe- ja teadushoone, mille kõrval seadis end sisse ka ettevõtlusmaja. Nüüd, aasta 
hiljem, räägime juba Delta standardist, mida võtta eeskujuks töö- ja õpperuumide ning puhke- ja koostööalade 
kavandamisel. Oleme Delta keskusest saanud kinnituse, et eri teadusalade kõrvuti toimimist soosiv füüsiline 
keskkond aitab tublisti kaasa uute koostöömudelite sünnile.

Koostöö sai 2020. aastal ülikooli jaoks uue kvaliteedimärgi ka mitmel muul alal. Koroonakriis on näidanud vältimatut 
vajadust, et riigijuhid ja teadlased oleksid ühise laua taga. Kriisi puhkedes sai uue mõõtme ka ülikooli, Tartu linna 
ja elutähtsaid teenuseid tagavate ametkondade ühine töö Tartu kriisikomisjonis. Oktoobris alustasime koostööd 
Mainori ja Ülemiste City arendajatega, et ülikoolis loodavad teadmised jõuaksid kiiremini ühiskonna teenistusse. 
Koos Euroopa kaheksa kõrgetasemelise teadusülikooliga ühendasime jõud võrgustikus Enlight, mille kaudu 
avanevad uued väljavaated eeskätt üliõpilastele. Tõhustasime koostööd Tartu Ülikooli Kliinikumiga, et tagada 
tipptasemel õppe-, teadus- ja ravitöö. Rõõmu teeb ka tõdemus, et koostöö Eesti teiste ülikoolidega on muutumas 
üha tihedamaks ja sisulisemaks. Iga tugev partner teeb meid endidki tugevamaks.

Kõiki neid tegemisi ritta seades võib öelda, et 2020. aasta on olnud vääriline hoovõtt ülikooli uue arengukava 
kehtivusajaks. Enamgi veel – juba läinud kevadel võisime sedastada, et mitme eelolevaks viieks aastaks seatud 
eesmärgi täitmisele (olgu siis digipädevuse ja e-õppe tugevdamine või ülikooli mõjukuse suurendamine) astusime 
suure sammu lähemale, kui ujusime uues olukorras jõuliselt pinnale.

Seda arvestades söandan uskuda, et ülikooli silmanähtav areng ja ühiskonna eestvedaja roll äratavad tähelepanu 
ka 2021. aastal. Me teame, et viimaste aastate töö tulemusel saame juba sel sügisel tervitada meie uusi 
doktorante ülikooli täieõiguslike töötajatena. Lisaks on käesoleva aasta oluline siht seista koos teiste ülikoolidega 
tõukefondide uue perioodi õiglase ja aruka rahajaotuse eest. Selleks on Tartu Ülikoolil olemas parimad töötajad ja 
koostööpartnerid.

Jõudu ja tegutsemistahet soovides

Toomas Asser

Tartu Ülikooli rektor
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TÖÖTAJAD 2016 2017 2018 2019 2020

Töötajate koguarv 3447 3435 3602 3635 3767
Töötajate arv täistööajale taandatuna 2825 2805 2935 2957 3055

sh akadeemilisi töötajaid 49,6% 51,1% 51,7% 51,3% 52,5%
Akadeemiliste töötajate arv täistööajale taandatuna  1402 1432 1517 1518 1604

sh doktorikraadiga töötajaid 73,0% 73,3% 74,3% 76,3% 74,5%

sh välistöötajaid 8,4% 10,0% 12,3% 13,9% 15,5%

Professorite arv täistööajale taandatuna 172 170 179 186 186
sh naisprofessoreid 23,7% 22,8% 23,3% 25,9% 26,4%

ÜLIÕPILASED
Üliõpilaste arv 12 970 12 896 13 169 13 395 13 641

sh kõrghariduse esimesel astmel 60,6% 60,8% 60,4% 60,6% 60,6%
sh magistriõppes 29,7% 29,9% 30,6% 30,9% 31,1%
sh doktoriõppes 9,7% 9,3% 9,0% 8,6% 8,3%

Välisüliõpilaste arv 980 1195 1457 1660 1678
osakaal üliõpilaste arvus 7,6% 9,3% 11,1% 12,4% 12,3%

Lõpetanute arv 2871 2625 2630 2715 2778
sh doktoriõppe lõpetanuid 120 138 122 129 118

ÕPPEKAVAD
Õppekavade arv, mille alusel tuli õppima uusi üliõpilasi 159 162 161 159 159

sh ingliskeelseid õppekavasid
kõrghariduse esimesel ja teisel astmel

21 26 26 30 29

Õppekavade arv, mille alusel õpib üliõpilasi 207 213 198 197 188
TEADUSTÖÖDE PUBLITSEERIMINE
Teaduspublikatsioonide arv 2669 2512 2374 2834 2813

sh kõrgetasemelisi publikatsioone 1902 1709 1709 1983 1995
sh ETIS-e kategooria 1.1 artikleid 1353 1231 1259 1480 1472

KOHT ÜLIKOOLIDE EDETABELITES
THE 301–350 301–350 301–350 301–350 251–300
QS 347 314 321 301 285
ARWU 401–500 301–400 301–400 301–400 401–500

Tartu Ülikooli üldandmed 2016–2020

Töötajate andmed on esitatud vastava aasta 31. detsembri seisuga.

Üliõpilaste andmed on esitatud vastava aasta 10. novembri seisuga. Üliõpilaste arv ei hõlma eksterne, külalisüliõpilasi ega 
arst-residente. Kõrghariduse esimese astme õpe hõlmab rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- ning integreeritud bakalaureuse- ja 
magistriõpet. 

Lõpetanute arv näitab, kui palju üliõpilasi lõpetas õpingud eelmise aasta 1. oktoobrist vastava aasta 30. septembrini.

Õppekavade arv hõlmab õppekavu (sh kõiki ühisõppekavu), mille alusel üliõpilased õppisid vastava aasta 10. novembri seisuga.

Teaduspublikatsioonide arv hõlmab Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) kategooriaid 1.1–1.3, 2.1, 2.5, 3.1–3.3, 4.1, 5.1, 6.3 ja 6.4.  
Kõrgetasemeliste publikatsioonide hulka on arvestatud ETIS-e kategooriad 1.1, 1.2, 2.1 ja 3.1. Publikatsioonide arvus kajastuvad 
kõigi publikatsioonid, kellel oli vastaval kalendriaastal Tartu Ülikooliga kehtiv tööleping või kes õppisid doktoriõppes. Vastava aasta 
andmed pärinevad ETIS-est järgnenud aasta 15. veebruari seisuga.
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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 koosseisu 
kuulub 11 liiget, kellest viis nimetab Tartu Ülikool, viis haridus- ja 
teadusminister ning ühe Eesti Teaduste Akadeemia. Nõukogu esimene 
koosseis kinnitati 2011. aastal ja teine koosseis 2017. aastal viieks aastaks. 
Nõukogusse kuuluvad:

• Ruth Oltjer (esimees), AS-i Chemi-Pharm juhataja,
• Eva Åkesson, Uppsala Ülikooli rektor ja professor,
• Jaan Eha, Tartu Ülikooli kardioloogia professor ja akadeemik,
• Els Heinsalu, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president,
• Heidi Kakko, kasvufondi BaltCap Growth Fund partner,
• Birute Klaas-Lang, Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) professor,
• Vahur Kraft, ettevõtja,
• Tõnu Lehtsaar, Tartu Ülikooli töötajate nõustaja-kaplan,
• Ants Nõmper, Ellex Raidla advokaadibüroo juhtivpartner,
• Jüri Sepp, Tartu Ülikooli majanduspoliitika professor,
• Richard Villems, Tartu Ülikooli arheogeneetika professor ja akadeemik.

Enamik nõukogu 2020. aasta istungitest toimus veebi kaudu. Aasta jooksul 
tegeleti paljude kaalukate teemadega, muu hulgas võeti vastu arengukava 
aastateks 2021–2025 ning selle temaatilised strateegiadokumendid. 
Eelarveprotsessi uuendusena kinnitati eelarve koostamise põhimõtted 
korraga järgnevaks kolmeks aastaks.

Senat on ülikooli kõrgeim 
akadeemiline otsustuskogu, 
kes vastutab ülikooli õppe-, 
teadus- ja arendustegevuse eest, 
tagades selle väga hea kvaliteedi. 
Senatisse kuulub 22 liiget: rektor 
senati esimehena, neli esindajat 
ülikooli igast valdkonnast ja 
viis üliõpilaste esindajat. Senati 
volitused kestavad kolm aastat 
(välja arvatud üliõpilaste esindajad, 
kelle volitused kestavad üks 
aasta). 2020. aastal valitud senati 
neljandasse koosseisu kuuluvad

humanitaarteaduste ja kunstide 
valdkonna esindajad

• professor Aivar Kriiska,
• professor Raili Marling,
• lektor Ave Matsin,
• professor Renate Pajusalu,

sotsiaalteaduste valdkonna 
esindajad

• professor Kairi Kreegipuu,
• professor Marju Luts-Sootak,
• professor Maaja Vadi,
• professor Urmas Varblane,

meditsiiniteaduste valdkonna 
esindajad

• professor Külli Kingo,
• dotsent Tanel Laisaar,
• professor Pärt Peterson,
• professor Mihkel Zilmer,

loodus- ja täppisteaduste 
valdkonna esindajad

• professor Peeter Burk, 
• professor Krista Fischer,
• professor Marco Kirm, 
• professor Tõnu Meidla, 

üliõpilaste esindajad 

• Rait Bessonov,
• Karl Lembit Laane,
• Mari-Ann Lind,
• Kerdo Kristjan Tamm,
• Trine Tamm.

Tartu Ülikooli nõukogu

Tartu Ülikooli senat pärast 2020. aasta 28. augusti istungit
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Tartu Ülikooli rektor on professor Toomas Asser. 
Rektor juhib ülikooli igapäevast tegevust, lähtudes 
nõukogu ja senati otsustest, ning vastutab ülikooli raha 
õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. 

Rektoraadi koosseisu kuuluvad rektor, teadus-, õppe- 
ja arendus prorektor, valdkondade dekaanid, kantsler, 
finantsjuht ja akadeemiline sekretär. 2020. aastal 
alustasid rektoraadi koosseisus kolm uut liiget: 
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan 
professor Anti Selart, loodus- ja täppisteaduste 
valdkonna dekaan professor Leho Ainsaar ning 
akadeemiline sekretär Tõnis Karki. 

Õppe- ja teadustööd tehakse Tartu Ülikoolis  
26 instituudis ja neljas kolledžis, mis jagunevad  
nelja valdkonda:

• humanitaarteaduste ja kunstide valdkond (HV),
• sotsiaalteaduste valdkond (SV),
• meditsiiniteaduste valdkond (MV),
• loodus- ja täppisteaduste valdkond (LT).

Akadeemilisse struktuuri kuulub ka viis valdkonnavälist 
asutust: 

• genoomika instituut, 
• muuseum, 
• loodusmuuseum ja botaanikaaed, 
• raamatukogu,
• teaduskool. 

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020 seoses 
koroonaviiruse kiire levikuga välja eriolukorra. 
16. märtsil suleti Tartu Ülikooli hooned avalikkusele 
ja üliõpilastele, auditoorne õppetöö katkestati ja 
korraldati kuni semestri lõpuni kaugõppena. Ka 
töötajatel soovitati teha võimaluse korral kaugtööd. 
Viiruse levikuga seotud tegevuse ja info koordineeri-
miseks ülikoolis moodustas rektor juhtrühma, mida 
juhtis akadeemiline sekretär Tõnis Karki. Viiruse leviku 
tõkestamiseks viidi veebi üle nii rektoraadi, senati kui 
ka nõukogu töö. 

Eriolukorraga toimetuleku hindamiseks ülikooli 
sotsiaal teaduslike rakendusuuringute keskuselt 
tellitud uuring näitas, et eriolukord suurendas eri 
tasandi juhtide administratiivse töö koormust. Põhiosa 
sellest moodustas praktiliste küsimuste lahendamine, 
teabe vahendamine ja kolleegide toetamine. 
Positiivseks peeti iganädalast rutiinset infovahetust, 
mis aitas olukorrast tingitud ebakindlust maandada. 
Hädavajalikud muudatused tehti kiiresti, kuid kõigi 
asjaosaliste oskuste, huvide ja vajaduste tehniline 
ning õpetamismetoodiline ühitamine nõuab uuringu 
kohaselt paremat planeerimist. Uuringus osalenud 
juhtide sõnul õpetas eriolukord paremini mõistma 
ülikoolisisese kommunikatsiooni kiire toimimise ja 
kesksete selgete sõnumite olulisust. 

Erik Puura 
arendusprorektor

Aune Valk 
õppeprorektor

Professor Margus Lember 
meditsiiniteaduste  
valdkonna dekaan

Kalle Hein 
finantsjuht

Professor Anti Selart 
humanitaarteaduste ja 

kunstide valdkonna dekaan

Kristjan Vassil 
teadusprorektor

Professor Leho Ainsaar 
loodus- ja täppisteaduste 

valdkonna dekaan

Professor Raul Eamets 
sotsiaalteaduste  

valdkonna dekaan

Kstina Vallimäe 
kantsler

Tõnis Karki 
akadeemiline sekretär

Professor Toomas Asser 
rektor

Tartu Ülikooli 
rektoraat  

2020. aastal



Tartu Ülikooli struktuur seisuga 01.04.2020

Sotsiaalteaduste valdkondHumanitaarteaduste ja kunstide valdkond

Meditsiiniteaduste valdkond Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Loodus- ja  
täppisteaduste 

valdkonna  
dekaan

Sotsiaalteaduste 
valdkonna  

dekaan

Humanitaar- 
teaduste ja  
kunstide  

valdkonna  
dekaan 

Meditsiini- 
teaduste  

valdkonna  
dekaan

Teadusprorektor Õppeprorektor

Arendus-
prorektor

Finantsjuht

Akadeemiline 
sekretär

Rektor

Nõukogu Senat

Kantsler

Bio- ja siirdemeditsiini instituut

Sporditeaduste ja füsioteraapia 
instituut

Hambaarstiteaduse instituut

Kliinilise meditsiini instituut

Farmaatsia instituut

Peremeditsiini ja rahvatervishoiu 
instituut

Eesti mereinstituut

Tehnoloogiainstituut

Tartu observatoorium

Molekulaar- ja rakubioloogia instituut

Keemia instituut

Füüsika instituut

Arvutiteaduse instituut

Matemaatika ja statistika instituut

Usuteaduskond

Ajaloo ja arheoloogia instituut

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Kultuuriteaduste instituut

Maailma keelte ja kultuuride kolledž

Viljandi kultuuriakadeemia

Filosoofia ja semiootika instituut

Teaduskool

Õppeosakond

Üliõpilaskonna büroo

Õigusteaduskond

Majandusteaduskond

Narva kolledž

Pärnu kolledž

Ühiskonnateaduste instituut

Haridusteaduste instituut

Psühholoogia instituut

Johan Skytte poliitikauuringute instituut

Genoomika instituut

Grandikeskus

Raamatukogu

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus

Loodusmuuseum ja botaanikaaed

Muuseum

Ökoloogia ja maateaduste instituut

Turundus- ja kommunikatsiooni-
osakond

Personaliosakond

Kinnisvaraosakond

Kantselei

Infotehnoloogia osakond 

Rahandusosakond

Hankeosakond Rektoraadi büroo

Siseauditi büroo

Kirjastus

10

Tartu Ülikooli struktuur
seisuga 31.12.2020
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Arengukava
2020. aasta oli arengukava 2015–2020 (A2020) elluviimise viimane aasta. Ülikooli arengu jälgimiseks ja hindamiseks 
2016. aastal kokku lepitud võtmenäitajaid kasutatakse osaliselt uuendatud valiku ja sihttasemetega ka järgmise 
arengukava kehtivusajal.

Võtmenäitaja Baastase 
2014

Tulemus 
2020

Sihttase 
2020

Kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide arv akadeemilise töötaja kohta 1,3 1,2 > 1,3
10% maailmas enim tsiteeritud teaduspublikatsioonide hulka kuuluvate publikatsioonide 
osakaal 13% 17% > 12%

Riiklike rahastusprogrammide välise teadus- ja arendus tegevuse tulu osakaal teadus- ja  
arendus tegevuse kogutulus 26% 38% > 32%

Tartu Ülikooli kõrghariduse esimesele astmele õppima asunute osakaal Eesti 
kõrgkoolidesse esimesele astmele õppima asunute hulgas 21% 27% ≥ 23%

Täiendusõppijate arv* 32 464 40 493 ≥ 35 000
Sooritatud ettevõtlusainete osakaal õpingute kogumahus – 1% 5%
Üliõpilaste rahulolu õpetamise ja õppeainetega* 4,1 – ≥ 4,0
Katkestamise määr kõrghariduse esimesel ja teisel astmel 16% 11% ≤ 15%
Doktoriõppe lõpetanute ja neli aastat (nominaalaeg) tagasi doktoriõppesse vastuvõetute 
suhe 43% 67% 50%

Ingliskeelsete õppekavade osakaal kõrghariduse esimesel ja teisel astmel 10% 23% 25%
Välisüliõpilaste osakaal 4,7% 12,3% 12%
Välisteadlaste ja -õppejõudude osakaal 8,6% 15,2% ≥ 10%
Õpetamisalases arendustegevuses aktiivselt osalenud akadeemiliste töötajate osakaal 16% 13% 15%
Tulu akadeemilise töötaja kohta eurodes 85 592 112 602 123 000
Heas või rahuldavas finantsseisundis olevate struktuuri üksuste osakaal 90% 98% 100%
Töötajate rahulolu 93% 94% ≥ 93%
Magistriõppe vilistlaste rahulolu oma konkurentsivõimega tööturul 90% 88% 90%
Hinnang Tartu Ülikooli ettevõtlikkusele (Kantar Emori ülikoolide maineuuring)* 8,6 8,0 ≥ 9,0

* Metoodika muutus arengukava kehtivusaja jooksul

Tartu Ülikooli nõukogu kinnitas 20. aprillil 2020 
ülikooli uue arengukava aastateks 2021–2025 (A2025). 
See sisaldab ülikooli missiooni, visiooni ja põhiväärtusi 
ning tegevussuundi, mis tagavad rahvusülikooli 
tasakaalustatud arengu õppijatele ja töötajatele 
atraktiivse ning rahvusvaheliselt tunnustatud 
teadus ülikoolina. Arengukavas rõhutatakse ülikooli 
tipptasemel teadusuuringute ning avaliku ja 
erasektori partnerite koostöö tähtsust selleks, et 
leida Eesti ühiskonna ees seisvatele probleemidele 
tõenduspõhised lahendused. 

Rahvusülikooli missioon ja rahvusvahelistumise 
võimalused hõlmavad ülikooli kõiki põhi tegevus-
alasid ning terviklikku arengut. Ülikooli õppe  arendus 
on suunatud üliõpilaste isikliku arengu suuremale 
toetamisele, mis võimaldab koos õppekavavälise 
tegevusega pakkuda neile terviklikku õpikogemust. 
Selle käigus omandatakse ülekantavad teadmised 
ja oskused ning tulevikus edukalt hakkama saamise 
eelduseks olevad hoiakud ja väärtushinnangud. Ülikool 
organisatsioonina pöörab arengukavas senisest 
rohkem tähelepanu kliimaneutraalsuse eesmärgile, 
kujundades keskkonnasäästlikku mõtteviisi oma 
liikmeskonnas ja olles selle eestvedaja ühiskonnas, 
arendades digitaalset töö- ja õppekeskkonda ning 
suurendades energiatõhusust.  

2020. aastal kinnitasid nõukogu ja senat ka teised 
ülikooli strateegilist juhtimist suunavad dokumendid: 
keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted, finants
strateegia ning ruumilise arengu strateegia. 

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

Arengukava elluviimiseks, ennekõike valdkonna-
üleseks arendustegevuseks kasutati 3,17 miljonit 
eurot arengufondi raha. Sealjuures kujunes keskseks 
teemaks õppearendus, suuresti tingituna vajadusest 
minna koroonaviiruse leviku tõttu ulatuslikult üle 
kaugõppele. Arengufondi rahast umbes 70% kasutati 
töötasude ja stipendiumide maksmiseks. 

Ülikooli arendustegevusse suunati 2020. aastal lisaks 
üksuste põhieelarvete ja arengufondi vahenditele ka 
1,57 miljonit eurot dekaanide tulemus eesmärkide 
täitmise raha. Selle abil arendati muu hulgas õppekavu, 
uuendati karjäärimudelit ning viidi ellu palgapoliitilisi ja 
valdkonnapõhiseid eesmärke. Lisaks jagati pool miljonit 
eurot rektori reservi ülejäägist valdkondadele arendus-
tegevuseks ja sildamis toetusteks.   

Edasistes peatükkides on joonised, mis kajastavad 
arengukava võtmenäitajate tulemusi, tähistatud 
märgisega „A2020“. 
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TEGEVUSKESKKOND
Ülikooli tegevuskeskkonda kujundavad 
Eesti ja Euroopa Liidu strateegiad ning  
rahastamis   instrumendid

Aastateks 2019–2024 on Euroopa Komisjon leppinud 
kokku kuus prioriteetset eesmärki: 

• saada kliimaneutraalseks, 
• pakkuda inimestele uue põlvkonna tehnoloogiaid, 
• investeerida inimeste hüvanguks toimivasse 

majandusse, 
• edendada euroopalikku eluviisi, 
• tugevdada Euroopa positsiooni maailmas ja 
• anda uut hoogu Euroopa demokraatiale. 

Nende elluviimiseks uuendas komisjon juba 
2000. aastal loodud Euroopa teadusruumi (ERA)
visiooni ning kinnitas strateegilise kava, mis toetab 
rohelisele majandusele ja digitaal tehnoloogiale 
üleminekut ning Euroopa Liidu (EL) majanduse 
taastumist Covid-19 pandeemia ühiskondlikust ja 
majanduslikust mõjust. Positiivse muutuse esile-
kutsumiseks peab komisjon oluliseks, et teadus-
uuringutesse ja innovatsiooni investeeritaks 
3% sisemajanduse kogutoodangust (SKT) ning 
ergutab püüdlema eesmärki eraldada 2030. aastaks 
5% teadus ja arendustegevuseks ette nähtud riiklikest 
vahenditest ühistele programmidele ja Euroopa 
partnerlusprojektidele.

Kliimaneutraalsust ja digipööret hõlmava kaksik-
ülemineku elluviimiseks kinnitas komisjon Euroopa 
tööstuse üleilmse konkurentsivõime suurendamiseks 
mõeldud uue tööstusstrateegia. See eeldab inves-
teeringuid teadus uuringutesse, -taristusse ja 
innovatsiooni ning töötajate täiendusõpet. Hariduses 
on märksõnadeks Euroopa oskuste tegevuskava 
uuendamine, digiõppe tegevuskava ja Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse strateegia rakendamine. 

Haridus on rohe- ja digipöördele keskendunud 
majanduse taastumise peamine liikumapanev jõud. 
Euroopa Komisjon kiitis 2020. aastal heaks tegevused, 
mis aitavad muuta ühtse Euroopa haridusruumi 
reaalsuseks 2025. aastaks. Selleks on kavandatud kuus 
tegevussuunda: 

• kvaliteetne haridus põhi- ja valdkonnaüleste oskuste 
omandamiseks, 

• kaasatus iga inimese võimete edendamiseks, 
• rohe- ja digipööre, 
• pädevad õpetajad, 
• kõrgharidus ja kõrgkoolid kui kesksed osalejad 

nn teadmiste ruudus (haridus, teadusuuringud, 
innovatsioon ja teenused ühiskonnale), 

• hariduskoostöö rakendamine EL-i välispoliitika 
pehme jõuna. 

Kinnitatud on tegevused ja eelarved EL-i uueks 
programmiperioodiks. Uue perioodi strateegiate 

elluvimist toetatakse EL-i 2021.–2027. aasta 
eelarvekavast, mis sisaldab ka majanduse taastamise 
kiirendamiseks mõeldud ajutist toetuste ja laenude 
meedet „NextGenerationEU“. See aastateks 2021–2023 
mõeldud meede on kõigi aegade suurim EL-i 
eelarvest rahastatav stiimulipakett, millega toetatakse 
Covid-19 järgse Euroopa ülesehitamist keskkonna-
hoidlikumaks, digitaalsemaks ja tulevastele raskustele 
vastupidavamaks. 

EL-i uus eelarveperiood toob raha juurde haridus-, 
koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi „Erasmus+“, 
mille 2021.–2027. aasta eelarve on eelmise perioodi 
eelarvest ligi 70% suurem. Uuel perioodil toetatakse 
programmist võrdse kohtlemise ja kaasatuse 
suurendamist, rohemõtlemise edendamist ja 
kliimaeesmärkide saavutamist, digipädevuste 
omandamist ning demokraatlikus protsessis osalemist. 

2021. aastal algab EL-i teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“, 
mille rahaline maht on eelmise perioodi programmi 
omast ligi kolmandiku võrra suurem. Uus programm 
keskendub varasemast enam uuendustegevusele ning 
teadustulemuste rakendamisele ühiskonnas. Selleks on 
kindlaks määratud viis missioonivaldkonda: 

• vähiuuringud, 
• kliimaneutraalsed ja nutikad linnad, 
• kliimamuutustega kohanemine, 
• toit ja muldade olukord, 
• ookeanide, merede ja siseveekogude heaolu. 

Märkimisväärne osa programmi eelarvevahenditest 
planeeritakse kliimamuutustega võitlemiseks.

Euroopa innovatsioonitegevuse tulemustabeli 
mõõdikute võrdluses oli Eesti 2019. aasta summaarne 
tulemus EL-i riikide keskmisele lähedane. Sellega 
kuulus Eesti tugevate uuendajate hulka. 

2020. aastaga lõppes EL-i ja Eesti riigi eelmine 
seitsmeaastane strateegilise planeerimise periood, 
mistõttu koostati hulk strateegiate eelnõusid. 
Riigikantselei juhtimisel valmis 2018. aastal alustatud 
arengukava „Eesti 2035“, milles püstitatud eesmärgid 
saavad pärast dokumendi vastuvõtmist Riigikogus 
poliitikakujundamise ja rahastamise aluseks kõigis 
Eesti eluvaldkondades. „Eesti 2035-le“ toetudes 
planeeritakse ka EL-i järgmise perioodi rahalised 
toetused Eesti jaoks. 

2014.–2020. aastani kestnud raamprogrammist 
„Horisont 2020“ on seni rahastatud  

618 Eesti osalusega projekti,  
mida EL on toetanud 

232,4 miljoni euroga
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Vabariigi Valitsus kiitis heaks teadus- ja arendus-
tegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 
aastateks 2021–2035, milles seatakse sihiks teadus- ja 
arendustegevuse ühiskondliku ja majandusliku mõju 
suurendamine, sealhulgas teadmus mahukusele tuginev 
tootlikkuse ja lisandväärtuse kasv ning teadmussiirde 
võimekuse kasvatamine.

Samuti kiitis valitsus heaks haridus- ja  noorte-
valdkonna ning eesti keele arengukavade eelnõud 
aastateks 2021–2035. Haridusvaldkonna arengukava 
2021–2035 on Eesti elukestva õppe strateegia 2020 
jätku strateegia, milles pööratakse tähelepanu õppimis-
võimaluste valiku rohkusele ja kättesaadavusele ning 
õppijate sujuvale liikumisele haridus tasemete ja 
-liikide vahel. Et tööturu vajadused muutuvad kiiresti, 
peab haridussüsteem toetama igas vanuses inimeste 
kiiret ümber- ja täiendusõpet. Haridusasutuse 
õppekeskkonna kujundamisel tuleb arvestada 
ruumikvaliteedi põhimõtetega ning tagada õppijatele ja 
töötajatele vaimselt ja füüsiliselt turvaline ning heaolu 
toetav keskkond, suurenema peab taristu ühiskasutus 
ja ressursitõhusus. Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
organisatsioonikultuuri arendamisele ja väärtus-
põhisele juhtimisele. 

Pea iga tegevust mõjutasid 2020. aastal koroonaviiruse 
leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud. Eesti 
Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur analüüsis 
kõrg  haridusasutuste toimetulekut eriolukorrast 
tingitud kaugõppega. Uuringust selgus, et eriolukord 
suurendas õppejõudude ja IT tugitöötajate 
töökoormust. Suurim katsumus nii õppejõududele 
kui ka üliõpilastele oli sotsiaalne eraldatus, millele 
lisandusid infojagamise, interneti kvaliteedi ja 
ajajuhtimisega seotud probleemid. Positiivsena 
tõstetakse esile õppejõudude suurenenud digipädevust 
ja koostööd. Eriolukord tõi kaasa kulutusi, mille 
korvamist kõrgkoolid riigilt ootavad. Samuti

soovitakse üleriigilist IT tugikeskust, vajadustele 
vastavat internetiühendust ning digiõppega seotud 
andmekaitse aspektide ühist lahendamist.

Kutsekoja korraldatud OSKA Covid-19 eriuuringust 
selgus, et viirusekriis tõi kaasa töötajate koolitus-
vajaduse plahvatusliku kasvu: juurde on vaja õppida 
digitehnoloogia-, riskijuhtimise ja -analüüsi, 
tootearenduse ja turunduse, juhtimis-, kommuni-
katsiooni- ning koostööoskusi. Vaatamata töötute 
suurenenud arvule on tööstuses, IKT-sektoris, 
põllumajanduses, sotsiaalvaldkonnas, tervishoius ja 
hariduses keeruline leida vajalike oskustega töötajaid. 

Eesti Teadusbaromeetri aruandest selgus, et Eesti 
elanike usaldus teaduse vastu on väga suur (78%) 
ja enamik eestlastest peab teadlasi ekspertideks. 
90% Eesti elanikest nõustub, et teadusuuringud on 
vajalikud, isegi kui neist ei ole kohe otsest kasu, ja 
87% elanikest arvab, et riik peaks teadusuuringuid 
rohkem toetama. 85% Eesti inimestest on seisukohal, 
et poliitikud peaksid veel rohkem teadlasi kuulama. 

Kui EL-is keskmiselt jäid teadus- ja arendustegevuse 
(TA) kulud 2018. aastaga võrreldes samale tasemele, 
siis Eesti kuulus koos Belgia ja Horvaatiaga suurima 
suhtelise TA kulude tõusuga riikide hulka. 2019. aastal 
moodustasid Eesti TA kulud 453 miljonit eurot, mis 
on 1,6% SKT-st. Seejuures jäi TA rahastamine riigi- 
ja kohalikust eelarvest 2018. aasta tasemele, ent 
erasektori kulutused TA-le suurenesid 53,2% ehk 
85,7 miljoni euro võrra. EL-is keskmiselt moodustasid 
kulutused TA-le 2019. aastal 2,1% SKT-st. 

Riigieelarve seaduse alusel loodetakse 2021. aastal 
jõuda TA avaliku sektori rahastamisega esimest korda 
1%-ni SKT-st. Selle tulemusel suureneb teaduse 
baas  rahastuse ja konkurentsipõhiste uurimis toetuste  
maht ning nooremteadurina töötavad doktorandid 
hakkavad doktoranditoetuse asemel saama palka. 
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Üliõpilaste arv Eestis aastatel 2011–2020. Allikas: EHIS
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Eesti õppeasutuste arv, kus sai aastatel 2011–2020 õppida  
kõrghariduse õppe  kavade alusel. Allikas: EHIS
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Üliõpilaste arv Eestis õppevaldkonniti 2020. aastal  
ja muutus võrreldes 2011. aastaga. Allikas: EHIS
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18 õppeasutuses saab Eestis 
2020/2021. õppeaastal omandada kõrgharidust

2020. aastal õppis Eestis kõrgharidustasemel 
45 259 üliõpilast, neist 82% tasuta õppekohtadel. 
Üliõpilaste arv on kümne aastaga vähenenud peaaegu 
kõikides õppevaldkondades. Ainus erand on IKT, mida 
õppis 2020. aastal 21% rohkem üliõpilasi kui kümme 
aastat tagasi. 

Maailma suurima välisüliõpilaste küsitluse 
International Student Barometer andmetel on Eestis 
õppimisega üldiselt rahul 88% vastanutest. Eriti suur 
on rahulolu hindamis kriteeriumide ja hindamisega. 
Kõrgelt hinnatakse õpikeskkonda (laborid, õpialad, 
veebiõpe, raamatukogud, tehnoloogia ning veebi-
raamatukogu). Maailma keskmisest jääb Eesti kõige 
enam maha küsimustes, mis puudutavad õppejõudude 
ja üliõpilaste karjäärivõimalusi. Välisüliõpilased 
hindavad kõrgelt Eesti õppejõudude akadeemilist taset 
ja professionaalsust, kuid möönavad, et pedagoogilises 
pädevuses on neil arenguruumi. Keskmisest 
madalamalt hinnatakse ka oma töökogemust õpingute 
ajal, pakutavat karjäärinõustamist ja konkurentsi-
võimet tööturul.

Koroonapandeemia mõju võib näha ka välis-
üliõpilaste väiksemas vastuvõtus. 2020. aastal 
alustas Eesti kõrgkoolides tasemeõpet 1450 uut välis-
üliõpilast – ligi veerandi võrra vähem kui mullu, mil 
neid oli 2026. 2019/2020. õppeaastal lõpetas Eestis 
õpingud 1345 välisüliõpilast, mis moodustas kokku 
14,7% kõikidest lõpetajatest. Varasemate aastate 
põhjal võib öelda, et õpingute katkestamise näitajad 
on välis üliõpilastel väiksemad kui Eesti üliõpilastel. 
Välisüliõpilased aitavad korvata kvalifitseeritud 
töötajate puudujääki ja edendada seeläbi ka Eesti 
majanduse konkurentsivõimet.

Riik algatas 2020. aastal struktuurivahenditest 
rahastatava sektoritevahelise mobiilsuse toetamise 
meetme, mis võimaldab nii avaliku kui ka erasektori 
asutusel palgata oma võimekuse suurendamiseks 
doktorikraadiga teadlasi tegema vajalikke rakendus-
uuringuid ja viima ellu tootearendusprojekte.  
Teadlaste tööle asumine väljaspool ülikooli tõenäoliselt 
vähendab asutuste vajadust tellida TA teenuseid. Pikas 
plaanis võib see kaasa tuua mahukamad rakendus-
uuringud ja edukama koostöö. 

2020. aastal alustas tööd Haridus- ja Noorteamet, 
mis loodi SA Innove, SA Archimedese, Hariduse 
Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö 
Keskuse teenuste põhjal. Uus amet peaks parandama 
koostööd ja juhtimist, kasvatama sidusust 
ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muutma 
tööjaotuse selgemaks ja loogilisemaks, vähendama 
dubleerimist ning hoidma kokku kulusid. 



Tegevustoetusele lisaks saadud tulu 
õppetegevusest akadeemilise töötaja 

kohta eurodes aastatel 2016–2020
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Kõrghariduse tegevustoetus miljonites 
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sh Tartu Ülikoolile, aastatel 2017–2020.  
Allikas: HTM
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2020. aastal kõrgkoolidele eraldatud 
toetus eurodes. Allikas: HTM
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ÕPPETÖÖ
Rahastamine
Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) kasutab kõrgkoolide rahastamisel 
mudelit, mille järgi jagatakse kõrgharidusõppe toetamiseks ette 
nähtud vahendid tegevustoetuseks ja sihtotstarbeliseks toetuseks. 
Tegevustoetusest moodustab 80% kindel baasrahastus, mille vahendid 
jaotatakse kõrgkoolide vahel eelmise kolme aasta rahastamismahu põhjal. 
20% tegevustoetusest moodustab tulemusrahastus, millest 17% määratakse 
tulemusnäitajate saavutamise ja 3% kõrgkooliga sõlmitud tegevustoetuse 
eraldamise lepingu täitmise alusel. 

HTM eraldas Eesti kõrgkoolidele 2020. aastal halduslepingute kohaselt 
toetust kokku 164,7 miljonit eurot, sellest Tartu Ülikoolile 54,2 miljonit 
eurot. Tartu Ülikoolile eraldatud toetus kasvas 2020. aastal eelneva aastaga 
võrreldes 1,9 miljonit eurot ehk 3,6%.

Kõrgkoolidele eraldatud toetus miljonites eurodes aastatel 2016 ja 2020  
(sh tegevustoetus, doktoranditoetus, raamatukogu tegevustoetus ja muud siht -
otstarbelised toetused). Allikas: HTM

Kõrgkool 2016 2020 Muutus
Tartu Ülikool 47,8 54,2 +6,4 (13%)
Tallinna Tehnikaülikool 36,8 42,7 +5,9 (16%)
Tallinna Ülikool 18,9 20,2 +1,3 (7%)
Eesti Maaülikool 12,1 12,5 +0,4 (3%)
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 5,6 6,5 +1,0 (17%)
Eesti Kunstiakadeemia 6,8 7,6 +0,8 (12%)
Teised kõrgkoolid 23,0 21,1 -1,9 (-8%)
Kokku 151,0 164,7 +13,8 (9%)

Tegevustoetus oli 2020. aastal Eesti kõrgkoolidele kokku 153,5 miljonit 
eurot, millest Tartu Ülikool sai 31%. Tartu Ülikooli osakaal tegevus-
toetuses on alates uue rahastusmudeli kasutuselevõtust 2017. aastal olnud 
järjepidevalt 31%. Riigis tervikuna kasvas tegevustoetuse maht võrreldes 
2019. aastaga 3,44%. Hoolimata väikesest kasvust jääb kõrghariduse 
rahastuse muutus juba mitmendat aastat tarbijahinnaindeksi ja keskmise 
palga tõusule alla. Seetõttu on ülikool võtnud suuna eraraha suuremale 
kaasamisele. 

Tulemusnäitajate saavutamise alusel määratav tegevustoetuse osa kasvas 
2020. aastal 3,44% ehk 870 000 eurot. 2020. aasta eelarve jagamisel 
arvesse läinud tulemus näitajate poolest oli Tartu Ülikool edukas ning 
sai lisandunud summast endale kaks kolmandikku ehk 608 000 eurot. 
Tulemus paranes eelkõige üliõpilaste õpirändes, eraraha suhtes tegevus-
toetusesse ja nominaalajaga lõpetajate osakaalus. 

Tartu Ülikool teenis 2020. aastal õppetegevuses tasulise tasemeõppe, 
täiendusõppe, arendusprojektide ja õppetegevuse toetustega tegevus-
toetusele lisaraha 19,97 miljonit eurot, mis moodustas ligi 25,9% kogu 
õppe-eelarvest (v.a arst-residentide koolitus). See oli 12 446 eurot ühe 
akadeemilise töötaja kohta aastas. Tulu täiendusõppest koos projektide, 
programmide ja sihtfinantseerimisega oli 2020. aastal 6,16 miljonit eurot. 
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Õppekavad
2020. aastal võeti uusi üliõpilasi õppima 159 õppekava alusel. See arv 
on sama mis neli aastat tagasi. Samal ajal on õppekavasid, mille alusel 
üliõpilased õppida said, jäänud 9% vähemaks. Ülikool jätkab õppekavade 
regulaarset ülevaatamist ja ajakohastamist.

Õppekavade arv õppeastmeti 2016/2017. ja 2020/2021. õppeaastal

Õppekavad, mille alusel tuli 
õppima uusi üliõpilasi

Õppekavad, mille alusel 
õppis üliõpilasi

2016/2017 2020/2021 2015/2016 2020/2021
Kõrghariduse I aste 56 55 79 63
Magistriõpe 71 70 93 91
Doktoriõpe 32 33 35 34

Kokku 159 159 207 188

2020. aastal avati vastuvõtuks neli uut eestikeelset õppekava, mis 
põhinevad varasematel õppekavadel:

• „Etenduskunstid“, 
• „Kultuuripärandi loovrakendused“,
• „Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu“,
• „Andmeteadus“. 

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

2020. aastal võeti üliõpilasi õppima 29 ingliskeelse õppekava alusel, millest 
26 olid magistriõppekavad. Bakalaureuseõppekavade puhul lähtutakse 
ülikoolis põhimõttest, et ingliskeelse õppekava saab avada vaid juhul, kui 
konkreetsel õppesuunal on võimalik õppida ka eesti keeles. 2020. aastal 
uusi ingliskeelseid õppekavasid ei avatud.

Ühisõppekavasid toetava „Erasmus Munduse“ programmi rahastuse ja 
rahvusvahelise tunnustuse sai viis Tartu Ülikooli õppekava. Kolmandat 
korda toetati professor Ivo Leito juhitud „Analüütilise keemia“ õppekava, 
kuhu on kaasatud neli ülikooli. „Erasmus Munduse“  toetuse said ka neli 
koostöövõrgustikku, kuhu Tartu Ülikool on partnerina kaasatud järgmiste 
magistriõppekavadega:

• „Linnastunud ühiskonna geoinformaatika“, koostööd  juhib Twente 
Ülikool,

• „Kesk- ja Ida-Euroopa, Venemaa ja Euraasia uuringud“, koostööd juhib 
Glasgow’ Ülikool,

• „Rahvusvaheline õigus ja inimõigused“, koostööd juhib Glasgow’ Ülikool,
• „Informaatika“, koostööd juhib Aalto Ülikool.
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Üliõpilaste vastuvõtt
Ülikool teeb tööd selle nimel, et suurendada sisseastujate teadlikkust 
õppekavadest ja suunata neid juba varakult oma erialavalikut läbi mõtlema. 
2009. aastal algatatud tudengivarju projektis saab sisse astumisest huvitatu 
endale sobival ajal tutvuda huvipakkuva erialaga, osaleda loengutes 
ja seminaridel ning saada otsest tagasisidet sama eriala üliõpilastelt. 
2019/2020. õppeaastal käis tudengivarjuks 930 noort ehk umbes sama 
palju kui aasta varem. Viiruseohu ja laialdase kaugõppe tõttu saab alates 
2020. aasta kevadest osaleda tudengivarjuna ka veebi teel. Ülikooli lahtiste 
uste päeval 2020. aasta märtsis osales ligikaudu 1600 huvilist.

2020. aastal omandas Eestis üldkeskhariduse 8010 õpilast. Neist 
3637 (45% ehk 2% vähem kui aasta varem) jätkas õpinguid mõnes Eesti 
kõrgkoolis. Tartu Ülikooli astunute osakaal vähenes aastatagusega võrreldes 
2% võrra: kui 2019. aastal jätkas siin õpinguid 17% vastsetest gümnaasiumi 
lõpetanutest, siis 2020. aastal oli neid 15% (1224 inimest). 34% neist, kes olid 
äsja lõpetanud gümnaasiumi ja astusid kõrgkooli, valisid Tartu Ülikooli.

Alates 2017. aastast on ülikool korraldanud märtsikuus akadeemilise 
testi. Selle eesmärk on anda võimekamatele testisooritajatele juba 
varakult kindlustunne, et nad on esimese astme õppekavade alusel 
ülikooli vastu võetud. Kuna aasta-aastalt on kevadise akadeemilise 
testi tegijate arv kasvanud, kavandati 2020. aastal test kahele päevale. 
Testile registreerus 2485 kandidaati, sh 1865 abiturienti (26% kõigist 
abiturientidest). Eriolukorra tõttu pidi ülikool akadeemilise testi ära jätma, 
kuid kõrghariduse esimese astme õppekavade vastuvõttu testi tühistamine 
negatiivselt ei mõjutanud.  

2020. aastal alustas Tartu Ülikoolis õpinguid kolmel astmel kokku 
4154 üliõpilast. Kõrghariduse rahastamise probleemide tõttu on ülikool 
viimastel aastatel teadlikult hoidunud õppekohtade arvu suurendamisest 
ning võtnud eesmärgiks kasvatada õpingute eest tasuvate üliõpilaste 
vastuvõttu nii eestikeelses kui ka võõrkeelses õppes.

Kõrghariduse esimesel astmel alustas 2399 üliõpilast: bakalaureuseõppes 
1719, rakenduskõrgharidusõppes 382 ja integreeritud õppes 298 üliõpilast. 
Vastsete gümnaasiumi  lõpetanute osakaal kõrghariduse esimesele astmele 
vastuvõetute hulgas oli 2020. aastal päevaõppes 62% ja sessioonõppes 15%. 
Aastateks 2019–2021 sõlmitud kõrghariduse tegevustoetuse eraldamise 
lepingus lepiti kokku, milliste õppekavade alusel võib ülikool pakkuda 
osakoormusega õpet. Kui varem sai osakoormusega õppida vaid 
strateegilise juhtimise magistriõppekava alusel, siis 2019. aastast on tasuline 
osakoormusega sessioonõpe võimalik veel kahe esimese astme õppekava 
alusel. Õigusteaduse bakalaureuseõppekava Tallinna õpperühmas asus 
2020. aastal õppima 37 üliõpilast ning Pärnu kolledži ettevõtluse ja projekti
juhtimise õppekava alusel 15 üliõpilast. Mõlema õppekava puhul näitab 
vastuvõtt, et tasulise, osakoormusega sessioonõppe vastu on neil erialadel 
haridusturul nõudlust. 

Magistriõpet alustas 1574 üliõpilast (ligikaudu sama palju kui aasta varem). 
47% neist, kes astusid 2020. aastal Tartu Ülikooli magistri õppesse, olid 
lõpetanud varasemad õpingud mujal, sh 24% välisülikoolis, 5% Tallinna 
Ülikoolis, 5% Tallinna Tehnikaülikoolis ja 2% Eesti Maaülikoolis. 

2020. aastal alustas Tartu Ülikoolis õpinguid 564 välisüliõpilast. 
Välisüliõpilaste osakaal kõigist vastuvõetutest on viie aastaga kasvanud 
11%-lt 14%-le, kuid alates 2018. aastast on välisüliõpilaste vastuvõtuarv 
stabiliseerunud ning viimasel aastal seoses koroonaviirusega isegi 
vähenenud. Ülikoolil ei ole eesmärki rahvusvahelist vastuvõttu märkimis-
väärselt kasvatada. Õppeastmeti oli 2020. aastal vastu võetud välis-
üliõpilaste osakaal järgmine: esimesel astmel 5%, magistri õppes 24%  
ja doktoriõppes 37%. 
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TULEMUSLEPING: ülikool suurendab 10% aastas vastuvõttu informaatika 
ja infotehnoloogia õppekavagruppi ning suurendab teistes õppekavades 
erialaspetsiifiliste IKToskuste õpetamise mahtu

Viimase viie aastaga on IKT-üliõpilaste vastuvõtt kasvanud 19%.  
2020. aasta vastuvõtu kasvule aitas kaasa uue „Andmeteaduse“ 
õppekava avamine, negatiivselt mõjutasid vastuvõttu ühiskonnas levinud 
välistudengite vastased hoiakud, koroonaviirusest tulenevad reisimis-
raskused ning väiksem hulk tasuta õppekohti EL-i välistele üliõpilastele. 
Kui 2017. aastal asus tegevustoetusega rahastatud kohtadele õppima 
68 ELi välist üliõpilast, siis 2020. aastal oli neid 30. 

Erialase digipädevuse arendamine on eesmärgiks võetud terves ülikoolis. 
Üldiste digioskuste toetamiseks töötati välja ja korraldati esimest korda 
kursus „Digikodanik infoühiskonnas“. Digipädevuse enesehindamise 
raamistiku põhjal töötati välja õpieesmärgid digioskuste lõimimiseks eri 
ainetesse. Ülikooli arengufondist kaasrahastati Hariduse Infotehnoloogia 
Sihtasutuse (HITSA) toetatud nelja uut erialaste digioskuste arendamise 
projekti, mis lisandusid juba töös olevale neljale projektile. Analüüsiti 
digioskuste esindatust eri õppekavades ning hakati mõõtma, kuidas 
üliõpilased hindavad oma erialaste digioskuste arengut õpingute käigus.  

TULEMUSLEPING: ülikool aitab tagada õpetajate järelkasvu, loob 
õpetajakoolituses paindlikud võimalused ja laiendab õpetajakoolituse 
partnerkoolide võrgustikku väljaspool Tartut 

Õpetajakoolitusse kandideerijate arv kasvas 2019. aastaga võrreldes 
10% ning konkurss ühele õppekohale on kolme aastaga kasvanud 2,6-lt 
3,4-le. Õppekohad täideti kõigi õppekavade puhul peale matemaatika-
informaatika õpetaja õppekava. Jätkus vastuvõtt eriprogrammi „Kogenud 
kooli“, kuhu kutsuti nii füüsika- kui ka matemaatikaõpetajaid; programmiga 
liitus üheksa õppijat. Ülikoolil on laialdane partnerkoolide võrgustik, 
lepingud praktika tegemiseks jm koostööks on sõlmitud kokku ligi 
400 partneriga, kelle hulgas on gümnaasiume üle Eesti.

TULEMUSLEPING: ülikool moodustab doktoriõppeks 2020. aastal 
vähemalt 164 õppekohta 

Tegevustoetuse eraldamise lepingus on sätestatud, et ülikool moodustab 
aastatel 2019–2021 doktoriõppe vastuvõtuks igal aastal vähemalt 
164 õppekohta. 2020. aastal alustas õpinguid 181 doktoranti. Võrreldes 
2019. aastaga võeti vastu neli doktoranti rohkem. 

Õppimine 
2020. aastal õppis Tartu Ülikoolis 13 641 üliõpilast, 87% neist tasuta 
õppekohal. Viimase viie aasta jooksul on üliõpilaste arv vähehaaval 
kasvanud. Magistri- ja doktoriõppe üliõpilased moodustasid 2020. aastal 
39% üliõpilaskonnast – see näitaja on püsinud viimased kuus aastat samal 
tasemel.

2020. aastal õppisid üliõpilased neljas valdkonnas kokku 188 õppekava, sh 
nelja ühisõppekava alusel. Kõige rohkem üliõpilasi õppis sotsiaal teaduste 
valdkonnas (5804). Tartu Ülikooli koordi  neer i tavate ühis õppekavade alusel 
õppis 129 üliõpilast, teiste kõrgkoolide koordineeritavate õppekavade 
alusel 192 üliõpilast.

Üliõpilased võivad võtta õppeaineid ka teistest Eesti kõrgkoolidest ning 
saadud ainepunktid oma kõrgkooli üle kanda. 2019/2020. õppeaastal 
osales 38 Tartu Ülikooli üliõpilast teiste kõrgkoolide õppetöös, enamasti 
Tallinna Tehnikaülikoolis või Eesti Maaülikoolis. 334 teiste Eesti 
kõrgkoolide üliõpilast võttis õppeaineid Tartu Ülikoolist. Enim oli nende 
hulgas Eesti Lennuakadeemia (116) ja Eesti Maaülikooli (10) üliõpilasi.
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Keskse tugiteenuse raames on üliõpilastele abiks:

• kaks õppekorraldusnõustajat, 
• neli õpirändenõustajat,
• psühholoogid (2,7 töökohta),
• kaks karjäärinõustajat,
• üks ettevõtlusnõustaja,
• üks erivajadustega üliõpilaste nõustaja,
• sada tuutorit.

2020. aastal võeti psühholoogid tööle ka kolledžitesse.

Digiõpe
A2020 eesmärk: ülikool toetab õppetöös innovatsiooni, tehnoloogia 
kasutamist ja koostööd

Ülikooli eesmärk on ajakohastada nii õppemeetodeid kui ka -vorme. 
Selleks luuakse ja arendatakse veebipõhiseid õppimisvõimalusi. Digiõpet 
kasutatakse ülikoolis eelkõige koos auditoorse õppega, et toetada 
üliõpilaste iseseisvat tööd. Koroonaviiruse tõttu toimus ülikooli taseme- ja 
täiendusõpe alates 2020. aasta märtsist suures osas veebis. 2020. aastal 
kasvas hüppeliselt videoloengute salvestamine ning veebiseminaride 
kasutamine õppetöös. Samuti tekkis suurem vajadus teha e-kontrolltöid 
ja e-eksameid ning teostada nende järelevalvet. 2020. aastal oli osaline või 
täielik veebipõhine tugi 5282-l tasemeõppe ainekaval, mis moodustasid 
kõikidest ainekavadest 76%.

2020. aastal pakkus ülikool 21 vaba juurdepääsuga e-kursust (MOOC). 
Kursustel osales kokku 12 787 õppijat ja need lõpetas 5485 õppijat.

13 Tartu Ülikooli kursust pälvis HITSA-lt e-kursuse kvaliteedi märgi. Aasta 
e-kursuse tiitel tuli kaheksandat korda Tartu Ülikooli ning selle sai Johan 
Skytte poliitikauuringute instituudi e-kursus „History of Baltic Sea Region“, 
mille autor on Heiko Pääbo.
> hitsa.ee/uudised-1/e-kursuse-kvaliteedimargi-saajad-on-selgunud

Hea kogemuse levitamiseks nii ülikoolis kui ka väljaspool seda korraldati 
kolmandat aastat e-õppe kogemusseminar, mis seekord keskendus  
elektroonsetele eksamitele ja eksamite järelevalvele. 

Digiõppe kasutamine Tartu Ülikoolis 2016 2017 2018 2019 2020
Veebipõhised õppeained tasemeõppes
Õppeainete arv (osakaal kõigis õppeainetes) 2413 (30%) 2737 (35%) 3738 (49%) 4892 (69%) 5282 (76%)

sh täielikult veebipõhiste õppeainete arv 122 116 120 123 321
Osalenute arv 64 996 74 789 100 076 125 522 133 720

E-täiendusõpe
E-täiendusõppes osalenute arv 16 452 22 559 18 493 17 029 28 602
Toimunud MOOC-ide arv 10 15 20 19 21
MOOC-idel osalenute arv 8001 11 935  8991 7275 12 787

Moodle’i kursuste arv 3910 5010 6054 7421 8611
Videote arv

UTTV videoportaalis 4260 5166 6997 7470 7828
Panopto videoloengute serveris 1236 4319 5719 13 239

https://www.hitsa.ee/uudised-1/e-kursuse-kvaliteedimargi-saajad-on-selgunud
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Rahvusvaheline õpe
A2020 eesmärk: ülikool toetab üliõpilaste ja töötajate õpirännet ning  
väärtustab rahvusvahelist ja kultuuriliselt mitmekesist õpi- ja 
töökeskkonda

2020. aastal õppis Tartu Ülikoolis 1678 välisüliõpilast, s.o 12% üliõpilaste 
üldarvust. Eestis tervikuna vähenes välisüliõpilaste arv ja osakaal võrreldes 
2019. aastaga eelkõige koroonast tingitud piirangute tõttu, kuid Tartu 
Ülikoolis nende arv isegi veidi kasvas. Kõigist Tartu Ülikooli välis-
üliõpilastest oli 54% magistriõppes ja 19% doktoriõppes. Välisüliõpilasi oli 
kokku 99 riigist. 

Viimase viie aasta jooksul on välis üliõpilaste osakaal kasvanud eelkõige 
loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. Kõigist välisüliõpilastest õppis 
41% loodus ja täppisteaduste, 36% sotsiaalteaduste, 13% humanitaar
teaduste ja kunstide ning 10% meditsiiniteaduste valdkonnas.

Koroonapandeemia mõjutas märkimisväärselt õpirännet. Tartu Ülikoolist 
suundus välismaale 491 vahetusüliõpilast, nendest 173 käis praktikal. 
Eelmise õppeaastaga võrreldes oli välismaale suundujaid 12% vähem. 
Välismaal õppijate osakaal kasvas 3% võrra, kuid piirangute tõttu oli 
välispraktikal osalejaid 31% vähem kui eelmisel aastal. Kõige enam üliõpilasi 
läks Soome (26%), Suurbritanniasse (8%) ja Saksamaale (7%). 269 üliõpilast 
ehk 60% välis kõrgkoolides õppinud ja välispraktikal osalenud üliõpilastest 
kasutas EL-i kõrgharidusprogrammi „Erasmus+“.

Tartu Ülikoolis õppis 566 väliskülalisüliõpilast – seda oli 8% vähem 
kui aasta varem. Programmi „Erasmus+“ raames õppis Tartu Ülikoolis 
kokku 383 vahetusüliõpilast. Iga kolmas „Erasmus+“ võimalusi kasutanud 
üliõpilane oli pärit mõnest partner ülikoolist Saksamaalt. Suur huvi Tartu 
Ülikoolis õppimise vastu oli ka Itaalia ja Prantsusmaa üliõpilastel.

Välis(külalis)üliõpilaste nõustamiseks korraldatakse iga semestri alguses 
Tartut ja ülikooli tutvustav sissejuhatav lühikursus. Neil aitavad paremini 
kohaneda ka välis üliõpilastest tuutorid ja tugitudengid. Tuutorikoolitust on 
2019. aastast alates pakutud ka inglise keeles.

Saksamaa 120 Itaalia 44
Tšehhi 39

Leedu 17
Prantsusmaa 41

väliskülalisüliõpilast õppis Tartu Ülikoolis

USA 25
Hispaania 21 Muud 236

566

Hiina 23

Soome 127
Saksamaa 35 Prantsusmaa 25
Hispaania 22 Belgia 22

Tartu Ülikooli üliõpilast õppis välisriigis

Poola 20 Muud 177

491
Ühendkuningriik 40

Tšehhi 23

12%
välisüliõpilasi
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Magistriõpe (1384)
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2778
lõpetanut

Lõpetanute arv  
õppeastmete kaupa 2020. aastal

2871 2630 2778
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–3%

Lõpetanute arv aastatel 2016–2020

Ärindus, haldus
ja õigus
590

Sotsiaalteadused, 
ajakirjandus ja 
teave
419

Tervis ja
heaolu
400

Haridus
326

Humanitaar-
teadused ja 
kunstid
318

Loodusteadused, 
matemaatika ja 
statistika
330

IKT
235

Teenindus
83

Tehnika, tootmine
ja ehitus 77

Kõrghariduse I aste
Magistriõpe (sh integreeritud õpe)
Doktoriõpe

2020. aastal lõpetanute arv  
ja jaotus õppeastmete ning  

õppevaldkondade kaupa

14%
11%

5%

15%

HV
331

SV
630
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109
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436
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19%

Katkestamise määr ja katkestamis-
juhtude arv kõrg hariduse esimesel ja 
teisel astmel valdkonniti 2020. aastal. 

Halli värviga on võrdluseks toodud 
katkestamise määr 2016. aastal

22%
31% 35%

2016 2017 2018 2019 2020
Kuue aastaga (nominaalaeg + 

kaks aastat) lõpetamiseni jõudnud 
doktorantide osakaal kõigi nendega koos 

alustanud doktorantide seas 

15,3% 13,3% 11,4%

2016 2017 2018 2019 2020

Katkestamise määr kõrg hariduse 
esimesel ja teisel astmel aastatel 

2016–2020
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2020. aastal lõpetas Tartu Ülikooli 
2778 üliõpilast. Cum laude lõpetas 
345 üliõpilast. Kõige enam oli 
lõpetanute hulgas ärinduse, 
halduse ja õiguse valdkonna 
üliõpilasi (21%).

2020. aastal Tartu Ülikooli 
bakalaureuseõppe 
lõpetanutest jätkas siin samal 
aastal magistriõppes 45%. 
Õppevaldkondade lõikes jätkasid 
magistriõppes kõige enam 
loodusteaduste, matemaatika 
ja statistika valdkonna (57%) 
ning ärinduse, halduse ja õiguse 
valdkonna lõpetanud (50%).

2020. aastal kaitsti Eestis 
doktorikraadi 221 korral, üle 
poole neist Tartu Ülikoolis. Tartu 
Ülikooli lõpetas 118 doktoranti, 
mis on üheksa võrra vähem kui 
2019. aastal.

2020. aastal katkestas oma 
õpingud 1506 üliõpilast. 
Katkestamise määr oli 11% 
(kõrghariduse esimesel 
astmel 12%, magistriõppes 
11% ja doktoriõppes 10%). Osa 
katkestanutest jätkas siiski 
aasta jooksul õpinguid Tartu 
Ülikoolis – kui võrrelda üliõpilaste 
koguhulka kahel järjestikusel 
aastal (2019 ja 2020), võib öelda, et 
Tartu Ülikoolis katkesid õpingud 
2020. aastal 10% üliõpilastel.

Peamised katkestamise põhjused 
olid: 

• oma soov (47%), 
• õppe lõpukuupäeva 

möödumine (24%),
• edasijõudmatus (14%). 

Õpingute lõpetamine ja katkestamine
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A2020 eesmärk: ülikool lähtub õppekvaliteedi parandamisel üliõpilase arengu toetamisest ühiskonna hüvanguks 

2019/2020. õppeaasta kevadsemestril võeti ülikoolis kasutusele uus õppekava tagasiside küsimustik, millele 
vastamine võimaldab üliõpilastel analüüsida oma õpikogemust. Küsimused puudutasid õppekava sidusust ja 
ülesehitust, õppekorraldust ja -keskkonda, üliõpilaste pädevuste arengut ning tugisüsteemide tööd. Õppekava 
küsimustikule vastasid bakalaureuseõppe ja rakenduskõrgharidusõppe teise ja viimase semestri õppijad, 
magistriõppe viimase semestri õppijad ning integreeritud õppe teise, kuuenda ja kümnenda semestri õppijad. Oma 
õppekava kohta andis tagasisidet 58% küsitletutest, kokku täideti 3211 ankeeti.

Õppekava küsitluse tulemusi kasutavad õppekavade programmijuhid ja instituutide juhid õppekava arendamiseks ja 
õppekorralduse parandamiseks ning õppeosakond tugiteenuste arendamiseks. Ülikooli senat kinnitas ka õppekava 
statuudi muudatuse, mis määrab õppeaine ja õppekava tagasiside küsitluste tulemuste kasutamise õppekavade 
sisehindamisel.

Õppeaine tagasiside uus küsimustik võeti kasutusele 2018/2019. õppeaasta kevadsemestril. 2019/2020. õppeaasta 
sügissemestri andmete põhjal valmis analüüs, mis kinnitas vastuste jaotumist kolme faktori järgi: õpetamine, 
haaratus õppimisse ja üldhinnang ainele. Viie väite vastuste põhjal saadud „õpetamise faktori“ tulemust saab 
kasutada õpetamise kvaliteedi peamise näitajana. 

Kõigil üliõpilastel on kohustus anda tagasisidet nelja õppeaine kohta. 2020. aasta sügissemestril valis üliõpilasele 
neli tagasisidestatavat ainet esimest korda ÕIS-i algoritm, mis aitas täita eelkõige kaht eesmärki: jõuda selleni, 
et võimalikult paljude õppeainete kohta antaks tagasisidet, ja tagada, et tagasiside põhineks rohkem juhuvalimil 
kui üliõpilaste eelistustel. Lisaks kohustuslikuks tagasisidestamiseks määratud ainetele võib üliõpilane ka ise 
hindamiseks aineid valida.

2020. aastal alustati doktoriõppe arenguplaani elluviimisega. Selle lähtepunktiks on doktoriõppe kvaliteet, 
tulemuslikkus ja korraldus ülikoolis tulemusnäitajate, välishindamise tulemuste, doktoriõppe eest vastutavate 
töötajate ja doktorantide tagasiside põhjal. Eesmärk on paindlikum, teadustöökeskne doktoriõpe, valdkonnaülese 
ja valdkondadevahelise koostöö tugevdamine, doktoriõppe läbivalt kõrgetasemeline korraldus, sujuv ja stabiilne 
infovahetus ning tugistruktuuri loomine doktorandile, juhendajale ja programmijuhile. 2020. aasta kevadel 
toimunud esimene üleülikooliline doktorantide ja doktoriõppe eksternide rahuloluküsitlus toetas arenguplaani 
sihtide seadmist. Küsitlusele vastas 570 doktoranti ja eksterni (47% kutse saanutest).

Nii õppekavade, õppeainete kui ka doktoriõppe tagasiside küsitluste tulemused on kättesaadavad kõigile 
ülikoolipere liikmetele vastavatel statistikatöölaudadel.

Tagasiside arvestamine

4%

3%

17%
7%

2%

96%

97%
83%

93%

98%

6%

6%

12%

10%

4%

94%

94%

88%

90%

96%

Nõustus

Tunnen, et olen valinud endale sobiva õppekava

Mul on huvitav selle õppekava alusel õppida

Mul on õppekorralduse kohta piisavalt infot

Veebikeskkonnad ja rakendused toetavad õppimist

Olen rahul oma õppekava valikuvõimalustega

Ei nõustunud

I astme õpe Magistriõpe

2019/2020. õppeaasta õppekava tagasiside küsitluse tulemused (väitega nõustunute ja mittenõustunute osakaal) 

11%

14%

9%

16%

7%

9%

89%

86%

91%

84%

93%

91%

NõustusEi nõustunud

Õppeaine ülesehitus toetas minu õppimist

Õpetamine oli selles aines mitmekesine

Tagasiside aitas mul mõista, milles oma teadmisi edasi arendada

Õppeaines hinnati seda, mida õpetati

Kokkuvõttes oli õppeaine minu jaoks väärtuslik

Õppeaines arutlesime õpitu üle

2019/2020. õppeaasta õppeainete tagasiside küsitluse tulemused (väitega nõustunute ja mittenõustunute osakaal)
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15%

14%

27%

39%

19%

17%

85%

86%

73%

61%

81%

83%

NõustusEi nõustunud

Olen rahul doktoriõppe korraldusliku toega

Olen rahul juhendamise kvaliteediga

Olen rahul oma doktoritöö edenemisega

Olen motiveeritud oma doktoriõpingutega jätkama

Olen rahul oma otsusega tulla Tartu Ülikooli doktoriõppesse

Õppeained on olnud minu teadustöö jaoks asjakohased

2019/2020. õppeaasta doktorantide tagasiside küsitluse tulemused (väitega nõustunute ja mittenõustunute osakaal) 

Alexander Stewart Davies 
humanitaarteaduste ja  

kunstide valdkond,  
teoreetilise filosoofia 

kaasprofessor

Liina Lepp 
sotsiaalteaduste valdkond, 

didaktika lektor

Meelis Käärik 
loodus- ja täppisteaduste 

valdkond, tõenäosusteooria 
kaasprofessor

Doris Vahtrik 
meditsiiniteaduste valdkond, 
skeleti-lihassüsteemi lektor

Ene Kõresaar 
humanitaarteaduste ja  

kunstide valdkond,  
etnoloogia kaasprofessor, 
etnoloogia ja folkloristika 

magistriõppe programmijuht

Triin Vihalemm 
sotsiaalteaduste valdkond, 

kommunikatsiooniuuringute 
professor, magistri õppekava 

„Muutuste juhtimine 
ühiskonnas“ programmijuht

Indrek Zolk 
loodus- ja täppisteaduste 
valdkond, matemaatilise 

analüüsi lektor, matemaatika 
bakalaureuse- ja magistri-
õppekava programmijuht

Oivi Uibo 
meditsiiniteaduste valdkond, 

lastegastroenteroloogia 
kaasprofessor, arstiteaduse 

ingliskeelse bakalaureuse- ja 
magistriõppe programmijuht

Tartu Ülikool annab igal aastal välja aasta õppejõu 
auhinna, et tähtsustada head õpetamist ja tunnustada 
üliõpilastelt parimaid hinnanguid saanud õppejõude. 
Üliõpilased lähtuvad õpetamisoskuse hindamisel Tartu 
Ülikooli õpetamise heast tavast ja teevad ettepaneku 
õppejõu tunnustamiseks aasta õppejõu auhinnaga. 
Igas valdkonnas tunnustatakse üht õppejõudu. 
2020. aastal said Tartu Ülikooli aasta õppejõu auhinna 
Alexander Stewart Davies, Liina Lepp, Doris Vahtrik 
ja Meelis Käärik. Aasta õppejõudude kohta öeldi, et 
nad õpetavad üliõpilasi eesmärgipäraselt mõtlema ja 
oma tegusid juhtima ning aitavad luua pinna isiklikuks 
arenguks. Kiideti ka teooria ja praktika lõimimise, 
koostöise dialoogi ja võrdseid võimalusi toetava 
õpikeskkonna loomise eest.

Aasta programmijuhi tiitli said magistriõppekava 
„Etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia“ 
programmijuht Ene Kõresaar, magistriõppekava 
„Muutuste juhtimine ühiskonnas“ programmijuht 
Triin Vihalemm, ingliskeelse integreeritud õppekava 
„Arstiteadus“ programmijuht Oivi Uibo ning 
bakalaureuse õppekava „Matemaatika“ programmijuht 
Indrek Zolk. Aasta programmijuhte iseloomustab peale 
pideva ja järjekindla töö just uuenduste tegemine: 
õppekavas on välja arendatud uus suund, välja töötatud 
uut tüüpi magistrieksam, lisatud eri õpiteede võimalus, 
algatatud uued suuna- ja võimendusmoodulid, loodud 
kogu õppekavale süsteemne Moodle’i tugi ja lisatud 
videoloengud.

Tartu Ülikooli õppekvaliteedi edendamise auhinna võitis sotsiaalteaduste valdkonna ühiskonna teaduste instituut, 
kes on määratlenud õppijatele olulised üldised ja erialased digipädevused, loonud digipädevuste õppeained, 
-materjalid ja -taristu ning arendanud õppejõudude digioskusi ja digipädevuste arengule suunatud teadustegevust.
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Täiendusõppes osalenute arv koolitust 
korraldanud üksuste kaupa 2020. aastal

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

2020. aastal õppis 1216 kursusel 40 493 täiendusõppijat, neist 39 721 osales 
täiendusõppeprogrammides ja 772 valis õppimiseks taseme õppeained. 
Lisaks korraldati 161 sisekoolitust, kus osales 2624 ülikooli töötajat. HTM-i 
andmetel on Tartu Ülikool Eesti suurim täiendusõppe pakkuja. Ühe 
üliõpilase kohta oli ülikoolis 2,96 täiendusõppijat. 

Võrreldes 2019. aastaga suurenes täiendusõppijate üldarv 11%. Samuti 
kasvas aastaga osaliselt ja täielikult veebipõhiste täiendusõppe programmide 
osakaal vastavalt 22%-lt 31-%le ja 17%-lt 29%-le. Kõige rohkem 
korraldatakse 27–80-tunniseid koolitusi. Rahvusvahelise täiendusõppena 
toimus 21 kursust 4636 osalejaga. 

Tartu Ülikooli täiendusõppekursuste ja neil õppijate arv 2020. aastal

Õppijate arv Kursuste arv
Täiendusõpe kokku 40 493 1216

Täiendusõppeprogrammid 39 721 818
        sh veebipõhine õpe  

(sulgudes osakaal kõigis täiendusõppe-
programmides ja neil õppijates)

28 602 
(72%)

485  
(59%)

              sh MOOC-id 12 787 21
        sh rahvusvaheline täiendusõpe 4636 21
Tasemeõppeained 772 398

Ülikool pakub täiendusõpet nii avaliku kui ka erasektori asutustele. 
Koolitusi tellisid teiste hulgas Keskkonnaamet, Finantsinspektsioon, 
Integratsiooni Sihtasutus, Eesti Kirikute Nõukogu, Riigikantselei, Eesti 
Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet, Tervise Arengu Instituut, Ravimiamet, 
Notarite Koda, Riigikohus, Prokuratuur, AS Eolane Tallinn, muud ametid, 
ministeeriumid ja tervishoiuasutused ning arvukad haridusasutused. Ülikool 
pakkus 2020. aastal esmakordselt täiendusõppe riikliku koolitustellimuse 
raames tasuta koolitusi väike- ja keskmise suurusega ettevõtete töötajatele. 

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

Kooskõlas ülikooli arengukava eesmärgiga korraldati täiendusõpet 
edukalt ka väljaspool Tartut. Täiendusõppes osalejaid oli kõige enam 
Harjumaal, IdaVirumaal, Pärnumaal, Saaremaal ja Viljandimaal, st peamiselt 
piirkondades, kus tegutseb ülikooli kolledž või esindus. 
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Ida-Virumaa
1302

Lääne-
Virumaa

233

Harjumaa
3143

Jõgevamaa
67

Järvamaa
246

Raplamaa
73

Tartumaa
8469

Põlvamaa
237Valgamaa

196

Viljandimaa
743

Pärnumaa
1348

Lääne-
maa
23

Saaremaa
407

Hiiumaa
30

Võrumaa
125

Tartu Ülikooli täiendusõppeprogrammides osalenute arv kursuse toimumiskoha järgi 
2020. aastal maakonniti (v.a täielikult veebipõhisena toimunud kursused)

2020. aastal jätkati väärikate 
ülikooli programmidega 
Tartus, Tallinnas (eesti- ja 
venekeelne), Viljandis, Pärnus, 
Narvas (venekeelne), Türil, 
Kuressaares, Keilas, Valgas, Põlvas, 
Elvas ja Viimsis. Sügisel liitus 
väärikate ülikooliga Võrumaa. 
Koroonaolukorra tõttu asendati 
auditoorsed loengud veebi- ja 
audioloengute ning väikestes 
rühmades toimuvate digioskuste 
koolituste, keelekursuste ja 
õpitubadega. Üheks eesmärgiks 
seati väärikate ülikoolis osalejate 
digioskuste arendamine. 
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Hea teadustava
2017. aastal allkirjastasid Eesti teadusasutused hea 
teadustava kokkuleppe. 2020. aastal kiitis Tartu 
Ülikooli senat heaks selle rakendamise juhendi, milles 
on kirjeldatud head teadustava puudutav nõustamis- 
ja koolitussüsteem ning kahtluste ja kaebuste 
menetlemise viisid. Valdkondades alustasid tööd hea 
teadustava nõustajad, kelle poole saab pöörduda tava 
põhimõtete järgimisega seotud küsimuste korral.
> ut.ee/et/ulikoolist/hea-teadustava

Rahastamine
A2020 eesmärk: ülikool säilitab ja tugevdab teaduse 
ja tehnoloogia kiire arengu ja globaalse konkurentsi 
tingimustes oma positsiooni rahvusvahelises teadus- 
ja haridusruumis

2020. aasta peamised märksõnad on teadusrahastuse 
kasv ning koroonaviiruse ja selle ühiskondliku mõju 
uuringud.

Tartu Ülikoolile riigieelarvest eraldatud teaduse 
baasrahastuse summa oli 2020. aastal 18,9 miljonit 
eurot, mis moodustas 44% teadus- ja arendus asutuste 
baasrahastuse kogumahust (42,5 miljonit eurot). 
Baasrahastuse osakaal ülikooli teadustulus on viimaste 
aastate jooksul tunduvalt suurenenud. 

Teadus- ja arendusasutustele 2016. ja 2020. aastal eraldatud 
teaduse baasraha miljonites eurodes 

Teadus- ja 
arendusasutus 2016 2020 Kasv

Tartu Ülikool 6,1 18,9 12,8 (3,1 korda)
Tallinna Tehnikaülikool 3,0 9,2 6,2 (3,0 korda)
Tallinna Ülikool 1,0 3,1 2,0 (2,9 korda)
Eesti Maaülikool 1,2 3,3 2,1 (2,7 korda)
Teised asutused 2,5 8,1 5,5 (3,2 korda)
Kokku 13,9 42,5 28,7 (3,0 korda)

Ülikooli nõukogu eraldas rahvusteaduste toetuseks 
mõeldud baasrahastuse osa humanitaarteaduste ja 
kunstide valdkonnale. Baasrahastuse põhiosa summast 
eraldati 4,2 miljonit eurot investeeringuteks õppe- 
ja teadushoonetesse ning ülejäänud põhiosa jagati 
järgmiselt: 

• 71% akadeemilistele üksustele kooskõlas nende 
panusega baasrahastuse teenimisel, 

• 21% ülikooli arengufondi, 
• 8% rektorile akadeemiliste üksuste 

tulemusrahastamiseks. 

Pärast tulemussummade jaotamist ja arengufondist 
eraldiste tegemist jõudis 2020. aasta baasrahast 76,2% 

akadeemiliste üksuste eelarvetesse. Tööjõukulud 
moodustasid ligi 30% (5,9 miljonit eurot) tehtud 
kuludest. Ülikooli nõukogu otsustas 2020. aastal, 
et järgnevatel aastatel valdkondadesse suunatavat 
baas rahastuse põhiosa suurendatakse 74%-ni ning 
selle võrra vähendatakse tulemusrahastamise ja 
arengufondi suunatava raha osakaalu vastavalt 2%  
ja 1%. 

2020. aasta märtsis kuulutas Vabariigi Valitsus seoses 
koroonaviiruse üleilmse ja Eesti-sisese levikuga välja 
eriolukorra. Koroonaviiruse tegeliku leviku välja-
selgitamiseks alustasid Tartu Ülikooli teadlased  
aprillis uuringut „Covid-19 aktiivne seire“. 2020. aasta 
jooksul korraldati 11 uuringuetappi, millest üheksa 
olid üleriigilised ja kaks regionaalsed (Ida-Virumaa 
ja Harjumaa). Seireuuring jätkub 2021. aastal. Lisaks 
algatasid ülikooli teadlased uuringu „Reovee analüüsil 
põhineva SARS-CoV-2 eelhoiatuse seiresüsteemi 
loomine“, mis võimaldab regulaarselt koguda varajast 
infot viiruse leviku hindamiseks enne kliiniliste 
haigusjuhtude tuvastamist ning aitab avastada 
varjatud nakkuskoldeid. Paljuski tänu ülikooli teadlaste 
aktiivsele tegevusele algatati koroonapandeemiaga 
seotud probleemide lahendamiseks enam kui 
30 uuringut. 2020. aastal tehtud uuringute jaoks sõlmis 
ülikool riigiga ligi 9 miljoni euro eest toetuslepinguid. 
Nende seas väärib esiletõstmist ka ülikoolile eraldatud 
toetus III bioohutustasemega labori sisustamiseks, mis 
võimaldab edaspidi teha uuringuid inimestele ohtlike 
viirustega.
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2020. aastal lõppesid Tartu Ülikoolis viimased insti-
tutsionaalsed uurimistoetused, mis on järk-järgult 
asendunud Eesti Teadusagentuuri (ETAg) 
personaalsete uurimis toetustega. Institutsionaalse 
uurimistoetuse (IUT) teadusteemade rahaline maht 
oli 2020. aastal Eestis kokku 3,2 miljonit eurot (ilma 
üldkuluta). Tartu Ülikoolis uuriti 2020. aastal tänu 
IUTle 19 teadusteemat ja toetussumma oli 1,8 miljonit 
eurot (üldkuluta). 

2020. aastal alguse saanud personaalsete uurimis-
toetuste (PUT) projektide rahaline maht oli 
Eestis kokku 17,7 miljonit eurot (hõlmab stardi ja 
rühmagrante). Tartu Ülikooli teadlased said rahastuse 
54 uuele projektile, mida 2020. aastal toetatakse kokku 
10,3 miljoni euroga. 2020. aastal jätkusid ka varem 
alanud 109 PUT projekti, mida rahastati 12,3 miljoni 
euroga.  

Lisaks IUT ja PUT lepingutele sõlmiti ülikoolis 
2020. aastal teisi teadus- ja arendustöö lepinguid 
58,6 miljoni euro väärtuses. Seega on riigisisesed ja 
välismaised rahastajad ning tõukefondid rahastanud 
2020. aastal sõlmitud TA lepinguid kokku 83 miljoni 
euro ulatuses.  

Vabariigi Valitsus kinnitas 2019. aastal Eesti 
teadustaristu teekaardile kantud objektide inves-
teeringute kava aastateks 2020–2023. Tartu Ülikool 
saab taristu ja teenuste arendamiseks struktuuri-
vahendeid seitsmele projektile kogusummas 
3,55 miljonit eurot. Investeeringute kava esimeses 
voorus toetati 13 projekti, millest 11-s on juhtpartner 
Tartu Ülikool. Toetuse eesmärk on arendada teadus-
asutustele, ettevõtetele ja teistele partneritele olulist 
taristut, mille kasutamine aitab kaasa rahvusvahelisele 
koostööle ning vastab nutika spetsialiseerumise kasvu-
valdkondade arenguvajadustele.  

Struktuurivahendite toel algatati 2020. aastal 
ETAg-i ja HTM-i koostöös ressursside väärindamise 
teadus- ja arendustegevuse programm ResTA, mis 
toetab ettevõtete vajadusest lähtuvat teadus- ja 
arendustegevust puidu, toidu ja maapõueressursside 
väärindamisel, et soodustada neis valdkondades 
teadusrühmade võimekuse suurenemist, valdkondlike 
spetsialistide järelkasvu ning arenduskoostööd 
ettevõtete ja teadusasutuste vahel. Tartu Ülikool sai 
ligi 3 miljoni euro suuruse rahastuse üheksa projekti 
elluviimiseks. 

„Mobilitas Plussi“ programmi järeldoktorite ja 
tagasipöörduvate teadlaste ning raamprogrammi 
„Horisont 2020“ ERA õppetooli toetuse teadustöö-
kulude toetamise alaprogrammidest said rahastuse 
24 projekti, mille maht oli kokku 2,6 miljonit eurot.

2020. aastal alustas Postimehe Fond Noor-Eesti 
grandiprogrammi, et toetada tänapäevase Eesti 
ühiskonna enesetunnetuse arengule kaasa aitavaid 
eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestlikkuse uuringuid. 
Kõik kolm toetust kogumahus 0,8 miljonit eurot said 
Tartu Ülikooli teadlased. 

Välisrahastuse toel sõlmiti 2020. aastal Tartu Ülikoolis 
21,5 miljoni euro väärtuses teadus- ja arendustöö 
lepinguid, millest ligi pool on rahastatud EL-i 
teadus uuringute ja innovatsiooni raamprogrammist 
„Horisont 2020“. Kokku on sellest programmist 
aastatel 2014–2020 ülikooli projekte rahastatud üle 
60 miljoni euro eest. 
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Publikatsioonid 
Eesti Teadusinfosüsteemi andmetel avaldasid Tartu Ülikooli liikmed 
2020. aastal 2813 teaduspublikatsiooni, millest 1995 on liigitatud kõrge-
tasemeliseks. See teeb ühe akadeemilise töötaja (täistööaja arvestuses) 
kohta 1,24 kõrge tasemelist publikatsiooni.

2020. aasta septembri seisuga on 17,1% ülikooli teadlaste publikatsioo-
nidest, mis on avaldatud viiel viimasel aastal (2015–2019) ja indekseeritud 
Web of Science’i andmebaasis, jõudnud oma valdkonna  
10% enim viidatud publikatsioonide hulka. 

Teadusandmebaasi Essential Science Indicators (ESI) andmetel kuulus 
2020. aastal oma valdkonna 1% enim viidatud teadlaste hulka 70 Tartu 
Ülikooliga seotud teadlast, kelle nimed on esitatud allolevas loetelus. 
Nendest kaheksa (tähistatud tärniga) on oma suure mõjukuse poolest ära 
nimetatud ESI-l põhinevas Clarivate Analyticsi ülevaates „Highly Cited 
Researchers 2020“, milles on loetletud maailma 6000 kõige mõjukamat 
teadlast.
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2020. aastal jätkas Tartu Ülikool osalemist „Horisont 2020“ partnerlus-
võrgustikes. Muu hulgas osaleb ülikool kolmes alljärgnevas Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) võrgustikus, mille kaudu 
saadi 15 projektile kokku 1,01 miljonit eurot toetust: 

• Euroopa linnalise liikuvuse innovatsioonivõrgustik EIT Urban Mobility,
• Euroopa uuenduslike tootmistehnoloogiate koostöövõrgustik EIT 

Manufacturing, 
• Euroopa tervisevaldkonna innovatsioonivõrgustik EIT Health.

Aastatel 2015–2020 on ülikool saanud „Horisont 2020“ partnerlus
võrgustike kaudu, sh EIT ja Euroopa Teadusruumi võrgustiku ERA-NET 
algatuste Euroopa Komisjoni kaasrahastusena, kokku 5,8 miljonit eurot. 
Partnerluse kaudu saadud raha osakaal kogu ülikooli „Horisont 2020“ 
rahastusest moodustas 2020. aastal 9,5%.

Tartu Ülikooli genoomika 
instituudi teadlane Christiana Lyn 
Scheib pälvis 2020. aastal koos 
Cambridge’i Ülikooli ja Rooma 
La Sapienza Ülikooli teadlastega 
Euroopa Teadusnõukogu 
(ERC) uurimistoetuse projektile 
„Esivanemate loomine: 
surmapoliitika eelajaloolises 
Euroopas“. Projekti tulemused 
võimaldavad esimest korda 
hinnata, kuidas mõjutas 
ebavõrdsus eelajaloolist Euroopat 
ja milline roll oli selles meie 
esivanematel. 
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ETTEVÕTLIK ÜLIKOOL
A2020 eesmärk: ülikool innustab ettevõtjaid kasutama 
ülikooli teadustaristut ning akadeemiliste töötajate 
teadmisi ja oskusi

13,8 miljoni euro väärtuses sõlmis Tartu 
Ülikool 2020. aastal ettevõtluslepinguid
2020. aastal tellisid era- ja avaliku sektori asutused 
Tartu Ülikooli teadlastelt teadus- ja arendustööd 
2,4 miljoni euro eest rohkem kui aasta tagasi. Esimest 
korda ületas erasektoriga sõlmitud TA teenus-
lepingute  maht avaliku sektori tellimus lepingute 
mahu. 2020. aastal moodustasid erasektori tellimused 
7,3 miljonit eurot ehk 53% ettevõtlus lepingute mahust.  

Kõige suuremahulisemad olid ettevõttega Milrem 
Robotics sõlmitud leping rakendusuuringu tegemiseks, 
et suurendada metsauuendussüsteemi Robotic 
Forester juhtimisautonoomiat (2 miljonit eurot), ja 
Keskkonnaministeeriumiga sõlmitud leping Eesti 
kalandussektori riikliku töökava täitmiseks 2020. ja 
2021. aastal (1,8 miljonit eurot). Samuti kasvas 
2020. aastal koostöös ettevõtetega taotletud grantide 
kogumaht. Kui 2019. aastal oli see 3,9 miljonit, siis 
2020. aastal 11,2 miljonit eurot. Suurema osa neist 
moodustavad programmi „Horisont 2020“ toetused. 

Ettevõtjad ja avaliku sektori asutused kasutavad 
ülikoolilt TA teenuste tellimisel aktiivselt riigi 
innovatsioonimeetmeid. 2020. aastal osalesid 
ülikooli teadlased 11 projektis, mida rahastati nutika 
spetsialiseerumise rakendusuuringute toetamise 
meetmest NUTIKAS 2,98 miljoni euroga. Nüüdseks 
lõppenud meetme viieaastase kestuse jooksul 
osalesid ülikooli teadlased kokku 36 projektis. 
Riigi sotsiaal-majanduslike eesmärkidega inter-
distsiplinaarseid rakendusuuringuid rahastatakse 
RITA strateegilise TA toetamise meetmest. See tõi 
2020. aastal  ülikooli 0,8 miljoni euro väärtuses 
tellimustöid. Viieaastase perioodi peale kokku teeb 
ülikool RITA meetme raames riigi tellimusel ligi 
6,6 miljoni euro eest uuringuid. 

Eksperimentaalarenduse grant on 2019. aastal loodud 
ülikoolisisene toetusmeede teadlastele, kes soovivad 
arendada oma teadustöö baasil tekkinud rakenduslikku 
ideed edasi tooteks või teenuseks. 2020. aastal toetati 
10 projekti kogusummas 263 000 eurot. Toetatud 
projektidest on kiiresti arenenud ioniseeriva kiirguse 
füüsika kaasprofessori Madis Kiisa projekt, mille 
käigus ta töötab välja müoonkiirgusel põhineva 
skaneerimismasina laboriprototüüpi. Koos ettevõttega 
GScan on nad saanud programmist „Horisont 2020“ 
7,5 miljoni euro suuruse grandi täismõõtmetes 
prototüübi loomiseks.

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

Tartu Ülikool on algatanud partnerlusprogrammi, 
mille raames teevad enam kui 60 ettevõtet ülikooliga 
tihedat koostööd. 2020. aastal tellisid nad ülikoolilt 
0,5 miljoni euro eest TA teenuseid ja pakkusid 
üliõpilastele praktikakohti ning üle 50 asjatundja 
erinevatest eluvaldkondadest käis ülikooli loengutes 
oma kogemust jagamas. Mõned partnerlusprogrammi 
ettevõtted, teiste hulgas näiteks Swedbank ja Rootsi 
Kaubanduskoda Eestis, on loonud oma stipendiumi-
fondid Tartu Ülikooli üliõpilastele. 

Täienduskoolituste tellimisel näitas 2020. aastal 
eeskuju Mainor Ülemiste AS, kes seadis Tartu 
Ülikoolis oma töötajate ja tütarettevõtete jaoks sisse 
vajaduspõhise koolitus krediidi. See on uuenduslik 
koostöövorm, mille käigus annab ülikool ettevõtetele 
võimaluse osaleda kokkulepitud mahus koolitustel.

Viis aastat on ülikool koordineerinud Eesti teadus- ja 
arendusasutuste koostöövõrgustikku Adapter, millega 
on liitunud 15 asutust. Peamiselt ettevõtjatele suunatud 
teadus- ja arendusteenuste tellimuste portaali 
adapter.ee kaudu esitati 2020. aastal 260 päringut, 
millest koostöö lepinguni jõuti 81 juhul. Neist ligi pooled 
on seotud Tartu Ülikooli teadlastega.  

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

2020. aasta lõpu seisuga on Tartu Ülikooli 
hargettevõtete hulka kuulunud 57 ettevõtet kokku üle 
500 töötajaga. Nende ettevõtete müügimaht ulatub 
üle 40 miljoni euro. 2020. aastal uuendas ülikool 
hargettevõtete arendamise programmi ja võttis sinna 
vastu 15 kõrgtehnoloogilise ettevõtte loomise algatust. 
Programmi koostööpartnerite ringi lisandusid Tartu 
Teaduspark, prototüüpimist toetav rahastu Prototron, 
SEB Panga kasvuprogramm, Eesti Era- ja Riskikapitali 
Assotsiatsioon, Eesti Äriinglite Assotsiatsioon, 
ärikiirendi Health Founders, SPM Advisory OÜ ja 
investeerimis  fond Superangel.

Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Sihtasutus 
Tallinna Teaduspark Tehnopol ja Tartu Teaduspark 
asutasid ühise süva  tehnoloogiliste ettevõtete 
ärikiirendi programmi „Põhjanael“. Võrreldes 
IT valdkonna ettevõtete kiirema ja odavama toote
arendusega, vajab suurem osa alustavaid kõrg -
tehnoloogilisi ettevõtteid mahukamaid ja pikemaajalise 
tasuvusootusega investeeringuid.  

Tartu linn tunnustas 2020. aastal Tartu Ülikooli 
hargettevõtet OÜ TBD-Biodiscovery, andes talle 
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kiireima kasvuga väikeettevõtte tiitli. Ajalehe 
Äripäev edetabeli kohaselt on see 2019. aasta 
majandus tulemuste põhjal ühtlasi Eesti edukaim 
keemiaettevõte. Eriauhinna sai Tartu Ülikooli 
edukaima hargettevõttena Icosagen AS, kes tegeleb 
molekulaardiagnostikaga.

Tartu Ülikooli nõukogu otsustas 2020. aasta novembris 
asutada ettevõtte UniTartu Ventures OÜ, mis 
annab uue võimaluse suunata ülikooli teadlaste 
loodud intellektuaal omandit teadus- ja tehnoloogia-
mahukatesse ettevõtetesse. Sellega muutuvad 
paindlikumaks ülikooli läbirääkimised intellektuaal-
omandi õiguste kasutamiseks.  

Intellektuaalomandi kaitse
2020. aasta lõpu seisuga on Tartu Ülikoolil 26 patendi-
taotlust ja 43 välja antud patenti. Need taotlused 
ja patendid on esitatud 27 leiutise kaitseks. Lisaks 
on ülikooli intellektuaalomandi portfellis kaks 
tarkvaralist lahendust. Lactobacillus fermentum 
ME-3 on endiselt ülikooli kõige edukam intellektuaal-
omandi objekt. 2020. aastal võeti see bakter 
kasutusele juustus, jäätises ja šokolaadis. Tartu Ülikool 
investeeris 2020. aastal intellektuaalomandi kaitsesse 
144 000 eurot.

USA Patendi- ja Kaubamärgiamet registreeris ja võttis 
2020. aasta oktoobris menetlusse Tartu Ülikooli 
hargettevõtte Icosagen Cell Factory OÜ patendi-
taotluse, millega ettevõte soovib saada intellektuaal-
omandi kaitset uutele viirusevastastele terapeutilistele 
antikehadele USA territooriumil ning seejärel ka 
üle maailma. Koroonaviiruse läbi põdenud eestlaste 
vererakkudest valminud antikehad, mis neutralisee-
rivad viirust, võimaldavad nii Covid-19 ravi kui ka 
ennetust. 

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

Kõigi õppekavade üliõpilastel on võimalik majandus-
teaduskonna väljatöötatud ainete hulgast valida 
ettevõtlusalaseid õppeaineid nii üksikult kui ka terve 
õppemoodulina või omanda ettevõtluse kõrvaleriala.  

2020. aastal valmis uus üle   ülikooliline praktika-
vahenduse keskkond Futulab. Lisaks praktika-
võimaluste vahendamisele on Futulabi suurem 
eesmärk tuua kokku üliõpilane, ülikool ja ettevõte, et 
praktika, projektide, liidriprogrammi ja seminaride 
vormis tihedat ja teineteisele kasulikku koostööd teha. 

Üliõpilastele suunatud eelinkubatsioonitegevust 
ehk äriideede arendamist korraldab Tartu Ülikooli 
Startup Lab. Ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu“ 
äriideede arendamise programmi Starter töötubades 

saavad üliõpilased praktikutest mentorite toel 
arendada oma idee ärimudeliks, treenida esitlusoskusi 
ja soovi korral asutada ettevõtte. Starterit viiakse ellu 
juba kuuendat aastat Tartu Ülikooli juhtimisel koostöös 
Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga. 
2020. aastal osales programmis üle Eesti 
146 meeskonda, kuhu kuulus kokku 541 õppurit. Starter 
Tartu programmi, mis hõlmab ka Narvat ja Pärnut, 
lõpetas 53 meeskonda. Eesti suurimal äriideede 
konkursil Ajujaht võitsid Startup Labi meeskonnad 
CommuniCare ja A Story mitu eriauhinda.

Koostöös Garage48, Tartu Ülikooli arvutiteaduse 
instituudi ja IT Akadeemiaga korraldatakse igal aastal 
ettevõtluslaager Student Startup Camp, kus aidatakse 
muuta äriideed toimivaks prototüübiks ja õpitakse 
iduettevõtluse algtõdesid. 2020. aastal osales laagris 
110 üliõpilast ja arendati 17 äriideed. 

Startup Lab osaleb Välisministeeriumi rahastatud 
arengukoostööprojektis „Innovatsiooni võimendamine 
Ukraina väikeettevõtetes nende konkurentsivõime 
tugevdamiseks läbi ülikoolide ja ettevõtjate koostöö“. 
Koos Ukraina partneritega viidi ellu Startup Labi 
kogemusel põhinev õppeprogramm Ukraina väike-
ettevõtetele. Projekti üks põhieesmärke on toetada 
nais  ettevõtjaid ning koostööd ülikoolide ja ettevõtete 
vahel. 2020. aastal lõpetas programmi 35 alustavat ja 
tegutsevat väikeettevõtet, millest ligi poolte asutajaks 
oli naine.

Meeskond Pillbox ärimudeli arendamise töötoas. Pillbox 
arendab nutikat ravimikarpi, mis teavitab karbi omaniku 
lähedasi ravimi võtmisest

Startup Labi esindajad ja Ukraina üliõpilased Tartus Delta 
keskuse avamisel 29. jaanuaril 2020
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„Liikuma kutsuv kool“ on ülikooli liikumislabori 
eestvedamisel alguse saanud teaduspõhine programm, 
mille siht on kujundada liikumine koolipäeva ja 
-kultuuri loomulikuks osaks nii õpilastele kui ka kooli-
töötajatele. Spordi-, tervise- ja haridusvaldkonnas 
nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tunnustust saanud 
programmiga oli 2020. aasta lõpuks liitunud 28% Eesti 
üldhariduskoolidest. Enam kui 40% õpilastest käivad 
liikuma kutsuvas koolis. Liikumisvõimalused tundides, 
vahetundides ja kooliteel toetavad tervist, õppimist 
ja koolirõõmu ning koostöös koolidega otsitakse 
viise nende võimaluste loomiseks. Et tasakaalustada 
koroonaaja negatiivset mõju koolipere vaimsele ja 
füüsilisele tervisele, keskendutakse kaugõppe mitme-
kesistamisele ja õuesõppe lõimimisele kooliellu.

Vabariigi Valitsus kutsus seoses Covid-19 levikuga 
2020. aasta märtsis kokku valitsust nõustava 
teadusnõukoja. Aasta lõpu seisuga kuulusid 
nõukotta Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia 
professor Irja Lutsar, kes ühtlasi juhtis nõukoja 
tööd, matemaatilise statistika professor Krista 
Fischer, kirurgiliste haiguste professor Peep Talving, 
rakendus viroloogia uurija-professor Andres Merits ja 
infektsioon haiguste assistent Pilleriin Soodla. 

Covid-19 mõju on pikaajaline. See ei piirdu ainult 
tervise kaotusega, vaid puudutab kõiki eluvaldkondi, 
alates rahvatervisest ning lõpetades tagajärgedega 
majandusele ja keskkonnale. Pandeemia on näidanud, 
kui tähtis on teadlaste pakutav tõenduspõhine tugi 
otsustajatele, kes peavad lahendama ootamatuid 
ühiskondlikke kriise. 

Novembris korraldas ülikool veebi konverentsi 
„Arukas kohanemine koroona viirusega“, kus enam kui 
50 teadlast eri teadusvaldkondadest andsid ülevaate 
sellest, mida on ligi aasta jooksul maailmas levinud 
koroonaviiruse kohta teada saadud. Otseülekandel oli 

enam kui 4000 jälgijat, UTTV järel vaatamisest kogusid 
menukaimad konverentsi ettekanded aasta lõpuks 
enam kui 1500 vaatamist.  

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

Koroonapandeemia tõi esile, kui suur probleem võib 
olla pseudoteaduste levik ehk see, kui levitatakse 
kuuldusi, esitledes neid näiliselt teaduspõhistel alustel. 
Seetõttu on ülikooli teadlaste avalikud sõnavõtud 
väga tänuväärsed. Eesti suurimates meedia kanalites 
ilmus 2020. aastal ligi 7000 teadustemaatikaga seotud 
lugu, mis puudutasid Tartu Ülikooli. Meediasse 
jõudis ülikool paljuski seoses koroonapandeemiaga. 
Ettevõtlusteemasid käsitlevaid meediakajastusi oli ligi 
800, info    tehnoloogiaga seotud lugusid umbes 700.  

A2020 eesmärk: ülikool tagab rahvusteaduste arengu 
konkurentsi võimelise taseme

Tartu Ülikooli kui Eesti rahvusülikooli ülesanne on 
säilitada ja arendada eesti keelt ja kultuuri. Rahvus-
ülikooli ülesandega aitavad sihipäraselt tegeleda  
ülikooli juurde loodud 11 rahvusteaduste professuuri.  

Emakeelepäeval pidas avaliku loengu psühho-
lingvistika dotsent Virve-Anneli Vihman. 
Emakeelepäeva loeng toimus üheksandat korda. 

Ülikooli liikmeskonna vaimsuse ja loovuse 
mitme külgseks arendamiseks on humanitaar   teaduste 
ja kunstide valdkonnas loodud vabade kunstide 
professori ametikoht, kuhu kutsutakse igal aastal 
üheks akadeemiliseks aastaks silmapaistev Eesti 
loovisik, kelle tegevus on seotud ülikooli traditsioo-
niliste tegevusvaldkondadega. 2020. aastal valiti 
vabade kunstide professoriteks kaks animafilmitegijat 
– Olga Pärn ja Priit Pärn. Nad annavad õppeaasta 
kummalgi semestril ühe kursuse, mis kannab pealkirja 
„Animatsioon: seest ja väljast“ ning on avatud kõigile 
huvilistele. 

Sõmeru Põhikooli lapsed valmistasid õpetaja Kadri Marki  
eestvedamisel lumest planetaariumi. Inglise keele ja loodus-
õpetuse tunnid olid lõimitud õuesõppega

ÜLIKOOLILT ÜHISKONNALE
Teadmuse jagamine

Olga ja Priit Pärn vabade kunstide professori ameti 
vastuvõtmisel
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Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumi toel alustas 
2020. aasta sügissemestril ülikoolis tööd esimene 
väliseesti külalisprofessor David Ilmar Lepasaar 
Beecher, ajaloolane ja ühiskonnateadlane, kes 
enne Tartusse tulekut töötas California Ülikoolis. 
Professuuriga edendatakse Tartu Ülikooli teadlaste 
koostööd eesti päritolu tippteadlastega mujal 
maailmas, suurendatakse üliõpilaste võimalusi 
osaleda rahvusvaheliste tippude loengukursustel ning 
tutvustatakse maailmale meie rahvusülikooli.

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

Ülikooli algatusel kutsus riik 2020. aastal kokku eri 
huvirühmasid ühendava personaalmeditsiini nõukogu, 
mis hakkab juhtima riikliku personaalmeditsiini 
arengukava koostamist. Sama eesmärki toetavad ka 
teadlaste juba käimasolevad rinnavähi ja südame- 
veresoonkonna haiguste täppisennetuse juhtprojektid. 
Uuringute tulemused võimaldavad tulevikus 
terviseandmeid geeniandmetega koos vaadeldes 
pakkuda inimestele terviseriskide ennetamise 
võimalusi ja tõhusamat ravi, mis arvestab indivi-
duaalseid eripärasid. Teadusuuringutes kasutatakse 
Tartu Ülikooli Eesti geenivaramuga liitunute andmeid. 
2020. aasta lõpuks oli geenidoonoreid 202 282 ehk 
ligi viiendik Eesti täisealisest elanikkonnast. Tänu 
oma suurusele ja andmete heale kvaliteedile oli 
geenivaramul tähtis osa ka inimkonna geneetilist 
mitmekesisust kirjeldava rahvusvahelise andmebaasi 
gnomAD loomisel.

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

2019/2020. õppeaastal osales teaduskooli 49 kursusel 
enam kui 2300 õpilast ning õpikodade programmis ligi 
800 õppijat 64 koolist. 2020/2021. õppeaastal alustas 
teaduskooli 46 kursusel õppimist üle 2600 õppija ligi 
230 koolist, õpikodadesse registreerus üle 800 õppija 
69 koolist. 

Teaduskooli korraldatud kümne õppeaine olümpiaadi 
lõppvoorudes osales 2020. aastal 551 õpilast, seitsme 
olümpiaadi lõppvoorud jäid viiruse leviku tõttu ära. 
15 rahvusvahelisel ainevõistlusel ja olümpiaadil osales 
78 Eesti õpilast, kes võitsid kokku kaks kuld-, üheksa 
hõbe- ja 20 pronksmedalit. Selleks, et Eesti õpilasi 

rahvusvahelisteks olümpiaadideks ette valmistada, 
korraldati hulgaliselt valikvõistlusi ja treeninglaagreid.

Lisaks olümpiaadidele korraldas teaduskool lahtised 
võistlused astronoomias, matemaatikas, informaatikas, 
keemias ja füüsikas. Neil oli 836 osalejat. Õpilased 
hindasid endist viisi veebivõistlusi Kobras, Spekter, 
Pulsar ja Kuubik, aga konkurentsitult kõige menukam 
oli koolides korraldatav matemaatika võistlusmäng 
Känguru, millel osales 2020. aastal üle 10 000 õpilase.

Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele on mõeldud 
keemia, füüsika, bioloogia ja matemaatika 
integreeritud eksperimentaalõppeprogramm 
Uurimislabor. 2020. aastal osales Uurimislaboris kokku 
511 õpilast 43 koolist.

Teaduskool koordineerib ülikooli arengufondist 
toetatavat programmi „Talendid Tartusse!“, mis pakub 
võimekatele noortele tavalisest mitme kesisemaid 
õpivõimalusi Tartu Ülikoolis ja kolmele parimale 
stipendiumi. Juba esimesel kursusel saavad tudengid 
tavapäraste õppeainete kõrval osaleda projektides 
või arendada oma õpetamisoskusi. 2020. aastal liitus 
programmiga 62 üliõpilast.
> teaduskool.ut.ee

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

Tartu Ülikooli muuseumi külastas 2020. aastal 
26 571 inimest. See arv oli viiruse levikust tingitud 
piirangute tõttu 58,5% väiksem kui eelnenud 
aastal. Külastuste vähenemise tõttu ümber 
korraldatud töö tulemusena suurenes aga märkimis-
väärselt andmebaasi sisestatud objektide hulk. 
Muuseumihariduse pakkumiseks veebi kaudu 
töötati välja uusi haridusprogramme ja kohandati 
olemasolevate programmide materjale. Need on 
saadaval portaalis E-koolikott ja muuseumi kodulehel. 
Veebi vahendusel korraldati Hullu Teadlase kevadine 
linnalaager ja tähistati tema sünnipäeva. Samuti kolis 
veebi Hullu Teadlase teaduskonverents „Ole terve!“.   

2020. aastal möödus 250 aastat Tartu Ülikooli 
kunstimuuseumi rajaja ja raamatukogu kauaaegse 
juhi ning kõnekunsti, klassikalise filoloogia, esteetika, 
kirjandus- ja kunstiajaloo professori Johann Karl 
Simon Morgensterni sünnist. 50 aastat oma 
elust Tartus veetnud professori sünniaastapäeva 

David Ilmar Lepasaar Beecher

Laeva Põhikooli õpilased Uurimislaboris eksperimenteerimas 
kanamuna omadustega

http://www.teaduskool.ut.ee
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tähistamiseks avati ülikooli kunstimuuseumis näitus 
„Kivilõikekunsti lummus. Morgenstern 250“ ja Tartu 
tähetorni aias näitus „Hommikutäht“. 

Tunnustamist leidis muuseumi varasem tegevus: 
näitus ja album „Tartu Ülikooli sada nägu“ võitsid 
Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu ülikooli-
muuseumide ja -kollektsioonide komitee aastaauhinna; 
näituste „Minu elu ülikool“ ja „Ideaalide Eesti. 
Sada aastat otsinguid“ eest pälvis muuseum Eesti 
Kultuurkapitali aastapreemia; lastele mõeldud 
Hullu Teadlase konverentsi tunnustasid Eesti 
Teadusagentuur ja Eesti Teaduste Akadeemia aga 
teaduse populariseerimise auhinnaga.  

> muuseum.ut.ee

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaeda 
külastas 2020. aastal 137 157 inimest. Korraldati 
266 õppeprogrammi kokku 4828 osalejale.  
Loodusmuuseumi ja botaanikaaia juhtimisel toimus 
2020. aastal kuues loodusfestival. Loodusvaatluste 
kolmanda maratoni tulemusena sisestati E-elurikkuse 
andmeportaali üle Eesti enam kui 4600 loodusvaatlust, 
mis on senine uus ööpäevane osalusrekord. Maratoni 
käigus tehti vaatlusaladelt ka videolülitusi, mida saab 
järelvaadata. 

Botaanikaaias valmisid putuktolmeldajate ja taimede 
sobitumist tutvustavad infotahvlid ning putuka hotell, 
kus inimesed said terve suve vaatlusi teha ja neid 
E-elurikkuse andmeportaali kirja panna. 

Loodusmuuseum ja botaanikaaed alustasid Eesti 
teadustaristu teekaardi raames projekti, mille 
käigus koondatakse ühte suur hulk põllumajanduse, 
metsanduse ja veemajanduse valdkonnas 
kogutavat elurikkuse ning muldade andmestikku.
Koostööpartneriteks on Eesti Maaülikool, Tallinna 
Tehnikaülikool ja Eesti Loodusmuuseum.

> natmuseum.ut.ee 
> botaanikaaed.ut.ee

2020. aasta lõpuks oli raamatukogul 30 078 registree
ritud lugejat, neist 32% väljastpoolt Tartu Ülikooli. 
Üliõpilased moodustasid lugejate üldarvust 56%. 
Raamatukogu peamaja külastati aasta jooksul 
131 180 korral, virtuaal külastusi registreeriti 481 951. 
2020. aasta lõpuks oli raamatukogu kaudu loodud 
juurdepääs 134 sidus andmebaasile, mis sisaldasid 
põhiliselt teadusajakirjade täistekste, teatmeteoseid 
ning maailma juhtivate teadus kirjastuste 
mono          graafiate elektroonilisi versioone. Eriolukorrast 
tingituna oli raamatukogu küll kaks kuud suletud, kuid 
tagati juurdepääs kõikidele e-andmebaasidele. Samuti 
toimusid kõik e-kursused ning vastavalt vajadustele ja 
võimalustele pakuti digiteerimisteenust. 

> utlib.ut.ee

Kunstnik Taavi Suisalu ja füüsik Siim Pikkeri näitus 
„Datafanta“ kunstimuuseumis. Näitus tõi kokku tehnoloo-
gilise heli- ja tegevuskunsti vahendid ning mikro- ja nano-
struktuuride optika

2020. aastal kinkis Amsterdami Ülikooli rüükalade uurija Jan 
den Blaauwen loodusmuuseumi geoloogiakogule suure hulga 
Šotimaa devoni ajastu rüükalu, valatisi ja kalade mudeleid

Raamatukogu tähistas Karl Morgensterni 250. sünniaasta-
päeva näituse ja konverentsiga

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel valmis näitus 
„Elurikas Emajõgi“

Muuseumi püsinäitus „Minu elu ülikool“

http://www.muuseum.ut.ee
http://www.natmuseum.ut.ee
https://www.botaanikaaed.ut.ee/
https://utlib.ut.ee
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Riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku 
teadus- ja arendustöö eest pälvisid Jüri Allik ja 
Richard Villems.

Akadeemik ja Tartu Ülikooli professor Jüri Allik 
on andnud hindamatu panuse psühholoogia-
teaduse arengusse, selle akadeemilise õpetamise 
edendamisse ning psühholoogia kui eriala 
arendamisse. Tema sulest on pärit hulk õpikuid, 
aineraamatuid ja avalikkusele suunatud kirjutisi.

Akadeemik ja Tartu Ülikooli professor Richard 
Villems on läbi aegade üks Eesti silma-
paistvamaid ja mõjukamaid teadlasi. 25 aasta 
jooksul on ta rajanud Eesti populatsiooni-
geneetika ja arheogeneetika koolkonna ning 
viinud selle rahvusvahelise teadusmaastiku 
absoluutsesse tippu. Ta on tugevalt mõjutanud 
Eesti teaduspoliitika kujunemist ja õhutanud 
looma teaduserialade sünergiat.

Teaduspreemia väljapaistva avastuse eest 
määrati professor Andres Metspalule, kes on 
Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu asutaja ja 
eestvedaja ning Eesti genoomi projekti algataja.

Teoreetilise füüsika kaasprofessorid Laur Järv, 
Manuel Hohmann ja Margus Saal said preemia 
täppisteaduste alal teadustöö „Laiendatud 
geomeetrilised gravitatsiooniteooriad“ eest.

Molekulaarmeditsiini professor Ana Rebane 
sai preemia arstiteaduse alal teadus-arendus-
  töö „MikroRNA-d kroonilistes immuunsüsteemi 
haigustes“ eest.

Mükoloogia professor Urmas Kõljalg ja 
elurikkuse informaatika kaasprofessor Kessy 
Abarenkov said preemia geo- ja bioteaduste alal 
tööde tsükli „Eluslooduse taksonite kommuni-
katsiooni uus paradigma: Linné süsteemi 
täiendus“ eest.

Eesti Teaduste Akadeemia valis matemaatika 
ja matemaatilise statistika alal akadeemikuks 
matemaatilise statistika professori Krista 
Fischeri.

Valgetähe III klassi teenetemärgi pälvis 
akadeemik, füüsikalise keemia professor, keemia 
instituudi direktor Enn Lust, kes arendab 
vesiniku tehnoloogiat, pidades seda uurimis-
valdkonda potentsiaalseks neljanda tehnilise 
revolutsiooni käivitajaks.

Valgetähe V klassi teenetemärgi said neli Tartu 
Ülikooli töötajat. Liikumislabori juhataja, tervise-
kasvatuse lektor Merike Kull on algatanud 
programmi „Liikuma kutsuv kool“, mis koostöös 
koolidega töötab välja lahendusi laste vähese 
liikumis aktiivsuse probleemile. 

Ühiskonna tagasiside ülikoolile

Jüri Allik

Andres Metspalu

Manuel Hohmann

Urmas Kõljalg

Krista Fischer

Merike Kull

Richard Villems

Laur Järv

Margus Saal

Ana Rebane

Kessy Abarenkov

Enn Lust



34

Eesti ajaloo dotsent Ago Pajur on tegelenud 
peamiselt kahe ilmasõja vahelise Eesti Vabariigi 
ajaloo uurimisega ning avaldanud mitu kooliõpikut. 
Populatsioonigeneetika vanemteadur Kristiina 
Tambets juhib töörühma, mis on geneetilise, 
lingvistilise ja arheoloogilise ainese ühisel põhjal 
loonud uue teadmise eestlaste päritolust. Narva 
kolledži eelkooli pedagoogika assistent Lehte Tuuling 
on pikaajaline lasteaiapedagoogika õppejõud ja 
õuesõppe edendaja. 

Eesti Punase Risti II klassi teenetemärgi pälvis 
peremeditsiini professor, Tartu Ülikooli peremeditsiini 
ja rahvatervishoiu instituudi juhataja Ruth Kalda. 
Tema teadustöö on seotud perearstiabi kvaliteedi, 
krooniliste haigete elustiili ja riskifaktorite uurimise 
ning sellealase nõustamisega. 

Eesti Punase Risti III klassi teenetemärgi sai laste-
radioloogia ja patsiendiohutuse arendaja, radioloogia 
assistent Mare Lintrop. 

Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi sai Viljandi 
kultuuriakadeemia kultuuri korralduse assistent  
Piret Aus. Tema viimase aja suurimaks saavutuseks 
on laulu- ja tantsupeoks välja töötatud ligipääsetavus-
lahendused puuetega inimestele, et ka nemad saaksid 
osa rahvus kultuuris toimuvast. 

Noore teadlase preemia pälvis loomaökoloogia teadur 
Tuul Sepp, kelle teadustöö põhisuunad on vananemise 
bioloogia ning inimtekkeliste kesk konna muutuste 
mõju loomadele. Noore IT-teadlase preemia pälvis 
bio   informaatika teadur Kaur Alasoo, kes töötab välja 
uusi arvutuslikke analüüsimeetodeid ja analüüsib 
suuremahulisi terviseandmestikke, et mõista, kuidas 
mõjutavad haigusi põhjustavad geneetilised variandid 
inimese rakutüüpe ja kudesid.

Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind määrati 
emeriit professor Helle Metslangile kui viljakale ja 
mitmekülgsele keeleteadlasele pühendunud töö 
eest grammatika uurimisel, keele toimetajate ja 
-uurijate põlvkondade harimisel ning keelehuviliste 
innustamisel.

Professor Aino Järvesoo nimelise elutööauhinna sai 
politoloog ning Tartu Ülikooli ja California Ülikooli 
emeriitprofessor Rein Taagepera. 

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon kuulutas aasta 
naiseks meditsiinilise mikrobioloogia professori Irja 
Lutsari. Irja Lutsar sai ka Eesti Teadusajakirjanike 
Seltsi teadusajakirjanduse sõbra auhinna Ökul. 
Koroonapuhangu algusest saati on Lutsar võtnud 
südameasjaks jagada avalikkusega uusimat teavet 
sellest haigusest, suheldes ajakirjanikega ja kirjutades 
uudiskokkuvõtteid sotsiaalmeedias. 

Tartu aukodaniku tiitli said sotsiaalse kommuni-
katsiooni professor Marju Lauristin, meditsiinilise 
biokeemia professor Mihkel Zilmer ning emeriit-
professor Paul Varul. Tartu linna aukodaniku nimetus 
on auavaldus Tartu linnale elutööna osutatud 
väljapaistvate teenete eest.

Kristiina Tambets

Ruth Kalda

Piret Aus

Kaur Alasoo

Rein Taagepera

Mihkel Zilmer

Lehte Tuuling

Mare Lintrop

Tuul Sepp

Helle Metslang

Irja Lutsar Marju Lauristin

Paul Varul

Ago Pajur
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Professor
210

Dotsent
205

Lektor
259

Assistent, 
õpetaja
339

Vanemteadur
351

Teadur
471

Noorem-
teadur
229

NaisedMehed

Juhtivteadur 29

Akadeemiliste töötajate arv ja sooline 
jaotus ametikohtade järgi 2020. aastal
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(47%)

284
(18%)

291
(18%)

277
(17%)
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Akadeemiliste töötajate arv täistööajale 
taandatuna ja nende jaotus ülikooli 

neljas valdkonnas 2020. aastal

LT 373

MV 
152

SV 184

HV 115

228
398

Vald-
konnad

Asutused Tugi-
üksused

Tugitöötajate arv täistööajale 
taandatuna ülikooli valdkondades, 

asutustes ja tugiüksustes 2020. aastal
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Töötajad 
2020. aasta lõpus töötas Tartu 
Ülikoolis 3767 inimest, paljud 
neist osakoormusega. Täistööajale 
taandatuna oli töötajate arv 3055. 
Akadeemilistel ametikohtadel 
töötas 2033 inimest, sh 
210 professorit, kellest 52 (25%) 
olid naised. 

Tartu Ülikoolis töötas  

389 välisriigi    
kodanikke 68 riigist
309 välistöötajat töötas 
akadeemilisel ametikohal. 
Välisõppejõud ja -teadustöötajad 
moodustasid 15% ülikooli 
akadeemiliste töötajate 
koguarvust. Enamik neist 
(83 inimest) olid teadurid. 
Professorina töötas  
36 välismaalast  
(17% professo ritest).

Doktorikraadiga akadeemilisi 
töötajaid oli 1427 (70% akadeemi-
listest töötajatest). Doktorikraadi 
või sellele vastava kvalifikatsiooni 
nõue on ülikoolis kehtestatud 
professori, dotsendi, juhtivteaduri, 
vanemteaduri ja lektori ametikoha 
täitjatele. 

1939 eurot kuus 
oli ülikooli töötajate keskmine 
kogupalk
Keskmine kogupalk ülikoolis 
kasvas aastaga 6,9%. 2020. aastal 
tõusis keskmine kogupalk kõige 
rohkem tugitöötajate hulgas 
(7,8%), järgnesid teadustöötajad 
(7,2%) ja õppejõud (5,3%). 
Akadeemilistel ametikohtadel 
oli suurim keskmine palgatõus 
teaduritel (8,3%), vanemteaduritel 
(7,6%), noorem teaduritel (7,2%), 
professoritel (6,8%) ja lektoritel 
(6,8%). Dotsentide keskmine 
palk kasvas 5%, assistentidel 
ja õpetajatel 4,5% ning juhtiv-
teaduritel 1,7%. 

ORGANISATSIOON
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Koolitused töötajatele
A2020 eesmärk: ülikool toetab akadeemiliste töötajate 
õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamist

Tartu Ülikoolis toetatakse akadeemiliste töötajate 
õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamist 
koolituste, nõustamise, kollegiaalse tagasiside 
kogukondade, hea õpetamise grandi ja õpetamis-
teemaliste konverentside toel. Õppejõududel on 
võimalik oma õpetamisoskuste arendamiseks tuge 
saada valdkondlikelt õpetamisoskuste konsul-
tantidelt ja õppedisaineritelt. 2020. aastal korraldati 
õpetamisoskuste arendamiseks 97 täiendus koolitust 
ja seminari, millel osaleti 1988 korda. Paljud neid 
koolitustest ja seminaridest toimusid veebi vahendusel 
ja olid mõeldud toetama veebis õpetamist. Korraldati 
ka seminaride sari „Kuidas toetada erivajadustega 
üliõpilaste õppimist?“. Kaheksal erivajadusi käsitleval 
seminaril osales kokku 213 inimest.  

Tartu Ülikoolis on kahel aastal toimunud nädal 
„Kolleegile külla!“, kus õppejõud võivad jagada 
auditooriumi oma kolleegidega. 2020. aasta 
külastusnädala tegi eriliseks see, et õppetöö toimus 
suuresti veebis. Oma tööd kutsus uudistama 
19 õppejõudu üle ülikooli. Külastusnädala üks 
eesmärk on innustada õppejõude omavahel arutlema 
õppimise ja õpetamise üle. Külla võib minna ka 
teiste valdkondade õppejõududele, sest mõne muu 
eriala kolleegide õppetööst võib avastada enda jaoks 
väärtuslikke ideid. 

Õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamiseks on 
ülikoolis põhikoolitused: „Õppimine ja õpetamine 
kõrgkoolis“, „Üliõpilaste uurimistööde juhendajate 
koolitus“ ning ingliskeelne „University Teaching“. 

Õpetamisega seotud koolitusi on aga ka teistel 
teemadel, näiteks õpetamise toetamine e-õppe 
keskkonnas Moodle, plagiaadituvastussüsteemi 
Urkund kasutamine, tasakaalus õppekava arendamise 
töötoad, eneseväljenduskunst õppejõule, tagasiside 
analüüsimine, rühmatunde loomine ja suhtlemine 
veebipõhises õppes ning üliõpilase mõistmine ja 
toetamine ülemäärase ärevuse ja stressi korral. 

Õpetamisoskuste süsteemseks arendamiseks ja 
uurimiseks eraldas Tartu Ülikool taas 12 granti. 
Varasemate grandisaajatega kokku on õpetamise 
arendamisel, tegevusuuringu korraldamisel ning 
tulemuste jagamisel grandiga toetatud 72 õppejõudu. 

Iga-aastane konverents „Õppejõult õppejõule“ 
pühendati 2020. aastal teemale „Õppimine ja 
õpetamine kui koostöö“. Konverentsi kuues töötoas 
tutvustati veebiseminaride pidamise rakenduse 
BigBlueButton võimalusi, esitleti lauamängu „Edukalt 
ülikoolis!“, mis toetab esmakursuslaste kohanemist 
ülikoolieluga, räägiti Startup Labi võimaluste 
kasutamisest õppetöös ning arutleti meeskonna-
tööoskuste ja õpetamise käigus ette tulevate eetiliste 
dilemmade üle. Konverentsil osales 212 inimest, neist 
146 Tartu Ülikoolist.  

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

Hea keelekasutuse arendamiseks ja õigekirja meelde-
tuletamiseks toimus seitse koolitust ning seminari, 
millel osales 130 ülikooli töötajat. Tartu Ülikool toetab 
oma välistöötajate eesti keele õpet. Eesti keelt õppis 
73 välistöötajat ja 19 nende pereliiget. Eesti keelt 

17%
23%

13%

2016 2017 2018 2019 2020
Õpetamisalases arendustegevuses aktiivselt osalenud 

akadeemiliste töötajate osakaal  
aastatel 2016–2020

Konverents „Õppejõult õppejõule“ 2020. aasta jaanuaris
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õppivate välistöötajate arv kasvas võrreldes eelnenud 
aastaga 9%. Huvi eesti keele õppimise vastu suureneb 
pidevalt.  

A2020 eesmärk: ülikoolil on oluline roll Tartu 
kui rahvusvahelise õpi-, töö- ja elukeskkonna 
kujun  damisel 

Tartu Ülikool korraldab tavapäraselt oma välis-
töötajatele ja nende pereliikmetele mitmesuguseid 
kohanemist toetavaid üritusi. 2020. aastal oli nii 
ettevõtmisi kui ka osalejaid vähem, sest eriolukord 
seadis omad piirid. Üritustel osales 57 inimest. 
Toimusid näiteks loodusmuuseumi seminar, 
teaduslinna mäng, kokkamise õpituba ning 
välistöötajate veebibingo.  

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

Ülikooli töötajate ametialaste teadmiste ja oskuste 
arendamiseks toimus 2020. aastal 226 koolitust, 
seminari ja üritust, millel osaleti 3941 korral. 
Endiselt on populaarsed inglise keele kursused, eriti 
vestluskeele arendamine. Nõutuks osutusid ka hea 
töökeskkonna kujundamist toetavad koolitused. 
2020. aastal toimus suur osa koolitusi veebis. 

Juhi arenguprogrammi järjekordse hooaja lõpetas 
2020. aastal 14 struktuuriüksuse või meeskonna juhti. 
Programm aitab arendada oskusi ja teadmisi, mida heal 
juhil igapäevatöös enim vaja läheb, pakub alustavale 
juhile tuge ning aitab kujundada tööd toetavat suhte-
võrgustikku. 2019/2020. hooaja arengu programmi 
kümnel põhipäeval käis ennast täiendamas kokku 
47 inimest. Arenguprogramm on seni toimunud kolmel 
järjestikusel hooajal ning selle on lõpetanud 43 juhti. 

2020. aastal alustas ülikoolis tegevust 18 kovisiooni-
rühma erineva tööprofiiliga osalejatele, sh õppejõud, 
programmijuhid, teadusrühmade juhid ja spetsialistid. 
Enne seda oli 31 ülikooli töötajat läbinud rühmajuhi 
väljaõppe. Kovisioonirühmad pakuvad osalejatele 
kollegiaalset tuge, inspiratsiooni ja lahendusi töistes 
probleem olukordades. Usalduslikus ja konstruktiivses 
õhkkonnas otsitakse lahendusi lugudele, mida rühma 
liikmed arutada soovivad. 

Töökeskkond
Ülikooli töötajad saavad tööelus ette tulevate 
probleemide korral pöörduda nõustaja-kaplani, 
religioonipsühholoogia professori Tõnu Lehtsaare 
poole. Nõustaja-kaplan aitab kaasa töötajate psühho-
loogilisele ja vaimsele heaolule ning suhtekliima 
parendamisele ülikooli töökeskkonnas. Kriisiajal on 
hingeabi võimalusest eriti oluline rääkida. Kaplani 
mõtisklusi saab lugeda ja kuulata ülikooli siseveebis.

2011. aastast alates on ülikooli töökeskkonna, juhtimise 
ning tugiüksuste tegevuse ja teenuste paremaks 
muutmiseks igal aastal korraldatud töötajate 
tagasiside küsitlus. 2020. aastal vastas töörahulolu 
küsitlusele 1511 töötajat, st 40% ülikooli töötajatest. 

Ülikooli töötajate töörahulolu sõltub kõige rohkem töö 
huvitavusest, tööõhkkonnast ja palgast. Töörahulolu 
määravad suuresti ka töö olulisus, piisav aeg isikliku 
elu jaoks ja kolleegide toetus. Kõige rohkem on ülikooli 
töötajad rahul sellega, et nende töö on huvitav (selle 
väitega nõustus 98% vastanutest) ja oluline (97%). 
Rahul oldi ka informatsiooni kättesaadavuse (95%) 
ning töövahenditega (95%).  

Enim väljendati 2020. aastal rahulolematust sellistel 
teemadel nagu palgaõiglus (rahulolematuid 30%), 
tunnustamise tajumine (22%) ja tagasiside saamine 
(18%). Hinnangud palgaõigluse kohta on võrreldes 
2019. aastaga paranenud. Oma osa võib selles olla 
ülikooli kui palgamaksja stabiilsuse teadvustamisel 
ning väärtustamisel ühiskonda ka rahaliselt raputanud 
kriisiajal. Iga viies ülikooli töötaja tunneb, et töö 
ei jäta talle piisavalt aega isikliku elu jaoks. Tööga 
seotud pingetega ei tule enda hinnangul hästi toime 
iga kümnes vastanu. Arenguruumi on ülikoolil ka 
meeskonnaliikmete kaasamises üksuse tuleviku 
kujundamisse. Ligikaudu iga kaheksas vastanu  
leiab, et tal pole piisavat võimalust üksuse arengut 
puudutavates küsimustes kaasa rääkida.

94% töötajatest  
on uhked, et töötavad Tartu Ülikoolis
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Ülikool tunnustab

Igal aastal tunnustab ülikool Rahvusmõtte 
auhinnaga inimesi, kes on oma loominguga 
silmapaistvalt edendanud Eesti rahvuslikku ja riiklikku 
eneseteadvust. Tartu Ülikooli Rahvusmõtte auhinna 
pälvis 2020. aastal teatriteadlane, -ajaloolane, -kriitik 
ja õppejõud Lea Tormis. 

President Kersti Kaljulaid Johan Skytte medali pidulikul 
üleandmisel veebi konverentsil „Arukas kohanemine 
koroona viirusega“

Sotsiaalminister Tanel Kiik Johan Skytte medali pidulikul 
üleandmisel senati juunikuu istungil

Tartu Ülikooli suur medal Tartu Ülikooli medal

Tartu Ülikooli aumärk Teenetemärk „100 semestrit 
Tartu Ülikoolis“

2020. aastal jõustus Tartu Ülikooli uus tunnustamise 
kord. Muudatuste käigus kujundati senised autasud 
Skytte medal, suur medal, väike medal ja aumärk 
ümber kantavateks teenetemärkideks ning loodi 
uued teenetemärgid Tartu Ülikooli Tänutäht ja 
„100 semestrit Tartu Ülikoolis“. Uuendatud autasud 
ja rektori ametikett moodustavad ühtse kujundusliku 
terviku, mille autor on Julia Maria Künnap.

2020. aastal tunnustas ülikool Johan Skytte medaliga 
president Kersti Kaljulaidi, kes aastatel 2012–2016 
juhtis Tartu Ülikooli nõukogu, toetades ülikooli 
juhtimis- ja struktuurireformi ette valmistamist ning 
suurendades oma tegevusega Eesti rahvusülikooli 
tuntust rahvusvahelise teadusülikoolina. Samuti 
tunnustas ülikool Johan Skytte medaliga sotsiaal-
minister Tanel Kiike, kes andis kaaluka panuse 
tõenduspõhise riigivalitsemise edendamiseks Eestis 
ja Tartu Ülikooli teadlaste kaasamiseks eriolukorra 
juhtimisse.

Lea Tormis

Johan Skytte medal Tartu Ülikooli Tänutäht

Senat nimetas viis uut audoktorit: 

• arheoloogia audoktoriks nimetati Readingi Ülikooli 
kaasprofessor Aleksander Pluskowski, 

• meditsiinigeneetika audoktoriks nimetati 
Soome Tervise- ja Heaoluinstituudi teadus-
professor Helena Kääriäinen, 

• matemaatilise füüsika audoktoriks nimetati 
Sorbonne’i Ülikooli professor Richard Kerner, 

• haridusteaduste audoktoriks nimetati haridus-
teadlane ja visionäär, nüüdisaegse õpikäsitluse 
eestkõneleja P. Robert-Jan Simons, 

• meediasotsioloogia audoktoriks nimetati Södertörni 
Ülikooli meedia- ja kommunikatsiooniuuringute 
professor Göran Bolin. 
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2020. aasta oli rahvusvahelises suhtluses 
uuendusterohke. Koroonapandeemia tõttu leidsid 
seni tavapäraselt füüsilises ruumis toimunud visiidid, 
koosolekud ja konverentsid aset virtuaal-  
või hübriidüritustena. 

Ülikool keskendus eelkõige võrgustikupõhise koostöö 
arendamisele. Tänu aktiivsele osalusele ülikoolide 
koostöövõrgustikes on Tartu Ülikoolil suuremad 
võimalused mõjutada Euroopa kõrgetasemeliste 
otsustuskogude kõrgharidus- ja teaduspoliitiliste 
seisukohtade kujundamist. Võrgustiku The Guild 
vahendusel edastati 2020. aastal Euroopa Komisjonile 
tugevad sõnumid Euroopa kõrgharidusruumi ja ühtse 
teadusruumi arendamise olulisusest. Ka Coimbra 
grupp juhtis tähelepanu eelkõige Euroopa kõrg -
haridusruumi arendamise vajalikkusele EL-i uue 
eelarve perioodi kontekstis. 
> the-guild.eu/publications/position-papers 

2020. aastal alustati programmi „Erasmus+“ Euroopa 
ülikoolide meetme projektiga Enlight, mis kestab 
1. novembrist 2020 kuni 31. oktoobrini 2023. 
Samanimelise, Tartu Ülikooli jaoks strateegilise 
tähtsusega võrgustiku moodustavad üheksa klassikalist 
teadusülikooli: Genti (Belgia), Göttingeni (Saksamaa), 
Baskimaa (Hispaania), Bordeaux’ (Prantsusmaa), 
Galway (Iirimaa), Groningeni (Holland), Uppsala 
(Rootsi), Bratislava (Slovakkia) ja Tartu ülikool. Need 
ülikoolid, kus õpib kokku enam kui 300 000 üliõpilast, 
on oma südameasjaks võtnud kestliku ja sotsiaalselt 
vastutustundliku arengu mudeli edendamise, muutes 
üleilmsete probleemide lahendamise viisi. Selleks 
töötatakse õppe- ja teadustöö jaoks välja uued mudelid 
ja meetodid, mis arvestavad kestliku arengu eesmärke. 
Projektis keskendutakse viiele põhivaldkonnale:  

• tervishoid ja heaolu,   
• digitaalsed lahendused ja digiteerimise mõju,  
• kliimamuutus,  
• energia ja ringmajandus,  
• võrdsus.  

Projekti eesmärk on luua ühendatud õpi- ja 
teaduskeskkond, kus kehtivad ühised kvaliteedi-
standardid, toimub süsteemne õpi- ja teadlasvahetus 
ning jagatakse omavahel ressursse kvaliteedi 
tagamiseks, talentide värbamiseks, rahvusvahelise 
haarde suurendamiseks ja üleilmseks tegutsemiseks. 

2020. aastal liitus Tartu Ülikool Euroopa avatud 
teaduse pilve algatusega. Selle eesmärk on arendada 
taristut, mis pakub kasutajatele avatud teaduse tavasid 
propageerivaid teenuseid. 

2020. aasta oli Tartu Ülikooli jaoks edukas 
„Erasmus+“ üleilmse õpirände partnerlussuhete 
loomisel. „Erasmus+“ üleilmse õpirände 2020. aasta 
projekti kogumaht ulatub üle 613 000 euro, mis 
moodustab umbes 35% Eesti kõrgkoolide vahel 
jagatavast „Erasmus+“ üleilmse õpirände eelarvest. 
Koostöölepingud algatati 45 ülikooliga 23 riigist 
üle maailma. Enim lepinguid sõlmiti idapartnerluse 
piirkonna ülikoolidega Armeenias, Gruusias, Moldovas, 
Ukrainas ja Valgevenes. 2020. aastal hoogustus ka 
koostöösidemete loomine Aafrika riikidega. Tartu 
Ülikool sai rahastuse koostööks Etioopia, Keenia, 
Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Senegali partneritega.

Koroonapandeemia on avaldanud tuntavat mõju 
reisimisele ja seega ka „Erasmus+“ programmile. 
Alates 2020. aasta märtsist, kui Eestis kuulutati välja 
eriolukord, pole ükski ülikooli töötaja „Erasmuse“ 
toel välismaal käinud. Aasta esimese kahe ja poole 
kuu jooksul jõudsid 27 töötajat siiski käia teistes 
riikides koolitustel või õpetamas. Neli neist kasutasid 
üleilmse õpirände võimalusi; käidi Austraalias, Iisraelis 
ja Indias. 23 töötajat käis EL-i riikides – 10 partner-
ülikoolides õpetamas ja 13 koolitustel. Viimaseid 
Brexiti-eelseid võimalusi kasutades käidi kõige rohkem 
Ühendkuningriigis, aga ka Horvaatias, Rootsis ja 
Soomes.

Rahvusvaheline koostöö

Märtsis külastas Tartu Ülikooli Gruusia uus suursaadik  
Archil Karaulashvili 

5. juunil istutas rektor ülikooli botaanikaaeda pärnapuu, mille 
oli emakeelse ülikooli 100 aasta juubeliks kinkinud Greifswaldi 
Ülikool

> https://www.the-guild.eu/publications/position-papers/
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2. jaanuar

29. jaanuar

21. veebruar

10. juuni

10. juuni

8. november

28. august

26.–27. november

31. august

6. oktoober

Üritused ülikooli liikmetele

Delta keskuse avamineRektori uusaastavastuvõtt ülikooli töötajatele

2020. aasta lõpetajatele pühendatud pingi 
avamine von Bocki maja seinamaali ees

Eesti Vabariigi 102. aastapäeva kontsertaktus 
ülikooli aulas ja teenetemärkide „100 semestrit 

Tartu Ülikoolis“ üleandmine 

Karl Morgensterni 250. sünniaastapäeva  
tähistamine Toomemäel 

2020. aasta lõpetajatele pühendatud  
ilu õunapuu istutamine Pirogovi platsil

Rektori vastuvõtt välispäritolu töötajateleAkadeemilise aasta avamine  
kogunemisega peahoone ees 

Veebikonverents „Arukas kohanemine 
koroonaviirusega“

Õppepäev Kaitseliidu akadeemilise 
malevkonnaga
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Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel Rakvere Vallimäe vaba-
õhukeskuse avamisel

Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel tantsuvideo „Oh neid 
poisse“ (Henn Tiiveli tantsu ainetel) võtetel Tartu Raekoja 
platsil

Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor esinemas õppeaasta 
avamisel ülikooli peahoone ees

Vaike Uibopuu oma 80. sünnipäeval dirigeerimas ülikooli 
akadeemilist naiskoori, kammerkoori, Tallinna vilistlas koori ja 
kammernaiskoori Liivitar

Kultuur 

Tartu Akadeemilise Meeskoori ja Naiskoori Emajõe Laulikud 
ühine kontsert „Helisedes emakeeles“ Kuremaa lossis

Puhkpilliorkester Popsid oma orkestriliikme pulmapeol
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EESMÄRK: ülikool lähtub valikute tegemisel finantsilisest jätkusuutlikkusest 

Tartu Ülikooli konsolideerimisgruppi kuulus 2020. aasta lõpus lisaks ülikoolile kaheksa juriidilist isikut. 
Kuigi aasta sees kustutati äriregistrist tütarettevõte OÜ Tartu Ülikooli Kirjastus, asutati uus tütarettevõte 
UniTartu Ventures OÜ. Selle eesmärk on tekitada võimalused ülikooli teadlaste loodud intellektuaalomandi 
suunamiseks teadus- ja tehnoloogia mahukatesse ettevõtetesse. Konsolideerimisgrupi 2020. majandusaasta 
tegevustulu oli 204,1 miljonit eurot. 

Konsolideerimisgruppi kuuluvate juriidiliste isikute tegevusala ja -mahu põhinäitajad tuhandetes eurodes

Juriidiline isik Tegevusala Tegevustulu Tulem Bilansimaht Netovara

Tartu Ülikool Kõrgharidus, teadus 200 401 3 399 335 735 257 880

NORDWISE BioTech OÜ Teadus- ja arendustöö ning 
BioCC toodete müük 54 -43 2 927 2 915

Academus Hostel OÜ Majutamine 25 -58 25 25

E-Kyla Arendus OÜ Üliõpilaskülade tarkvarahaldus 21 -3 55 49

BioCC OÜ Loodusteaduslik uurimistöö 1 583 49 1 016 415

MTÜ Tartu Üliõpilasküla Üliõpilaste majutamine 3 386 -67 1 555 908

OÜ Tartu Ülikooli Kirjastus
(kustutatud äriregistrist 22.07.2020) Kirjastamine 0 -21 0 0

UniTartu Ventures OÜ Intellektuaalomandi 
investeerimine ettevõtetesse 0 0 150 150

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline 
Spordiklubi Üliõpilassport 2 750 240 387 206

MTÜ Tartu Üliõpilasmaja Üliõpilaste kultuuriüritused 389 21 470 252

Tartu Ülikooli grupp 204 140 3 425 338 201 259 352

Ülikool on oma finantspoliitika koondanud nelja tegevussuunda: 

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

2020. aastal täitis ülikool finantsstrateegias määratud eesmärgid.

• Eesmärk: rahavood majandustegevusest on positiivsed; tulemus: +22,4 miljonit eurot.
• Eesmärk: ülikooli netovara osakaal bilansis on vähemalt 75%; tulemus: 77%.
• Eesmärk: laenukoormus on alla 25% aastatuludest; tulemus: 12%. 

Rahandus

MTÜ Tartu Ülikooli 
Akadeemiline Spordiklubi (100%)

UniTartu Ventures OÜ (100%)

BioCC OÜ (20%)

MTÜ Tartu Üliõpilasmaja (100%)

MTÜ Tartu Üliõpilasküla (100%)

Academus Hostel OÜ
(100%)

TARTU ÜLIKOOL

E-Kyla Arendus OÜ
(33,3%)

NORDWISE BioTech OÜ
(100%)
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EESMÄRK: ülikool arendab taristut õppe- ja teadustöö 
kvaliteedi kindlustamise ning ressursside optimaalse 
kasutamise põhimõttest lähtudes

Tähtsaimad investeeringud 2020. aastal:
• lõpetati Delta keskuse ettevõtlusmaja ehitus

(maksumus 5,8 miljonit eurot),
• valmis Narva kolledži üliõpilaselamu

(maksumus 3,7 miljonit eurot),
• jätkati Jakobi 5 / Lutsu 1 / Munga 4 õppehoone

ehitust haridusteaduste instituudi tarbeks,
• jätkati Liivi 2 ümberehitustöid,
• lõpetati Vanemuise 46 ventilatsioonitööd

(maksumus 1,3 miljonit eurot),
• lõpetati Narva mnt 89 üliõpilaselamu renoveerimine

(maksumus 3,1 miljonit eurot).

Tähtsaimad investeeringud 2021. aastal 
koos prognoositava maksumusega:
• valmivad Liivi 2 õppehoone ümberehitustööd

(5,5 miljonit eurot),
• valmivad Jakobi 5 õppehoone rekonstrueerimistööd

(6,9 miljonit eurot),
• alustatakse Lossi 3 õppehoone ümberehitustöödega

(5,3 miljonit eurot),
• renoveeritakse vana anatoomikum infotehnoloogia

osakonnale (0,8 miljonit eurot),
• tehakse Pärnu kolledži ümberehitustööd

(0,8 miljonit eurot),
• valmib Eesti mereinstituudi hoone juurdeehitis

Mäealuse 14a (0,9 miljonit eurot).

Tähtsaimad näitajad (konsolideeritud)

RAHANDUSNÄITAJAD 
tuhandetes eurodes 2016 2017 2018 2019 2020

Tegevustulu 137 989 153 817 191 087 204 793 204 140

Tegevuskulu 147 306 162 522 184 022 193 421 200 611

Finantstulu ja -kulu –59 –56 –72 -135 -83

Aasta tulem –9 382 –8 772 6 993 11 207 3 425

Bilansimaht 281 803 269 281 305 983 323 664 338 201

Käibevara 51 390 45 211 60 816 64 596 82 036

Põhivara 230 413 224 070 245 167 259 068 256 165

Lühiajalised kohustised 25 968 24 935 33 601 44 156 58 922

Pikaajalised kohustised 10 452 7 736 27 662 23 581 19 927

Netovara 245 383 236 610 244 720 255 927 259 352

Laenud pankadelt 13 352 10 446 32 135 27 662 23 574

SUHTARVUD 2016 2017 2018 2019 2020

Tegevuskulu/tegevustulu 107 106 96 94 98

Laenud/tegevustulu 10 7 17 14 12

Käibevara / lühiajalised kohustised 198 181 181 146 139

Põhivara/bilansimaht 82 83 80 80 76

Laenud/bilansimaht 5 4 11 9 7

Netovara/bilansimaht 87 88 80 79 77

Narva kolledži üliõpilaselamu

Narva mnt 89 üliõpilaselamu
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KONSOLIDEERITUD BILANSS 

tuhandetes eurodes Lisa 31.12.2020 31.12.2019 
VARAD    
Käibevarad     
Raha  3 50 164 43 063 
Nõuded ja ettemaksed 4 31 697 21 389 
Varud 6 175 144 
Käibevarad kokku   82 036 64 596 
      
Põhivarad     
Investeeringud sidusettevõtetesse  7 100 91 
Finantsinvesteeringud   2 2 
Nõuded ja ettemaksed   18 0 
Kinnisvarainvesteeringud 8 7 018 1 412 
Materiaalsed põhivarad 9 241 087 249 922 
Immateriaalsed põhivarad 10 7 940 7 641 
Põhivarad kokku   256 165 259 068 
VARAD KOKKU   383 201 323 664 
      
KOHUSTISED JA NETOVARA     
Kohustised     
Lühiajalised kohustised     
Laenukohustised 11 3 654 4 094 
Võlad ja ettemaksed 14 55 268 39 819 
Eraldised 16 0 243 
Lühiajalised kohustised kokku   58 922 44 156 
      
Pikaajalised kohustised      
Laenukohustised 11 19 927 23 581 
Pikaajalised kohustised kokku   19 927 23 581 
Kohustised kokku   78 849 67 737 
      
Netovara     
Ülikooli kapital   144 182 144 182 
Eelmiste perioodide tulem   111 745 100 538 
Aruandeaasta tulem   3 425 11 207 
Netovara kokku   259 352 255 927 
KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU   338 201 323 664 

 
Lehekülgedel 52–84 esitatud lisad on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa. 
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KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE 

tuhandetes eurodes Lisa 2020 2019 
Tulud     

Tulud majandustegevusest 17 27 527 24 777 
Koolitustegevuse finantseerimine riigieelarvest 18 78 228 74 775 
Teadustegevuse finantseerimine riigieelarvest 19 26 365 32 095 
Põhivarade sihtfinantseerimine 20 4 423 19 407 
Tegevuskulude sihtfinantseerimine 21 67 327 53 548 
Muud tulud 22 270 191 
Tulud kokku   204 140 204 793 
      
Kulud     
Kaubad, materjal ja teenused 23 –21 469 –20 245 
Tegevuskulud 24 –41 935 –45 147 
Stipendiumid   –13 966 –14 447 
Tööjõukulud 25 –104 856 –96 235 
Põhivarade kulum ja väärtuse langus 26 –17 835 –15 157 
Muud kulud 28 –550 –2 190 
Kulud kokku   –200 611 –193 421 
      
Tegevustulem   3 529 11 372 
      
Kasum sidusettevõtetelt 7 9 8 
Intressitulud   47 20 
Intressikulud   –139 –163 
      
Tulem enne tulumaksustamist   3 446 11 237 
      
Tulumaks  –21 –30 
      
Aruandeaasta tulem   3 425 11 207 

 
Lehekülgedel 52–84 esitatud lisad on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa. 
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KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 

tuhandetes eurodes Lisa 2020 2019 
Rahavood majandustegevusest     
Tegevustulem   3 529 11 372 
Korrigeerimised     
     Põhivarade kulum ja väärtuse langus 26 17 835 15 157 
     Muud mitterahalised tehingud põhivaradega  0 13 
     Kasum põhivarade müügist 22  –22 –15 
     Põhivarade mitterahaline sihtfinantseerimine  –0 –63 
     Eraldiste muutus 16 –243 –87 
     Saadud sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks 20 –4 423 –19 343 
     Vahendatud sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks  85 1 038 
Nõuete ja ettemaksete muutus  –10 355 –3 337 
Varude muutus 6 -31 39 
Kohustiste ja ettemaksete muutus   16 219 12 165 
Makstud intressid   –140 –163 
Makstud ettevõtte tulumaks   –21 –30 
Rahavood majandustegevusest kokku   22 433 16 746 
      
Rahavood investeerimistegevusest     
Tasutud materiaalsete põhivarade soetamisel  –5 637 –3 960 
Laekunud materiaalsete põhivarade müügist   20 17 
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist  0 14 
Tasutud lõpetamata ehitiste eest  -9 581 -23 005 
Tasutud ettemaksed materiaalsete põhivarade eest 9 –164 –176 
Tasutud immateriaalsete põhivarade soetamisel  –528 –2 081 
Tasutud põhivarade sihtfinantseerimine (partnerid)  -79 -1 110 
Laekunud põhivarade sihtfinantseerimine  4 678 19 112 
Laekunud pikaajaline nõue   0 2 
Laekunud intressid   54 16 
Rahavood investeerimistegevusest kokku   –11 238 –11 171 
      
Rahavood finantseerimistegevusest     
Saadud laenude tagasimaksed 11 ja 13 –4 088 –4 473 
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed 12 –6 –8 
Laekunud ühinenud teadusasutuste rahalised jäägid  0 0 
Rahavood finantseerimistegevusest kokku   –4 094 –4 481 
      
Rahavood kokku   7 101 1 094 
      
Raha ja rahalähendid perioodi alguses 3 43 063 41 969 
Raha ja rahalähendite muutus  7 101 1 094 
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus 3 50 164 43 063 

 
Lehekülgedel 52–84 esitatud lisad on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa. 
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KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE 

tuhandetes eurodes 
Ülikooli 
kapital 

Eelmiste 
perioodide tulem 

Aruandeaasta 
tulem Kokku 

Seisuga 31.12.2018 144 182 93 545 6 993 244 720 
          
Tulemi ülekandmine 0 6 993 –6 993 0 
Aruandeaasta tulem 0 0 11 207 11 207 
      
Seisuga 31.12.2019 144 182 100 538 11 207 255 927 

     
Tulemi ülekandmine 0 11 207 –11 207 0 
Aruandeaasta tulem 0 0 3 425 3 425 

     
Seisuga 31.12.2020 144 182 111 745 3 425 259 352 

 
Lehekülgedel 52–84 esitatud lisad on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa. 
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KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD 

LISA 1. ARVESTUSPÕHIMÕTTED 

1.1. Üldine informatsioon 

Tartu Ülikooli 2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne (edaspidi: aruanne) on koostatud 
kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud 
arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille 
põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendab avaliku sektori finantsarvestuse ja 
‑aruandluse juhend (edaspidi: üldeeskiri). 
 
Aruande koostamisel on lähtutud Tartu Ülikooli ja kontserni tütarettevõtete (edaspidi: kontsern) tegevuse jätkuvuse 
põhimõttest. Majandusaasta algas 1. jaanuaril 2020 ja lõppes 31. detsembril 2020. Aruanne on koostatud tuhandetes 
eurodes. 
 
Aruandes on järgitud soetusmaksumuse põhimõtet, välja arvatud neil juhtudel, mida on arvestuspõhimõtetes allpool 
kirjeldatud. 
 
Konsolideeritud tulemiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande skeemi 1 
põhjal. Tartu Ülikooli kontserni põhitegevuse iseärasuste tõttu on muudetud tulemiaruandes ja netovaras kajastatud 
kirjete nimetust ja struktuuri. 
 
Konsolideeritud rahavoogude aruandes on majandustegevuse rahavoogusid kajastatud kaudsel meetodil ning 
investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid otsemeetodil. 

1.2. Konsolideeritud aruande koostamine 

1.2.1. Konsolideerimise põhimõtted 

Aruandes on rida-realt konsolideeritud kõigi emaettevõtte valitseva mõju all olevate tütarettevõtete finantsnäitajad. 
Elimineeritud on kontsernisisesed nõuded ja kohustised, kontserni üksuste vahelised tehingud ning nende 
tulemusena tekkinud realiseerimata kasum ja kahjum. Kui realiseerumata kahjumit ei ole saanud katta, ei ole seda 
elimineeritud. Tütarettevõtete arvestuspõhimõtted on viidud vastavusse kontserni omadega. 
 
Aruandes on kajastatud Tartu Ülikooli (emaettevõte), tema tütarettevõtete OÜ Tartu Ülikooli Kirjastus 
(likvideerimisega seoses kustutatud registrist 22.07.2020), UniTartu Ventures OÜ, Academus Hostel OÜ, MTÜ Tartu 
Üliõpilasküla, MTÜ Tartu Üliõpilasmaja ja MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, sidusettevõtete E-Kyla 
Arendus OÜ ja BioCC OÜ ning tema tütarettevõtte NORDWISE BioTech OÜ finantsnäitajad. 

1.2.2. Tütarettevõtted 

Tartu Ülikooli tütarettevõte on ettevõte, mille üle on Tartu Ülikoolil valitsev mõju. Tütarettevõtet loetakse 
emaettevõtte valitseva mõju all olevaks, kui emaettevõttele kuulub kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte 
hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või kui emaettevõte saab muul moel kontrollida tütarettevõtte tegevus- ja 
finantspoliitikat. 
 
Tütarettevõtte määratlusele vastavad ka sihtasutused ja mittetulundusühingud. Selleks et hinnata valitsevat mõju 
nende üle, arvestatakse, kas nende varad lähevad pärast likvideerimist üle emaettevõttele. Kui emaettevõttel on 
sihtasutuse või mittetulundusühingu üle valitsev mõju (üldjuhul üle 50% hääleõigusest), kajastatakse osalust 100%‑na. 
 
Teave tütarettevõtete kohta on esitatud lisas 2. 
  



53 

1.2.3. Sidusettevõtted 

Tartu Ülikooli sidusettevõte on ettevõte, mille üle on Tartu Ülikoolil või tema tütarettevõttel oluline, aga mitte 
valitsev mõju. Enamasti eeldatakse olulise mõju olemasolu siis, kui Tartu Ülikoolile või tema tütarettevõttele kuulub 
sidusettevõttes üle 20% hääleõigusest. 
 
Kui Tartu Ülikoolil või tema tütarettevõttel on sihtasutuse või mittetulundusühingu üle oluline mõju (üldjuhul 20–
50% hääleõigusest), ei kajastata seda osalust ega finantsinvesteeringut bilansis. Sissemaksed osaluse objekti 
sihtkapitali kajastatakse antud toetuste kuluna. 
 
Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse kapitaliosaluse meetodil, mille alusel võetakse investeering esialgu 
arvele soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega investeeringuobjekti 
netovara muutustes (nii muutused sidusettevõtte kasumis/kahjumis kui ka muudes netovara kirjetes) ning 
investeeringuobjekti varade, kohustuste ja tingimuslike kohustuste ostuanalüüsi põhjal määratud õiglase väärtuse ja 
bilansilise väärtuse vahe elimineerimise või amortisatsiooniga. 
 
Igal aruandekuupäeval hinnatakse, kas on märke sellest, et investeeringu kaetav väärtus võib olla langenud alla selle 
bilansilise väärtuse. Kui selliseid märke on, tehakse vara väärtuse test. Investeeringu kaetava väärtuse määramisel 
lähtutakse punktis 1.11 „Vara väärtuse langus“ kirjeldatud põhimõtetest. 
 
Teave sidusettevõtete kohta on esitatud lisas 7. 

1.2.4. Osalus sihtasutustes 

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 Viljandimaa Loomemajanduskeskus. 
 
Tartu Ülikoolil on oluline mõju järgmiste sihtasutuste üle: 
 

tuhandetes eurodes  Asukohamaa 

Netovara Ülikooli 
esindatus 
nõukogu 
liikmete 

järgi 31.12.2020 31.12.2019 
Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Eesti 167 724 159 438 3 liiget 8-st 
Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa Eesti 8 538 8 853 2 liiget 6-st 
Sihtasutus Tartu Teaduspark Eesti 4 256 4 340 3 liiget 9-st 
Tartu Ülikooli Sihtasutus Eesti 3 420 3 387 2 liiget 8-st 
Sihtasutus Eesti Agrenska Fond Eesti 2 103 1 281 1 liige 5-st 
Sihtasutus Viljandimaa Loomemajanduskeskus Eesti -94 -81 1 liige 5-st 

 

1.2.5. Finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse 

Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a osalus tütar- ja 
sidusettevõtetes), mille õiglast väärtust ei saa usaldusväärselt hinnata, kajastatakse soetusmaksumuses, millest 
arvatakse vajaduse korral maha väärtuse langusega seotud allahindlus. 
 
Tartu Ülikooli kontsernile kuulub osalus kahes ettevõttes: 
 Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS osalus 7,69%, 
 STACC OÜ osalus 2%. 
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1.2.6. Aruande lisades esitatud emaettevõtte konsolideerimata aruanded 

Aruande lisades on avaldatud konsolideeriva üksuse (emaettevõtte) eraldiseisvad konsolideerimata põhiaruanded: 
bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne ja netovara muutuste aruanne. Konsolideerimata aruannete 
koostamisel on järgitud samu arvestuspõhimõtteid kui konsolideeritud aruande koostamisel. Lisades esitatud 
emaettevõtte konsolideerimata aruannetes kajastatakse investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse tuletatud 
soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse vajaduse korral allahindlusega. Kui kajastatud osaluse tuletatud 
soetusmaksumus on suurem kui kontserni osalus tütar- või sidusettevõtte netovaras, mis on vähenenud dividendide 
väljamaksmise, kahjumi või mõne muu põhjuse tõttu, hinnatakse osaluse tuletatud soetusmaksumus alla kuni osaluse 
summani tütar- või sidusettevõtte netovaras. Kui osaluse summa tütar- või sidusettevõtte netovaras järgnevatel 
perioodidel suureneb, taastatakse allahindlus kuni osaluse tuletatud soetusmaksumuseni või osaluse summani tütar- 
või sidusettevõtte netovaras (olenevalt sellest, kumb neist on väiksem). 

1.3. Raha ja rahalähendid 

Kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit), lühiajalisi pangadeposiite (kuni kolmekuulise 
lunastustähtajaga) ja laekumata kaardimakseid käsitatakse raha ja rahalähenditena. Arvelduskrediit kajastatakse 
konsolideeritud bilansis lühiajaliste laenukohustistena. 

1.4. Nõuded ja ettemaksed 

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh laenunõuded ja deposiidid) 
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul 
võrdne nende nominaalväärtusega (miinus allahindlused), mistõttu lühiajalised nõuded kajastatakse konsolideeritud 
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 nõuded, mis ei teeni intressi, kajastatakse nõude nüüdisväärtuses, 
kasutades diskontomäära 4% aastas. 
 
Laekumata nõudeid hinnatakse ligikaudse meetodiga, tuginedes varasemate perioodide kogemusele. Ligikaudne 
hindamine tähendab seda, et nõuded, mille maksetähtaeg on ületatud 90–180 päeva võrra, hinnatakse alla 50%, ja 
nõuded, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, hinnatakse alla 100%. Ebatõenäoliselt laekuvaks 
tunnistatud nõuded kajastatakse kuni laekumiseni või lootusetuks tunnistamiseni ja konsolideeritud bilansist 
mahakandmiseni ostjatelt laekumata nõuetena. 
 
Kui selgub, et nõude laekumine on ebareaalne, tunnistatakse nõue lootusetuks ja kantakse konsolideeritud bilansist 
välja. Nõue loetakse lootusetuks, kui kontsernil puuduvad igasugused võimalused nõude kogumiseks (võlgnik on 
likvideeritud või pankrotis, pankrotipesas olevatest varadest ei piisa nõude tasumiseks jms) või kui selle 
tagasinõudmiseks tehtavad kulutused ületavad hinnanguliselt laekumisest saadaolevat tulu. 
 
Kui ebatõenäoliselt laekuvaks arvatud nõue hiljem siiski laekub, kajastatakse see varem kajastatud ebatõenäoliselt 
laekuvate nõuete kulu vähendamisena perioodil, mil see laekus. 

1.5. Finantsvarade väärtuse langus 

Igal aruandekuupäeval hinnatakse, kas esineb korrigeeritud soetusmaksumuse või soetusmaksumuse meetodil 
kajastatud finantsvara või finantsvarade grupi väärtuse languse tunnuseid. Kui neid esineb, hinnatakse korrigeeritud 
soetusmaksumuses kajastuvad finantsvarad alla finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete 
nüüdisväärtuseni (diskonteerituna selle finantsvara esmasel kajastamisel fikseeritud sisemise intressimääraga) ja 
soetusmaksumuses kajastuvad finantsvarad hinnatakse alla summani, mille võiks põhjendatud hinnangu kohaselt 
saada selle finantsvara müümisel aruandekuupäeva seisuga. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse 
konsolideeritud tulemiaruandes kuluna. 
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1.6. Varud 

Varud on varad, mida hoitakse müügiks tavapärase majandustegevuse käigus; varad, mida parajasti toodetakse 
müügiks tavapärase majandustegevuse käigus, ning materjalid või tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või 
teenuste osutamisel. Lisaks müügiks ostetud kaupadele, materjalidele ning lõpetamata ja valmistoodangule hõlmavad 
varud ka edasimüügiks hoitavaid seadmeid ning kinnisvara ja teenuse osutamisega otseselt seotud kapitaliseeritud 
kulusid, mida ei saa kajastada tulu valmidusastme meetodil. 
 
Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostu-, tootmis- 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. Üldeeskirja erinõude kohaselt kajastatakse varude 
soetamisel lisandunud mittetagastatavad maksud ja lõivud kuludena. 
 
Kaupade kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud on hinnatud konsolideeritud bilansis kas 
soetusmaksumuses või netorealiseerimismaksumuses, lähtudes sellest, kumb on väiksem. 

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 kasvu 
eesmärgil ja mida ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Hooneid ja ruume, mida kasutab avaliku 
sektori üksus, kajastatakse kui materiaalset põhivara. 
 
Kinnisvarainvesteeringud võetakse konsolideeritud bilansis algselt arvele soetusmaksumuses, mis sisaldab ka 
soetamisega otseselt seonduvaid kulutusi (s.o notaritasud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma 
milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt toimunud). Kinnisvarainvesteeringute soetusmaksumusse ei arvestata 
laenukasutuse kulusid. Üldeeskirja erinõude kohaselt kajastatakse soetamisel lisandunud mittetagastatavad maksud 
ja lõivud kuludena. Üldeeskirja kohaselt kajastatakse kinnisvarainvesteeringud pärast arvele võtmist 
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad 
allahindlused. 
 
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale 
kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. Kui kinnisvarainvesteeringu objektid 
koosnevad üksteisest eristatavatest ja erineva kasuliku elueaga komponentidest, võetakse need komponendid 
raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning neile määratakse kasuliku eluea järgi ka eraldi 
amortisatsioonimäärad. 2020. aastal oli kontserni kinnisvarainvesteeringutele rakendatav amortisatsioonimäärade 
vahemik 2–4%, välja arvatud hoonestamata kinnistud (maa), mida ei amortiseerita. 
 
Hilisemate parendustega seotud kulutused lisatakse kinnisvarainvesteeringute soetusmaksumusele, kui on 
tõenäoline, et kontsern teenib nendelt kulutustelt tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste soetusmaksumust on 
võimalik usaldusväärselt hinnata. Kinnisvarainvesteeringute muud hilisemad hoolduse ja remondiga kaasnevad 
kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludena. Kui kinnisvarainvesteeringute objektidel vahetatakse välja mõni 
komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objektide soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab 
kinnisvarainvesteeringute mõistele ja vara konsolideeritud bilansis kajastamise kriteeriumidele. Asendatava 
komponendi jääkmaksumus kantakse konsolideeritud bilansist maha. 
 
Kinnisvarainvesteeringute kajastamine konsolideeritud bilansis lõpetatakse objektide võõrandamisel või kasutusest 
eemaldamisel, kui varadest ei teki eeldatavasti tulevast majanduslikku kasu. Kinnisvarainvesteeringute kajastamise 
lõpetamisest tekkinud tulem kajastatakse lõpetamise perioodi konsolideeritud tulemiaruandes kirjel „Muud tulud“ 
või „Muud kulud“. 
 
Kui kinnisvaraobjektide kasutamise eesmärk muutub, liigitatakse varad konsolideeritud bilansis ümber. Alates 
muutuse kuupäevast rakendatakse objektide suhtes selle varade rühma arvestuspõhimõtteid, kuhu objektid on üle 
kantud. 
  



56 

1.8. Materiaalne põhivara 

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kontsern kasutab põhikirjaliste ülesannete täitmisel, teenuste 
osutamisel või halduseesmärkidel ja mida ta kavatseb kasutada pikema aja jooksul kui üks aasta ning mille 
soetusmaksumus on vähemalt 5000 eurot. 
 
Soetusmaksumusest sõltumata võetakse erandina põhivarana arvele ka maa, raamatukogu kogudesse soetatud 
teavikud (vt punkt 1.9), muuseumikogudesse kuuluv vara (museaalid) ning Tartu Ülikooli kontserni omandis ja 
kasutuses olevad kultuuriväärtuste riiklikku registrisse kantud varad. 
 
Muuseumikogudesse soetatud vara võetakse põhivarana arvele kogumina summaliselt, arvestust ühikute ja 
nimetuste kaupa peetakse muuseumide infosüsteemides. Kunstiväärtused, mida ei võeta arvele muuseumikogudesse 
või kultuurimälestiste riiklikku registrisse kantud varana, võetakse raamatupidamises arvele põhivarana, kui nende 
soetusmaksumus ületab põhivara kapitaliseerimise piirmäära. Neid amortiseeritakse nende kasuliku eluea jooksul. 
 
Vara, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, aga soetusmaksumus alla 5000 euro, kantakse kasutuselevõtmise hetkel 
kuludesse. Väikevara üle, mille soetusmaksumus on 2000–4999,99 eurot, peetakse arvestust bilansiväliselt. 
 
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt 
seotud kulutustest, mis on vajalikud varade viimiseks tööseisukorda ja -asukohta. Põhivara soetusmaksumusse ei 
kapitaliseerita uue ehitise avamise kulutusi, uue toote või teenuse tutvustamise kulutusi (sh reklaamikulud), kulutusi 
majandustegevuse arendamiseks uues asukohas või kulutusi uuele kliendisegmendile (sh töötajate koolituskulud), 
haldus- ja muid üldkulusid ega laenukasutuse kulusid. Üldeeskirja erinõude kohaselt ei kapitaliseerita põhivara 
soetusmaksumusse tagasisaamisele mittekuuluvaid makse ja lõive. Materiaalne põhivara kajastatakse 
konsolideeritud bilansis 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 soetusmaksumusele ainult siis, kui need 
vastavad materiaalse põhivara mõistele ja vara konsolideeritud bilansis kajastamise kriteeriumidele (sh objekti 
tõenäoline kasutamine tulevikus majandusliku kasu tekitamiseks) ning kui soetusmaksumus ületab põhivara 
kapitaliseerimise alampiiri (5000 eurot). Muud põhivara hoolduse ja remondi kulud kajastatakse kuluna nende 
tegemise hetkel. 
 
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara 
objektile eraldi, lähtudes selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse 
kasuliku eluea jooksul ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vaheline amortiseeritav osa. Kui vara lõppväärtus 
ületab bilansilise jääkmaksumuse, lõpetatakse vara amortiseerimine. 
 
Kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinev kasulik eluiga, 
võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, mille puhul määratakse iga objekti 
kasuliku eluea alusel eraldi amortisatsioonimäär. 
 
2020. aastal kasutati kontsernis materiaalse põhivara amortisatsiooni arvestamisel järgmisi aastaseid 
amortisatsioonimäärasid: 
 maa       0%, 
 ehitised 2–40%, 
 masinad ja seadmed 7–50%, 
 raamatukogu kogud       0%, 
 muu materiaalne põhivara 2–50%. 

 
Piiramata kasutuseaga objekte (maad, kultuurimälestiste riiklikku registrisse kantud vara, muuseumikogudesse 
kuuluvat vara ja raamatukogu kogude teavikuid) ei amortiseerita. Sisustamiseks ja sisekujunduseks soetatud asju, 
millel ei ole püsivat väärtust, ning muuseumi abikogusse arvatud asju, mis vahetatakse teatud aja järel välja, 
amortiseeritakse nende kasuliku eluea jooksul. 
 
Vara hakatakse amortiseerima siis, kui see on kasutusvalmis (st alates hetkest, mil vara on kavandatud seisukorras ja 
asukohas), ja seda jätkatakse kuni amortiseeritava osa täieliku amortiseerumiseni või vara lõpliku kasutusest 
eemaldamiseni. Igal aruandekuupäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ja 
lõppväärtuse põhjendatust. 
 
Tartu Ülikooli kontsern kui avaliku sektori üksus, kes rakendab Eesti finantsaruandluse standardit, ei tee kaetava 
väärtuse teste ega kajasta vara väärtuse langust kaetava väärtuseni avaliku teenuse osutamiseks vajaliku põhivara 
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korral, kui vara väärtus ei ole langenud selle riknemise või muul põhjusel osaliselt või täielikult kasutusest 
eemaldamise tõttu. Muudel juhtudel tehakse põhivara kaetava väärtuse test siis, kui on märke või on alust arvata, et 
vara väärtus võib olla langenud. Kui põhivara kaetav väärtus (s.o vara netomüügihind või vara kasutusväärtus, 
olenevalt sellest, kumb on kõrgem) on bilansilisest jääkmaksumusest väiksem, on materiaalse põhivara objektid alla 
hinnatud nende kaetava väärtuseni (vt ka punkt 1.11). 
 
Kui on märke sellest, et varaobjektide eluiga või lõppväärtus on oluliselt muutunud, tehakse muudatused vara 
amortiseerimises edasiulatuvalt. 
 
Materiaalne põhivara eemaldatakse konsolideeritud bilansist müümise hetkel või siis, kui selle edasine kasutamine 
või müük ei too tõenäoliselt majanduslikku kasu. Materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest saadav kasum ja 
kahjum võetakse arvele selle perioodi konsolideeritud tulemiaruandes, millal kajastamine lõpetati. 

1.9. Raamatukogu kogud 

Üldeeskirja § 41 lõike 2 punktiga 2 on sätestatud, et olenemata soetusmaksumusest on lubatud erandina võtta 
põhivarana arvele teavikud nendes avalikes raamatukogudes, kus teavikute hoidmine ja väljalaenutamine avalikkusele 
on põhitegevus. Lähtudes sellest üldeeskirja erisättest on kontserni bilansis kajastatud teavikud, mis on Tartu Ülikooli 
raamatukogu kogudesse soetatud alates 2004. aasta jaanuarist. Raamatukogu kogudesse soetatavad teavikud 
võetakse põhivarana arvele summaliselt. Arvestust ühikute ja nimetuste kaupa peetakse raamatukogu infosüsteemis. 
Konsolideeritud bilansis kajastatakse raamatukogu kogude teavikud soetusmaksumuses. Tartu Ülikooli raamatukogu 
kogudest kajastuvad kontserni bilansis põhivarana 
 teavikud, mille Tartu Ülikool on soetanud alates 2004. aastast, 
 teistest raamatukogudest vahetuse teel saadud teavikud (raamatukogu vahetusfondi soetusmaksumuses), 
 ELNET-i konsortsiumi makstud teavikud, mis on soetatud Tartu Ülikoolile (kajastatakse tuludes põhivara 

mitterahalise sihtfinantseerimisena). 
 
Järgmiste raamatukogu kogude teavikute üle, mille soetusmaksumus ei ole teada ja mille õiglast väärtust ei ole 
võimalik usaldusväärselt hinnata, peetakse bilansivälist arvestust ühikute lõikes: 
 teavikud, mis on soetatud enne 2004. aastat, 
 annetusena saadud teavikud, 
 sundeksemplarid, mida Eesti kirjastused saadavad Tartu Ülikooli raamatukogule. 
 
Konsolideeritud bilansis kajastatud raamatukogu kogude väärtust ei amortiseerita. Teavikud kantakse raamatukogu 
kogudest kulusse täies mahus siis, kui need eemaldatakse kasutusest või on kaotsi läinud. 

1.10. Immateriaalne põhivara 

Immateriaalne põhivara on füüsilise vormita, muust varast eristatav mitterahaline vara, mida kasutatakse pikema 
ajavahemiku jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab põhivarana arvelevõtmise piirmäära. 
Immateriaalse vara objektid (tarkvara, kasutusõigused ja muu immateriaalne vara) kajastatakse konsolideeritud 
bilansis siis, kui kontsern neid kontrollib, kui on tõenäoline, et nende kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku 
tulu, kui nende soetusmaksumus on usaldusväärselt hinnatav ning kui need ei tulene kontserni sees uurimis- ja 
arendustegevusele tehtud kulutustest. Uurimis- ja arendustegevuse kulutused kajastatakse kuluna nende tekkimisel. 
Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt 
seotud kulutustest. Arvelevõtmise järel kajastatakse immateriaalne vara soetusmaksumuses, millest on maha arvatud 
akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 
 
Tartu Ülikooli genoomika instituudi kogutud bioloogiliste materjalide andmebaasid, tarkvara, õigused ja litsentsid 
ning muud immateriaalse põhivara objektid kajastatakse kontserni bilansis immateriaalse põhivarana. Bioloogiliste 
materjalide andmebaaside analüütilist arvestust peetakse genoomika instituudi infosüsteemis. 
 
Kõikidel immateriaalse vara objektidel 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 kümme aastat. Igal aruandekuupäeval hinnatakse vara 
amortisatsiooniperioodide ja -meetodi põhjendatust. 
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2020. aastal kasutati kontsernis immateriaalse põhivara amortisatsiooni arvestamisel järgmisi aastaseid 
amortisatsioonimäärasid: 
 bioloogiliste materjalide andmebaasid ja DNA pank      2–5%, 
 tarkvara  20–25%, 
 muu immateriaalne põhivara        20%. 
 
Kui on märke sellest, et varaobjektide eluiga või lõppväärtus on oluliselt muutunud, tehakse muudatused vara 
amortiseerimises edasiulatuvalt (vt ka punkt 1.11). 

1.11. Vara väärtuse langus 

Tartu Ülikooli kontsern kui avaliku sektori üksus, kes rakendab Eesti finantsaruandluse standardit, ei tee vara 
väärtuse teste ega kajasta vara väärtuse langust kaetava väärtuseni avaliku teenuse osutamiseks vajaliku põhivara 
puhul, kui vara väärtus ei ole langenud selle riknemise või muul põhjusel osaliselt või täielikult kasutusest 
eemaldamise tõttu. Muudel juhtudel hinnatakse igal aruandekuupäeval piiramata kasutuseaga materiaalset põhivara 
(maad, kultuurimälestiste riiklikku registrisse kantud vara, muuseumikogudesse kuuluvat vara ja raamatukogu 
kogude teavikuid), samas kui amortiseeritava vara puhul hinnatakse, kas on asjaolusid, mis viitavad vara väärtuse 
võimalikule langusele. Kui neid on, hinnatakse vara kaetavat väärtust ja võrreldakse seda bilansilise maksumusega. 
 
Väärtuse langusest tekkinud kulu kajastatakse summas, mille võrra vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava 
väärtuse. Vara kaetav väärtus on kas vara kasutusväärtus või õiglane väärtus, millest on lahutatud müügikulutused 
(olenevalt sellest, kumb on suurem). Selleks et vara väärtuse langust mõõta, hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku 
varaobjekti või väikseima võimaliku varagrupi kohta, mille puhul saab rahavooge eristada. Vara allahindlusi 
kajastatakse aruandeperioodi kuluna. 
 
Kui vara on alla hinnatud, hinnatakse igal järgmisel aruandekuupäeval, kas on tõenäoline, et vara kaetav väärtus on 
vahepeal tõusnud (v.a firmaväärtus, mille allahindlusi ei tühistata). Kui väärtuse hindamise tulemusena selgub, et 
varaobjekti või varagrupi (raha genereeriva üksuse) kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, 
tühistatakse varasem allahindlus ja suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks kujunenud 
siis, kui vahepealsetel aastatel oleks arvestatud normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamist kajastatakse 
aruandeaasta konsolideeritud tulemiaruandes põhivara allahindluse kulude vähendamisena. 

1.12. Finantskohustised 

Finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised), v.a 
negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki 
soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edaspidi kajastatakse finantskohustised korrigeeritud soetusmaksumuses. 
Tuletisinstrumendid kajastatakse õiglases väärtuses. Negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid kajastatakse 
finantskohustisena. 
 
Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, 
mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse konsolideeritud bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste 
finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse need algselt arvele saadud tasu õiglases 
väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgmistel perioodidel kohustistelt intressikulu 
sisemise intressimäära meetodil. Finantskohustistega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt 
perioodikuluna konsolideeritud tulemiaruande kirjel „Intressikulud“. 
 
Finantskohustised liigitatakse lühiajaliseks, kui nende tasumise tähtaeg on kuni 12 kuud alates aruandekuupäevast 
või kui kontsernil pole tingimusteta õigust kohustiste tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast 
aruandekuupäeva või kui laenuandjal oli õigus aruandekuupäeval finantskohustised tagasi kutsuda laenulepingus 
sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. Finantskohustiste kajastamine lõpetatakse siis, kui need on tasutud, 
tühistatud või aegunud. 

1.13. Rendiarvestus 

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seotud riskid ja hüved kanduvad 
üle rentnikule. Üldeeskirja järgi loeb kontsern rendi liigitamisel kapitalirendile viitavaks kriteeriumiks ka asjaolu, kui 
renditavat vara ei saa kergesti asendada teise varaga. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. 
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1.13.1. Kontsern kui rentnik 

Kontsern kui rentnik kajastab kapitalirenti oma konsolideeritud bilansis vara ja kohustisena renditud vara õiglase 
väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on väiksem. Rendimaksed 
jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kapitalirendi kohustise jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi 
intressikulud on perioodikulud ja need on kajastatud konsolideeritud tulemiaruande kirjel „Intressikulud“. 
Kapitalirendi kohustis (ilma finantskuludeta) kajastatakse pika- või lühiajalise võlakohustisena. 
 
Kapitalirendi tingimustel renditud vara amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures 
amortisatsiooniperiood on kas vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kestus (olenevalt sellest, kumb ajavahemik 
on lühem). Kapitalirendi tingimustel renditud varalt arvestatud kulum kajastatakse konsolideeritud tulemiaruandes 
kirjel „Põhivara kulum ja väärtuse langus“. 
 
Kasutusrendi puhul kajastatakse vara rendimaksed konsolideeritud tulemiaruandes perioodikuluna tekkepõhiselt 
rendiperioodi jooksul. 

1.13.2. Kontsern kui rendileandja 

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse konsolideeritud bilansis tavakorras, samamoodi nagu muu 
ülikooli bilansis kajastatav vara. Väljarenditud vara amortiseeritakse kontsernis sama tüüpi vara korral kasutatavate 
amortiseerimispõhimõtete järgi. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna. 

1.14. Saadud ettemaksed 

Siht- ja kaasfinantseerimiseks saadud ettemaksed, teadus- ja arendustegevuse teenuslepingute ettemaksed ning 
aruandeaastal laekunud muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud, mida pole kajastatud aruandeaasta tuludena, 
kajastatakse tulevaste perioodide ettemakstud tuludena. 
 
Kui siht- või kaasfinantseeringuna antud toetus on laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud või põhivara 
soetatud, kajastatakse saadud vahendid saadud ettemaksetena (vt punkt 1.15). 

1.15. Toetused 

Saadud vahendid (saadud toetused), mille eest otseselt ei anta vastu kaupu ega teenuseid, ja antud vahendid (antud 
ja vahendatud toetused), mille eest otseselt ei saada vastu kaupu ega teenuseid, kajastatakse toetustena. Toetuste 
kajastamisel lähtutakse üldeeskirjast. 
 
Toetused jagunevad kaheks: 
 sihtfinantseerimine – teatud projektipõhisel sihtotstarbel saadud ja antud toetused, mille korral on määratud 

eesmärk ja mõõdikud eesmärgi täitmise jälgimiseks, ajakava ning rahaline eelarve ning mille korral nõuab toetuse 
andja toetuse saajalt üksikasjalikku aruannet raha kasutamise kohta ja raha ülejääk tuleb andjale tagasi maksta; 

 tegevustoetused – antud ja saadud toetused, mis põhinevad saaja põhikirjalistel ülesannetel ja 
arengudokumentides määratud eesmärkidel. 

 
Sihtfinantseerimist on kahte liiki: 
 kodumaine sihtfinantseerimine, 
 välismaine sihtfinantseerimine. 
 
Sihtfinantseerimist kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või sihtfinantseerimisega 
seotud nõuete, kohustiste, tulude ja kulude arvelevõtmise kuupäeval. Sihtfinantseerimise kajastamisel eristatakse 
tegevuskulude ja põhivara sihtfinantseerimist. Põhivara sihtfinantseerimise põhitingimus on see, et kontsern peab 
toetuse saajana ostma, ehitama või muul viisil soetama teatud põhivara. 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, kindlasummalised maksed, ühtse määra alusel hüvitatavad kaudsed kulud) ega nõua nende kohta 
kuludokumente, kajastatakse sihtfinantseerimise tulu aruandeperioodil.   
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Sihtfinantseerimise kajastamisel eristatakse konsolideeritud tulemiaruandes sihtfinantseerimist ja selle vahendamist. 
Sihtfinantseerimist nimetatakse vahendamiseks, kui toetus on saadud edasifinantseerimiseks, mitte oma 
tegevuskulude katteks või varade soetamiseks. Vahendamise korral võrdub vahendamiseks saadud toetuste tulu 
edasiantud toetuste kuluga. 
 
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, 
siis üleandja näidatud jääkväärtuses. 
 
Kui selgub, et kõik toetuse saamise tingimused ei ole täidetud ning kontsern vastutab toetuse vahendajana või saajana 
toetuse andja ees saaja lepinguliste kohustuste täitmise ja raha sihipärase kasutamise eest, kajastatakse lepingu 
rikkumise selgumisel tagasinõue toetuse saaja vastu ja/või tagasimaksekohustis toetuse andja ees. Ühtlasi 
vähendatakse saadud toetuste tulu ja/või antud toetuste kulu. 

1.16. Eraldised ja tingimuslikud kohustised 

Eraldis kajastatakse juhul, kui kontsernil lasub enne aruandekuupäeva toimunud kohustava sündmuse tõttu juriidiline 
või faktiline kohustis, kohustise realiseerumine on tõenäoline ja selle summat saab usaldusväärselt hinnata. Eraldis 
kajastatakse konsolideeritud bilansis summana, mis on juhtkonna hinnangul aruandekuupäeva seisuga vajalik 
eraldisega seotud kohustise täitmiseks. Kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast 
aruandekuupäeva, kajastatakse see diskonteeritud väärtuses, välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on 
ebaoluline. 
 
Muud võimalikud või eksisteerivad kohustised, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate 
kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, kajastatakse aruande lisades tingimuslike 
kohustistena. 

1.17. Tulude ja kulude kajastamine (v.a 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, milles võetakse arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. 
 
Tulu õppeteenustasudelt, mis laekuvad üliõpilastelt, täiendusõppe programmides osalejatelt jt, kajastatakse tuluna 
koolitusteenuse osutamisest. Tulu kajastatakse sellel perioodil, millal teenus osutati. 
 
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või kui teenust osutatakse pikema aja jooksul, siis 
valmidusastme meetodil. Tulu pikema perioodi jooksul osutatavate teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava 
teenuse valmidusastmest aruandekuupäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o 
tehinguga seotud tulusid ja kulusid) saab usaldusväärselt prognoosida ning et tehingust saadava tasu laekumine on 
tõenäoline. Kui teenuse osutamist hõlmava tehingu või projekti lõpptulemust ei saa usaldusväärselt prognoosida, 
kuid on tõenäoline, et kontsern suudab katta vähemalt teenusega seotud kulud, kajastatakse tulu ainult tegelike 
lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses. 
 
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud müüjalt üle 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 saab usaldusväärselt hinnata. 

1.18. Ettevõtte tulumaks 

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse 
dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud 
väljamaksetelt ja siirdehinna korrigeerimistelt. Dividendidena jaotatud kasumi puhul on tulumaksumäär 20/80 
väljamakstavate dividendide netosummalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnev ettevõtte tulumaks kajastatakse 
kohustisena ja konsolideeritud 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 kümnendal päeval. 
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Alates 2019. aastast on võimalik dividendide väljamaksetele rakendada maksumäära 14/86. Soodsamat maksumäära 
saab kasutada dividendimakse korral, mis ulatub kuni kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendide 
väljamakseni, mis on maksustatud maksumääraga 20/80. Kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendimakse 
arvestamisel on esimene arvesse võetav aasta 2018. 

1.19. Välisvaluutatehingute kajastamine 

Kontserni kuuluvate majandusüksuste arvestusvaluuta on euro. Konsolideeritud aruanded on koostatud eurodes. 
 
Välisvaluutas tehtud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa 
Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustised hinnatakse aruandekuupäeval 
ümber arvestusvaluutasse aruandekuupäeval kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise 
tulemusena tekkinud kursikasum ja -kahjum kajastatakse aruandeperioodi konsolideeritud tulemiaruandes. 
Mitterahalised välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustised, mida mõõdetakse õiglases väärtuses, hinnatakse ümber 
arvestusvaluutasse, võttes aluseks Euroopa Keskpanga valuutakursid, mis kehtivad õiglase väärtuse määramise 
päeval. Mitterahalisi välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustisi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil, 
aruandekuupäeval ümber ei hinnata, vaid need kajastatakse jätkuvalt tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga 
valuutakursi alusel. 

1.20. Sündmused pärast aruandekuupäeva 

Aruandes on kajastatud kõik pärast aruandekuupäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud korrigeerivad 
sündmused. Oluliste mittekorrigeerivate sündmuste mõju avalikustatakse aruande lisades. 
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LISA 2. KONTSERNI TÜTARETTEVÕTTED 

 Asukohamaa 
        Osalus protsentides 
31.12.2020 31.12.2019 

OÜ Tartu Ülikooli Kirjastus  
(likvideeritud ja kustutatud 22.07.2020) Eesti 0 100 
UniTartu Ventures OÜ Eesti 100 0 
Academus Hostel OÜ Eesti 100 100 
MTÜ Tartu Üliõpilasküla Eesti 100 100 
MTÜ Tartu Üliõpilasmaja Eesti 100 100 
MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi  Eesti 100 100 

 
Kontsernil on kõigi mittetulundusühingutest tütarettevõtete üle valitsev mõju (üle 50% hääleõigusest) ja seetõttu 
konsolideerib Tartu Ülikool mittetulundusühinguid 100%. 
 
Tartu Ülikooli nõukogu otsustas 17. juunil 2019 otsusega nr 11 lõpetada ülikooli ainuosalusega OÜ Tartu Ülikooli 
Kirjastus ja viia läbi likvideerimismenetlus. 22. juunil 2020 kustutati osaühing äriregistrist. 
 
2020. aasta detsembris asutas ülikool uue tütarettevõte UniTartu Ventures OÜ, mille põhieesmärk on anda võimalus 
suunata ülikooli teadlaste loodud intellektuaalomandit teadmus- ja tehnoloogiamahukatesse ettevõtetesse. 
 
 
LISA 3. RAHA JA RAHALÄHENDID 

tuhandetes eurodes  31.12.2020 31.12.2019 
Kassa 75 86 
Raha üleöödeposiidis ja arvelduskontodel 32 566 32 406 
Lühiajalised tähtajalised pangadeposiidid 17 523 10 571 
Kokku 50 164 43 063 

 
Intressitulu arvelduskontodelt ja lühiajalistelt tähtajalistelt pangadeposiitidelt oli 2020. aastal 46 382 eurot 
(2019. aastal 19 838 eurot). Intressimäärad, mida teeniti deposiitidelt ja arvelduskontodelt, olid vahemikus 0,01–1% 
(2019. aastal 0,01–1,25%). 
 
 
LISA 4. NÕUDED JA ETTEMAKSED 

tuhandetes eurodes  31.12.2020 31.12.2019 
Nõuded ostjate vastu 3 617 3 733 
     Ostjatelt laekumata arved 3 854 4 247 
     Ebatõenäoliselt laekuvad arved –237 –514 
Saamata sihtfinantseerimine (lisa 5) 15 167 14 995 
Muud lühiajalised nõuded 38 41 
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud 7 608 2 346 
     Ettemakstud siht- ja kaasfinantseerimised  6 832 1 345 
     Ettemaksed tarnijatele 759 972 
     Ettemaksed töötajatele 17 29 
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 5 267 274 
Kokku 31 697 21 389 
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LISA 5. SAAMATA SIHTFINANTSEERIMINE 

tuhandetes eurodes  31.12.2020 31.12.2019 
Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ 2 318 1 585 
Tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja 
kõrgkoolidele“ (ASTRA) toetavad tegevused (Haridus- ja Teadusministeerium) 2 269 2 787 
Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamise alameetme projektid 
(Haridus- ja Teadusministeerium) 1 195 1 372 
Tippkeskuste projektid (Haridus- ja Teadusministeerium) 1 134 1 467 
Mobilitas Plussi mobiilsustoetused (SA Eesti Teadusagentuur) 949 1 187 
Välistoetusprojektid 927 562 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rahastatud projektid (Põllumajanduse 
Registrite ja Informatsiooni Amet) 868 960 
Euroopa territoriaalse koostöö programmi projektid 820 1 274 
Programm Dora Pluss (SA Archimedes / Haridus- ja Noorteamet) 799 661 
ASTRA projekt PER ASPERA (IT-keskuse investeering) (Haridus- ja 
Teadusministeerium) 795 750 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projektid 773 634 
Programm „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise 
kasvuvaldkondades“ (Haridus- ja Noorteamet) 522 157 
Haridus- ja Noorteameti rahastatud projektid 395 421 
Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatud õppetegevuse meetmete projektid 339 563 
Ressursside väärindamise alase teadus- ja arendustegevuse toetamine (ResTA) 
(SA Eesti Teadusagentuur) 227 0 
Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused (Sotsiaalministeerium) 171 0 
Eesti Haigekassa rahastatud projektid 135 0 
Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projektid 119 166 
Programm „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil 
haridustasemetel“ (Haridus- ja Teadusministeerium) 106 152 
Programm „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ (Tervise Arengu Instituut) 94 116 
Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamise (RITA 4) projektid 
(SA Eesti Teadusagentuur) 72 19 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse rahastatud projektid 0 27 
Teaduse populariseerimise alategevuse „Teeme+“ projektid (Haridus- ja 
Teadusministeerium) 0 18 
Muud SA Archimedese rahastatud projektid 31 54 
Muud 109 63 
Kokku 15 167 14 995 
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LISA 6. VARUD 

tuhandetes eurodes  31.12.2020 31.12.2019 
Müügiks ostetud kaubad  120 93 
Valmistoodang 48 34 
Materjal 7 16 
Ettemaksed tarnijatele 0 1 
Kokku 175 144 

 
Seoses netorealiseerimisväärtuse langemisega alla soetusmaksumuse ei ole 2020. ja 2019. aastal varusid alla hinnatud 
ega kasutuskõlbmatuid kaupu kuludesse kantud. 
 
2020. ja 2019. aastal varude allahindlusi ei tühistatud. 
 
 
LISA 7. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTETESSE 

tuhandetes eurodes BioCC OÜ 
E-Kyla 

Arendus OÜ Kokku 
Bilansiline maksumus 31.12.2018 64 19 83 
     sh soetusmaksumus 31.12.2018 1 15 16 
    
Aruandeaasta kasum (kontserni osa 2019) 9 –1 8 
Bilansiline maksumus 31.12.2019 73 18 91 
     sh soetusmaksumus 31.12.2019 1 15 16 
    
Aruandeaasta kasum (kontserni osa 2020) 10 –1 9 
Bilansiline maksumus 31.12.2020 83 17 100 
     sh soetusmaksumus 31.12.2020 1 15 16 
    
Kontserni osaluse määr      
Seisuga 31.12.2019 20% 33,33%   
Seisuga 31.12.2020 20% 33,33%   

 
Kõik sidusettevõtted tegutsevad Eesti Vabariigis. Ühegi sidusettevõtte osad ei ole börsil noteeritud. 
 
2019. aasta lõpus asutas BioCC OÜ mitterahalise sissemaksena immateriaalse põhivara ümberhindluse kaudu 
tütarettevõtte NORDWISE Biotech OÜ. BioCC OÜ 2020. aruandeaasta konsolideeritud majandustegevuse tulem 
soetusmaksumuse meetodil oli 50 517 euro suurune kasum, nii et Tartu Ülikooli investeeringu väärtus kasvas 
10 103 euro võrra. E-Kyla Arendus OÜ aruandeaasta majandustegevuse tulem oli 3394 euro suurune kahjum, mille 
tulemusena Tartu Ülikooli investeeringu väärtus kahanes 1131 euro võrra. 
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Sidusettevõtete omakapitalis toimunud muudatused on esitatud alljärgnevas tabelis. 
 

tuhandetes eurodes BioCC OÜ 
E-Kyla 

Arendus OÜ Kokku 
Seisuga 31.12.2019    
Osakapital 6 5 11 
Ülekurss 0 41 41 
Kohustuslik reservkapital 1 0 1 
Eelmiste perioodide kasum 316 10 326 
Aruandeaasta kasum 44 –4 40 
Omakapital kokku 367 52 419 
Tartu Ülikooli osa 73 18 91 
     Tartu Ülikooli osaluse määr 20% 33,33%  
    
Seisuga 31.12.2020    
Osakapital 6 5 11 
Ülekurss 0 41 41 
Kohustuslik reservkapital 1 0 1 
Eelmiste perioodide kasum 360 6 366 
Aruandeaasta kasum 50 –3 47 
Omakapital kokku 417 49 466 
Tartu Ülikooli osa 83 17 100 
     Tartu Ülikooli osaluse määr 20% 33,33%  

 
 
LISA 8. KINNISVARAINVESTEERINGUD 

tuhandetes eurodes 

 Narva mnt 
18/20, 

Tartu linn 
Ülikooli 20, 

Tartu linn 

 
Riia 191, 

Tartu linn Kokku 
Soetusmaksumus         
Seisuga 31.12.2018  0 1 953 94 2 047 
Müüdud kinnisvarainvesteering  0 0 –1 –1 
      Üüritulud 2019  0 24 0 24 
      Halduskulud 2019  0 29 0 29 
      sh üürnikele edasi antavad halduskulud  0 19 0 19 
Seisuga 31.12.2019  0 1 953 93 2 046 
Soetatud kinnisvarainvesteering  5 830 0 0 5 830 
      Üüritulud 2020  396 20 0 416 
      Halduskulud 2020  42 23 0 65 
      sh üürnikele edasi antavad halduskulud  39 9 0 48 
Seisuga 31.12.2020  5 830 1 953 93 7 876 
          
Kulum         
Seisuga 31.12.2018  0 586 0 586 
Aruandeaasta kulum (lisa 26)  0 48 0 48 
Seisuga 31.12.2019  0 634 0 634 
Aruandeaasta kulum (lisa 26)  175 49 0 224 
Seisuga 31.12.2020  175 683 0 858 
          
Jääkmaksumus         
Seisuga 31.12.2018  0 1 367 94 1 461 
Seisuga 31.12.2019  0 1 319 93 1 412 
Seisuga 31.12.2020  5 655 1 270 93 7 018 
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LISA 9. MATERIAALSED PÕHIVARAD 

tuhandetes eurodes Maa Ehitised 
Masinad ja 

seadmed 
Raamatukogu 

kogud 

Muud 
materiaalsed 

põhivarad 
Lõpetamata 

ehitised 

Ettemaksed 
materiaalsete 

põhivarade 
eest Kokku 

Soetusmaksumus                 
Seisuga 31.12.2018 2 489 264 185 92 839 10 043 3 834 9 966 0 383 356 
Põhivara soetus 0 14 3 761 660 87 22 549 176 27 247 
Ümbergrupeerimine 0 25 446 372 0 0 –25 769 –49 0 
Kulusse kandmine 0 0 0 0 –13 0 0 –13 
Müüdud ja maha kantud põhivara –2 –391 –1 152 –35 –5 0 0 –1 585 
Seisuga 31.12.2019 2 487 289 254 95 820 10 668 3 903 6 746 127 409 005 
Põhivara soetus 0 16 4 386 276 778 8 764 164 14 384 
Ümbergrupeerimine 0 7 182 308 0 12 –7 277 –225 0 
Ümbergrupeerimine kinnisvarainvesteeringuks 0 0 0 0 0 –5 830 0 –5 830 
Müüdud ja maha kantud põhivara 0 –1 953 –1 984 –11 –49 0 0 –3 997 
Seisuga 31.12.2020 2 487 294 499 98 530 10 933 4 644 2 403 66 413 562 
         
Kulum                 
Seisuga 31.12.2018 0 77 819 65 185 0 2 560 0 0 145 564 
Aruandeaasta kulum (lisa 26) 0 8 376 6 135 0 141 0 0 14 652 
Mitterahalise soetusena (ühinemisel) saadud  
põhivara kulum  0 0 195 0 0 0 0 195 
Müüdud ja maha kantud põhivara kulum  0 –189 –1 134 0 –5 0 0 –1 328 
Seisuga 31.12.2019 0 86 006 70 381 0 2 696 0 0 159 083 
Aruandeaasta kulum (lisa 26) 0 8 893 7 313 0 164 0 0 16 370 
Müüdud ja maha kantud põhivara kulum  0 –949 –1 980 0 –49 0 0 –2 978 
Seisuga 31.12.2020 0 93 950 75 714 0 2 811 0 0 172 475 
         
Jääkmaksumus                 
Seisuga 31.12.2018 2 489 186 366 27 654 10 043 1 274 9 966 0 237 792 
Seisuga 31.12.2019 2 487 203 248 25 439 10 668 1 207 6 746 127 249 922 
Seisuga 31.12.2020 2 487 200 549 22 816 10 933 1 833 2 403 66 241 087 
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LISA 10. IMMATERIAALSED PÕHIVARAD 

tuhandetes eurodes 

Bioloogiliste 
materjalide 

andmebaasid Tarkvara 

Muud 
immateriaalsed 

põhivarad 

Etapi- 
viisilised 
soetused Kokku 

Soetusmaksumus          
Seisuga 31.12.2018 7 735 1 077 173 24 9 009 
Põhivara soetus 0 28 10 1 992 2 030 
Ümbergrupeerimine 1 826 190 0 –2 016 0 
Maha kantud põhivara 0 –8 0 0 –8 
Seisuga 31.12.2019 9 561 1 287 183 0 11 031 
Põhivara soetus 0 0 0 524 524 
Ümbergrupeerimine 216 0 0 –216 0 
Maha kantud põhivara 0 –222 0 0 –222 
Seisuga 31.12.2020 9 777 1 065 183 308 11 333 

      
Kulum          
Seisuga 31.12.2018 2 026 983 173 0 3 182 
Aruandeaasta kulum (lisa 26) 149 67 0 0 216 
Maha kantud põhivara kulum 0 –8 0 0 –8 
Seisuga 31.12.2019 2 175 1 042 173 0 3 390 
Aruandeaasta kulum (lisa 26) 159 64 2 0 225 
Maha kantud põhivara kulum 0 –222 0 0 –222 
Seisuga 31.12.2020 2 334 884 175 0 3 393 

      
Jääkmaksumus          
Seisuga 31.12.2018 5 709 94 0 24 5 827 
Seisuga 31.12.2019 7 386 245 10 0 7 641 
Seisuga 31.12.2020 7 443 181 8 308 7 940 

 
 
LISA 11. LAENUKOHUSTISED 

tuhandetes eurodes 31.12.2020 31.12.2019 
Lühiajalised laenukohustised     
Kapitalirendi kohustised (lisa 12) 6 6 
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil (lisa 13) 3 648 4 088 
Kokku 3 654 4 094 
      
Pikaajalised laenukohustised     
Kapitalirendi kohustised (lisa 12) 1 7 
Laenud (lisa 13) 19 926 23 574 
Kokku 19 927 23 581 
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LISA 12. KAPITALI- JA KASUTUSRENT 

Kapitalirent – kontsern kui rentnik 

tuhandetes eurodes Masinad ja seadmed 
Seisuga 31.12.2019   
Soetusmaksumus 31.12.2019 19 
Akumuleeritud kulum 31.12.2019 –4 
     sh kulum 2019 –4 
Jääkmaksumus 31.12.2019 15 
     Tasutud põhimakseid 2019 6 
     Tasutud intressimakseid 2019 0 
    
Seisuga 31.12.2020   
Soetusmaksumus 31.12.2020 19 
Akumuleeritud kulum 31.12.2020 –7 
     sh kulum 2020 –4 
Jääkmaksumus 31.12.2020 12 
     Tasutud põhimakseid 2020 6 
     Tasutud intressimakseid 2020 0 
    
Kapitalirendi kohustised kokku 31.12.2019 13 
Kapitalirendi kohustised kokku 31.12.2020 7 
Maksetähtajaga kuni 1 aasta 6 
Maksetähtajaga 1–5 aastat 1 
Intressimäärad 2,15% 
Tasumise lõpptähtpäev 2022. aastal 
Alusvaluuta euro 

Kasutusrent – kontsern kui rendileandja 

tuhandetes eurodes 

           Ehitised ja rajatised 
31.12.2020 31.12.2019 

Renditulu aruandeaastal 541 198 
Maksetähtajaga kuni 1 aasta 559 73 
Maksetähtajaga 1–5 aastat 1 986 95 
Maksetähtajaga üle 5 aasta 1 213 95 
    
Rendile antud varade soetusmaksumus 9 782 6 250 
Rendile antud varade jääkmaksumus 7 379 4 035 

 
Kasutusrendi tulude andmed sisaldavad nii kinnisvarainvesteeringute kui ka materiaalse põhivara renditulu. Selliste 
põhivara objektide puhul, mida renditakse osaliselt välja kasutusrendi tingimustel, on rendile antud vara 
soetusmaksumuse ja jääkmaksumuse esitamisel arvestatud väljarenditud pindade proportsiooni. 
 
Tartu Ülikooli ja Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus vahel 22. märtsil 2012 sõlmitud kasutusvalduse seadmise ja 
asjaõiguslepinguga nr 716 seati Kääriku kinnistule SA Tehvandi Spordikeskuse kasuks 50-aastase tähtajaga 
kasutusvaldus alates 1. aprillist 2012. Kasutusvaldus on seatud kuni 31. detsembrini 2021 tasuta. Alates  
1. jaanuarist 2022 on Tartu Ülikoolil õigus nõuda kasutusvalduse tasu. 
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Kasutusrent – kontsern kui rentnik 

 

tuhandetes eurodes 
Ehitised ja 

rajatised 
Masinad ja 

seadmed 
Seisuga 31.12.2019     
Tasutud 2019 321 13 
Maksetähtajaga kuni 1 aasta 107 10 
Maksetähtajaga 1-5 aastat 0 9 
   
Seisuga 31.12.2020     
Tasutud 2020 272 10 
Maksetähtajaga kuni 1 aasta 170 6 
Maksetähtajaga 1–5 aastat 15 4 

 
 
LISA 13. LAENUD JA TAGATISED 

Kontsern kasutab pangalaene pikaajaliste investeeringute tegemiseks ning hoonete ehitamiseks ja renoveerimiseks. 
Tabelites kajastatud laenud (1–5) on võtnud Tartu Ülikool. Teised kontserni liikmed ei ole laene võtnud. 
 
2020. aastal Tartu Ülikool uusi laene ei võtnud. Tagasi maksti OP Corporate Bank plc Eesti filiaalilt võetud laen (1). 
 

tuhandetes eurodes 
Saldo 

31.12.2020 

Tagasimakse tähtaeg 
Tagasimakse 

tähtpäev 
Alusvaluuta/ 
Intressimäär1 

12 
kuud 

1–5 
aastat 

üle 5 
aasta 

OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (1) 0 0 0 0 28.12.2020 EUR32 + 0,80% 
OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (2) 600 600 0 0 08.12.2021 EUR32 + 0,96% 
OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (3) 574 168 406 0 22.05.2024 EUR32 + 0,82% 
Luminor Bank AS (DNB) (4) 2 800 480 1 920 400 20.10.2026 EUR32 + 0,64% 
OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (5) 19 600 2 400 9 600 7 600 20.05.2028 EUR32 + 0,52% 
Kokku 23 574 3 648 11 926 8 000   

 
 

tuhandetes eurodes 
Saldo 

31.12.2019 

Tagasimakse tähtaeg 
Tagasimakse 

tähtpäev 
Alusvaluuta/ 
Intressimäär1 

12 
kuud 

1–5 
aastat 

üle 5 
aasta 

OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (1) 440 440 0 0 28.12.2020 EUR32 + 0,80% 
OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (2) 1 200 600 600 0 08.12.2021 EUR32 + 0,96% 
OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (3) 742 168 574 0 22.05.2024 EUR32 + 0,82% 
Luminor Bank AS (DNB) (4) 3 280 480 1 920 880 20.10.2026 EUR32 + 0,64% 
OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (5) 22 000 2 400 9 600 10 000 20.05.2028 EUR32 + 0,52% 
Kokku 27 662 4 088 12 694 10 880   

 

1 Kõikide kontserni laenulepingute puhul on lepinguline intressimäär võrdne sisemise intressimääraga. 
2 Euribor® ehk Euroopa kommertspankade vastavalt kolme või kuue kuu keskmine rahaturu laenuintress. 
 
OP Corporate Bank plc Eesti filiaalilt võetud laenu (1, 2, 3, 5) tagatiseks on OP Corporate Bank plc Eesti filiaali kasuks 
seatud hüpoteek kahele kinnistule. Esimesel kinnistul asub hoone aadressiga Raatuse 22, Tartu linn. Hüpoteegi 
suurus on 4,32 miljonit eurot. Kinnistu bilansiline maksumus oli 31. detsembri 2020. aasta seisuga 3,92 miljonit eurot 
(31. detsembri 2019. a seisuga 4,07 miljonit eurot). Teisel kinnistul asub hoone aadressiga Lossi 36, Tartu linn. 
Hüpoteegi suurus on 5,94 miljonit eurot. Kinnistu bilansiline maksumus oli 31. detsembri 2020. aasta seisuga 
4,74 miljonit eurot (31. detsembri 2019. a seisuga 4,96 miljonit eurot). 
 
Pangalaenu lepingud sisaldavad muu hulgas teatud tingimusi suhtarvude kohta, millele Tartu Ülikooli finantsnäitajad 
peavad vastama. Vastasel korral võib pangal olla õigus laen kohe tagasi nõuda. 31. detsembri 2020. aasta seisuga 
vastasid ülikooli finantsnäitajad kõikidele laenulepingute tingimustele. 
 



 

70 

 
Laenude põhiosa tagasimaksed aastate kaupa tuhandetes eurodes 

 
 
LISA 14. VÕLAD JA ETTEMAKSED 

tuhandetes eurodes 31.12.2020 31.12.2019 
Tagatisraha kohustis 483 540 
Võlad tarnijatele 4 554 5 192 
Võlad töövõtjatele 3 832 3 281 
Maksuvõlad 4 722 4 223 
     Sotsiaalmaks 2 678 2 512 
     Üksikisiku tulumaks 1 495 1 367 
     Käibemaks 227 22 
     Töötuskindlustusmakse 182 167 
     Kogumispensionimakse 125 115 
     Ettevõtte tulumaks 15 40 
Muud võlad 1 227 932 
     Siht- ja kaasfinantseerimise vahendamine 1 098 763 
     Riiklikud õppetoetused ja sihtstipendiumid 113 151 
     Muud võlad 16 18 
Saadud ettemaksed 40 450 25 651 
     Siht- ja kaasfinantseerimisena saadud ettemaksed (lisa 15) 39 991 25 270 
     Õppeteenustasude ettemaksed 420 362 
     Muud ettemakstud tulud 39 19 
Kokku 55 268 39 819 
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LISA 15. SIHT- JA KAASFINANTSEERIMISENA SAADUD ETTEMAKSED 

tuhandetes eurodes 31.12.2020 31.12.2019 
Eesti residentidelt saadud ettemaksed     
SA Eesti Teadusagentuur 6 255 2 233 
Haridus- ja Teadusministeerium  5 033 209 
SA Archimedes 3 070 1 911 
Kaitseministeerium 260 125 
Välisministeerium 168 192 
Sotsiaalministeerium 133 6 
Justiitsministeerium 85 66 
Keskkonnaministeerium 53 0 
Rahandusministeerium 51 22 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 46 248 
Swedbank AS 29 19 
Hariduse Infotehnoloogia SA  0 62 
Muud riigisisesed toetused 516 320 
Mitteresidentidelt saadud ettemaksed   
Euroopa Liidu 7. raamprogrammi ning teadusuuringute ja innovatsiooni  
programmi „Horisont 2020“ ettemakstud tulud 23 732 18 847 
Muud välismaised toetused 560 1 010 
Kokku 39 991 25 270 

 
 
LISA 16. ERALDISED 

tuhandetes eurodes Sihtfinantseerimise eraldis 
Seisuga 31.12.2018 330 
Aruandeaastal tühistatud eraldised 87 
Seisuga 31.12.2019 243 
Aruandeaastal tühistatud eraldised 243 
Seisuga 31.12.2020 0 

 
Toetusprojekte rahastatakse üldjuhul refinantseerimise põhimõttel, mille kohaselt Tartu Ülikool kannab toetuse 
saajana kulud esmalt omavahenditest ning seejärel hüvitab toetuse andja või vahendaja need asjaomase taotluse ja 
tõendavate dokumentide alusel. Seejuures mõjutab toetusprojektide elluviimist ja toetuse laekumist projektikulude 
abikõlblikkuse hindamine toetuse andja või selle vahendaja poolt. Abikõlbmatuks tunnistatud kulude katteks saadud 
toetus tuleb toetuse andjale või vahendajale tagasi maksta. 
 
31. detsembri 2019. aasta seisuga kajastatud hinnanguline sihtfinantseerimise eraldis on 31. detsembriks 2020 
tühistatud seoses reisiteenuste raamhanke finantskorrektsioonide selgumisega. Tartu Ülikool on sihtfinantseerimise 
saaja ja vahendajana 2020.aastal seoses ülikoolile esitatud sihtfinantseerimise tagasimaksmise nõuetega kajastanud 
tegevuskulude sihtfinantseerimise tulu vähendamist summas 68 561 eurot (2019. aastal 16 442 eurot), mis sisaldub 
tegevuskulude sihtfinantseerimise tuludes (lisa 21). 
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LISA 17. TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST 

tuhandetes eurodes 2020 2019 
Teadus- ja arenduslepingute tulud 14 090 11 780 
Koolitusteenus 6 306 5 630 
Rendi- ja üüritulud 4 686 5 026 
Kaupade müük 266 368 
Muud teenused 2 179 1 973 
Kokku 27 527 24 777 

 
Tulud majandustegevusest jagunevad geograafiliste piirkondade kaupa järgmiselt: 
 

tuhandetes eurodes 2020 2019 
Eesti 24 753 22 800 
Euroopa Liidu liikmesriigid 2 047 1 580 
Muud riigid 727 397 
Kokku 27 527 24 777 

 
 
LISA 18. KOOLITUSTEGEVUSE FINANTSEERIMINE RIIGIEELARVEST 

tuhandetes eurodes 2020 2019 
Kõrgharidustaseme õppe finantseerimine 57 369 55 568 
Arst-residentide finantseerimine 20 732 19 084    
Muu riiklik finantseerimine  127    123    
Kokku 78 228 74 775 

 
 
LISA 19. TEADUSTEGEVUSE FINANTSEERIMINE RIIGIEELARVEST 

tuhandetes eurodes 2020 2019 
Teadusasutuste baasfinantseerimine 18 895 17 659 
Teadustegevuse finantseerimine 2 652 419 
Institutsionaalne uurimistoetus 1 783 8 752 
Raamatukogu teadusinfo hankimise riigieelarveline finantseerimine 892 899 
Riiklike programmide finantseerimine 802 1 065 
Taristute finantseerimine 497 524 
Institutsionaalse uurimistoetuse taristu ülalpidamise finantseerimine 494 2 427 
Ühinenud teadusasutuste tegevustoetus 350 350 
Kokku 26 365 32 095 
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LISA 20. PÕHIVARADE SIHTFINANTSEERIMINE 

tuhandetes eurodes 2020 2019 
ASTRA projekt PER ASPERA (IT-keskuse investeering) (Haridus- ja 
Teadusministeerium) 2 320 11 515 
Põhivara soetus programmi ASTRA õppe- ja teadustöö infrastruktuuri soetamise 
ja kaasajastamise tegevuse raames (Haridus- ja Teadusministeerium) 1 200 2 281 
Põhivara soetus riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamise 
alameetme projektides (Haridus- ja Teadusministeerium) 447 1 349 
Geenivaramu andmekogu andmete ja koeproovide säilitamine 
(Sotsiaalministeerium) 84 1 183 
Põhivara soetus kalapüügi innovatsioonitoetuse projektis (Põllumajanduse 
Registrite ja Informatsiooni Amet) 56 89 
Teadusaparatuuri soetus tippkeskustes (Haridus- ja Teadusministeerium) 55 39 
Põhivara soetus programmi Mobilitas Pluss projektides  
(SA Eesti Teadusagentuur) 30 0 
Põhivara soetuse abikõlbmatu käibemaksu hüvitis (Haridus- ja 
Teadusministeerium) 19 1 636 
Bioloogilise materjali ja terviseandmebaasi täiendamine 
(Tervise Arengu Instituut) 0 802 
Põhivara soetus Euroopa Liidu 7. raamprogrammi ning teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ projektides  0 158 
Õppetehnika soetus (Hariduse Infotehnoloogia SA) 0 133 
Põhivara soetus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projektides 0 107 
Muu kodumaine varade sihtfinantseerimine 212 63 

Muu välismaine varade sihtfinantseerimine 0 52 

Kokku 4 423 19 407 
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LISA 21. TEGEVUSKULUDE SIHTFINANTSEERIMINE 

tuhandetes eurodes 2020 2019 
Kodumaine tegevuskulude sihtfinantseerimine 33 388 20 082 
sealhulgas   
     toetused SA Eesti Teadusagentuurilt 21 595 11 397 
     toetused Haridus- ja Teadusministeeriumilt 5 312 235 
     toetused Sotsiaalministeeriumilt 1 509 2 396 
     toetused Justiitsministeeriumilt 494 434 
     toetused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt 250 470 
     toetused SA Archimedeselt 194 218 
Välismaine tegevuskulude sihtfinantseerimine 33 939 33 466 
sealhulgas   
     vahendatud toetused Haridus- ja Teadusministeeriumilt 10 926 10 105 
     toetused Euroopa Liidust ja selle institutsioonidelt 10 164 9 902 
     vahendatud toetused SA Eesti Teadusagentuurilt 4 050 3 224 
     vahendatud toetused SA Archimedeselt 2 372 4 174 
Kokku 67 327 53 548 

 
 
LISA 22. MUUD TULUD 

tuhandetes eurodes 2020 2019 
Annetused era- ja juriidilistelt isikutelt 106 79 
Liikmemaksud 65 65 
Lepinguline trahvitulu 27  0 
Kasum põhivara müügist 22  15 
Muud tulud 50 32 
Kokku 270 191 

 
Aruandeperioodil müüdud materiaalse põhivara müügihind oli 2020. aastal 25 802 eurot. 
 
 
LISA 23. KAUBAD, MATERJAL JA TEENUSED 

tuhandetes eurodes 2020 2019 
Ostetud teenused 21 312 19 931 
Ostetud kaubad 144 93 
Ostetud materjalid 13 221 
Kokku 21 469 20 245 
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LISA 24. TEGEVUSKULUD 

tuhandetes eurodes 2020 2019 
Õppe- ja teadustegevuse kulud 14 996 12 826 
Käibemaksukulu 5 950 8 352 
Kommunaal- ja hooldusteenuste kulud (v.a kütte- ja elektrikulud) 2 724 2 520 
Inventari- ja kontorikulud 2 451 2 495 
Kontoritehnika hooldus- ja tarkvarakulud 2 246 1 709 
Teadusaparatuuri ja seadmete hooldus- ja tarvikukulud 1 749 1 670 
Elektrikulud 1 719 2 129 
Remondikulud 1 435 1 640 
Küttekulud 1 093 1 258 
Erialakirjanduse ostukulud 852 453 
Töölähetuste kulud 794 3 676 
Väikevara ostukulu 754 677 
Rendi- ja üürikulud 705 907 
Transpordikulud 696 956 
Reklaamikulud 423 539 
Side- ja postikulud 139 159 
Muud tegevuskulud 3 209 3 181 
Kokku 41 935 45 147 

 
 
LISA 25. TÖÖJÕUKULUD 

tuhandetes eurodes 2020 2019 
Töötasud 78 352 71 537 
Muud tasud töötajatele 301 537 
Tööjõukuludelt arvestatud maksud 26 203 24 161 
Kokku 104 856 96 235 
    
Töötajate keskmine arv aastas taandatuna täistööajale 2 998 2 932 

 
 
LISA 26. PÕHIVARADE KULUM JA VÄÄRTUSE LANGUS 

tuhandetes eurodes 2020 2019 
Materiaalse põhivara kulum (lisa 9) 16 370 14 652 
Kahjum materiaalse põhivara mahakandmisest (lisa 27) 1 005 206 
Immateriaalse põhivara kulum (lisa 10) 225 216 
Kinnisvarainvesteeringute kulum (lisa 8) 224 48 
Raamatukogu kogude mahakandmine (lisa 9) 11 35 
Kokku 17 835 15 157 
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LISA 27. KAHJUM MATERIAALSETE JA IMMATERIAALSETE PÕHIVARADE 
MAHAKANDMISEST 

tuhandetes eurodes 2020 Mahakandmise põhjus 
Ehitised 1 004   
     Kääriku kompleks, Otepää vald 310 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
     Struve 1, Tartu linn 287 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
     Narva mnt 89, Tartu linn 155 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
     Ravila 19, Tartu linn 105 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
     Munga 4, Tartu linn 77 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
     Lutsu 1, Tartu linn 47 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
     Raekoja plats 2, Narva linn 20 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
     Turu 7, Viljandi linn 3 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
Masinad ja seadmed 1 kasutuskõlbmatute masinate ja seadmete mahakandmine 
Kokku 1 005  

 
 

tuhandetes eurodes 2019 Mahakandmise põhjus 
Ehitised 202   
     Narva mnt 89, Tartu linn 100 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
     Lossi 25, Tartu linn 59 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
     Turu 7, Viljandi linn 23 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
     Ravila 19, Tartu linn 20 renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine 
Masinad ja seadmed 4 kasutuskõlbmatute masinate ja seadmete mahakandmine 
Kokku 206  

 
 
LISA 28. MUUD KULUD 

tuhandetes eurodes 2020 2019 
Liikmemaksud 510 440 
Vastuvõtukulud 433 1 108 
Autasud ja kingitused 96 137 
Sihtfinantseerimise eraldiste kulu (lisa 16) -243 -87 
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu -301 514 
Muud kulud 55 78 
Kokku 550 2 190 
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LISA 29. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA 

Aruandes käsitletakse seotud osapooltena 
 kontserni sidusettevõtteid, 
 mittetulundusühinguid, mis ei kuulu Tartu Ülikooli konsolideerimisgruppi, kuid mille üle kontsernil on oluline 

mõju, 
 sihtasutusi, mille üks asutajatest on Tartu Ülikooli kontsern, 
 Tartu Ülikooli tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmeid (nõukogu liikmed, rektor, prorektorid, dekaanid ja 

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. 

 
Aruandes on avalikustatud kõik seotud osapooltega tehtud tehingud. Mitteturutingimustel, õigusaktidele või 
aruandekohustuslase sisedokumentide üldistele nõuetele mittevastavaid tehinguid 2020. aastal ei olnud. 
 

tuhandetes eurodes  

              Müük              Ost 
2020 2019 2020 2019 

Teenused 779 509 8 105 7 854 
Sidusettevõtted 6 1 15 15 
Ministeeriumi hallatavad riigiasutused 0 26 0 0 
Mittetulundusühingud 7 10 36 78 
Sihtasutused 586 423 7 994 7 726 
Äriühingud 178 49 60 35 
Füüsilised isikud 2 0 0 0 
Kaubad 1 2 16 3 
Sihtasutused 1 1 12 1 
Äriühingud 0 1 3 1 
Füüsilised isikud 0 0 1 0 
Ministeeriumi hallatavad riigiasutused 0 0 0 1 
Kokku 780 511 8 121 7 857 

 
Teenuste ja kaupade müük seotud osapooltele on kajastatud konsolideeritud tulemiaruandes real „Tulud 
majandustegevusest“ ja ostud seotud osapooltelt ridadel „Kaubad, materjal ja teenused“ ning „Tegevuskulud“.  
 

tuhandetes eurodes 

    Nõuded 
Tehtud  

ettemaksed   Kohustised 

31.12.2020 31.12.2019 
 

31.12.2020 
 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 
Mittetulundusühingud 0 1 0 0 0 0 
Sihtasutused 20 36 4 0 737 34 
Äriühingud 6 2 0 0 3 0 
Kokku 26 39 4 0 740 34 

 
Nõuded ja tehtud ettemaksed seotud osapooltele on kajastatud konsolideeritud bilansis real „Nõuded ja ettemaksed“. 
Kohustised seotud osapoolte ees on kajastatud konsolideeritud bilansis real „Võlad ja ettemaksed“. 
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tuhandetes eurodes 

Sihtfinantseerimise tulu 
      Põhivara soetuseks          Tegevuskuludeks 

2020 2019 2020 2019 
Ministeeriumi hallatavad riigiasutused 0 0 0 319 
Mittetulundusühingud 0 0 7 0 
Sihtasutused 0 133 1 256 1 978 
Kokku 0 133 1 263 2 297 

 
Sihtfinantseerimise tulu seotud osapooltelt on kajastatud konsolideeritud tulemiaruandes ridadel „Põhivarade 
sihtfinantseerimine“ ja „Tegevuskulude sihtfinantseerimine“. 
 

tuhandetes eurodes  

Sihtfinantseerimise 
nõuded 

Sihtfinantseerimise 
kohustised 

Saadud 
sihtfinantseerimise 

ettemaksed 
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

Ministeeriumi hallatavad 
riigiasutused 0 131 0 0 0 0 
Sihtasutused 0 421 96 135 0 62 
Kokku 0 552 96 135 0 62 

 
Sihtfinantseerimise nõuded seotud osapooltele on kajastatud konsolideeritud bilansis real „Nõuded ja ettemaksed“, 
kohustised ja saadud ettemaksed real „Võlad ja ettemaksed“. 
 
Nõukogu ja juhatuse liikmetele arvestatud tasud kontsernis jagunevad järgmiselt: 
 

tuhandetes eurodes 2020 2019 
MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi 115 112 
Tartu Ülikool 91 85 
MTÜ Tartu Üliõpilasküla 39 39 
MTÜ Tartu Üliõpilasmaja 29 36 
Academus Hostel OÜ 4 5 
OÜ Tartu Ülikooli Kirjastus (likvideeritud ja kustutatud 22.07.2020) 0 29 
Kokku 278 306 

 
Tartu Ülikooli nõukogu liikmetele lahkumishüvitiste maksmise kohustust ei ole. Tütarettevõtete juhatuse liikmetele 
makstakse lepingu lõpetamisel hüvitist nende lepingutes ettenähtud tingimuste kohaselt. Potentsiaalne tegev- ja 
kõrgema juhtkonna lahkumishüvitiste summa oli 31. detsembri 2020. aasta seisuga 51 972 eurot (31. detsembri 2019. a 
seisuga 63 972 eurot). 
 
Nõuetes seotud osapooltele ei tehtud 2020. ega ka 2019. aastal allahindlusi.  
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LISA 30. TINGIMUSLIKUD VARAD JA KOHUSTISED 

Võimalikud maksurevisjonist tulenevad kohustised 

Maksuhalduril on õigus kontrollida kontserni maksuarvestust viie aasta jooksul pärast maksudeklaratsiooni esitamise 
tähtaega. Vigade tuvastamisel võib maksuhaldur määrata täiendava maksusumma, intressid ja trahvi. Kontserni 
juhtkonna hinnangul ei ole asjaolusid, mille tõttu võiks maksuhaldur määrata kontsernile olulise täiendava 
maksusumma. 

Hüpoteegid 

Swedbank AS-i kasuks on seatud kaks hüpoteeki kinnistutele Vanemuise 46 ja Pepleri 14, 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.  
 
AS-i SEB Pank kasuks on seatud kaks hüpoteeki. Kinnistule Nooruse 1, Tartu linn, on seatud hüpoteek 4,79 miljonit 
eurot. Kinnistule, millel asuvad kolm hoonet aadressidega Ülikooli 16, Jakobi 2 ja Lossi 3, Tartu linn, on seatud 
hüpoteek 4,79 miljonit eurot, millele võivad lisanduda kõrvalnõuded summas 0,48 miljonit eurot.  
 
2020. aasta lõpus ei ole Tartu Ülikoolil ühtegi kehtivat lepingut, mida seatud hüpoteegid peavad tagama. 

Muud tingimuslikud kohustised 

Tartu Ülikooli ja SA Tehvandi Spordikeskuse vahel 22. märtsil 2012 sõlmitud kasutusvalduse seadmise ja 
asjaõiguslepinguga nr 716 seati Kääriku kinnistule Tehvandi Spordikeskuse kasuks 50-aastase tähtajaga 
kasutusvaldus alates 1. aprillist 2012. Lepingu järgi hüvitab ülikool Tehvandi Spordikeskusele kasutusvalduse 
lõppemisel kõik ülikooliga kirjalikult kooskõlastatud investeeringud, rakendades 3%-list aastast 
amortisatsioonimäära. Ülikool ei pea kasutusvalduse lõppemisel kasutusvaldajale hüvitama kooskõlastamata 
investeeringuid ega kulutusi, mida on rahastatud tõuke- või muudest fondidest tagastamatu toetusena. Ülikool on 
kooskõlastanud Tehvandi Spordikeskusega 12,70 miljoni euro eest investeeringuid, mille ülikool hüvitab pärast 
kasutusvalduse lepingu lõppu ja mille puhul rakendatakse investeeringu kasutuselevõtu kuust alates kasutusvalduse 
lepingus kokku lepitud 3%-list aastast amortisatsioonimäära. 31. detsembri 2020. aasta seisuga oli hüvitatava summa 
jääkväärtus 12,03 miljonit eurot (31. detsembri 2019. a seisuga 7,89 miljonit eurot). 
 
 
LISA 31. BILANSIVÄLISED VARAD 

2020. aastal peeti bilansivälist arvestust varade kohta, mille soetusmaksumus oli 2000–4999,99 eurot. Selliste varade 
kogumaht soetusmaksumuses oli aruandekuupäeva seisuga 10,11 miljonit eurot (31. detsembri 2019. a seisuga 
9,67 miljonit eurot). 
 
Tartu Ülikooli raamatukogu raamatute üle peetakse üksikasjalikku arvestust raamatukogu infosüsteemis ESTER. 
Raamatukogu kogude hinnanguline koguväärtus oli 31. detsembri 2020. aasta seisuga 45,74 miljonit eurot 
(31. detsembri 2019. a seisuga 43,12 miljonit eurot), millest kajastus bilansis 10,93 miljonit eurot (31. detsembri 2019. a 
seisuga 10,67 miljonit eurot) (vt lisa 9). 
 
Tartu Ülikooli botaanikaaia kollektsiooni kuulub 12 609 taksonit (liiki ja sorti) puid, põõsaid ja taimi (31. detsembri 
2019. a seisuga 11 853 taksonit). 
 
Muuseumikogude säilikute üle peetakse analüütilist arvestust muuseumides. Alates 2011. aastast kajastatakse 
muuseumikogudesse arvele võetud varasid bilansis summaliselt. Aruandekuupäeva seisuga oli muuseumikogude 
summaline väärtus bilansis 0,14 miljonit eurot (31. detsembri 2019. a seisuga 0,13 miljonit eurot). Kokku oli 
aruandekuupäeva seisuga muuseumikogudes 1 416 736 säilitusühikut (31. detsembri 2019. a seisuga 1 363 730), millest 
oli ajaloomuuseumis 131 260 säilitusühikut (31. detsembri 2019. a seisuga 98 161), kunstimuuseumis 34 306 
säilitusühikut (31. detsembri 2019. a seisuga 34 201), loodusmuuseumis 1 251 117 säilitusühikut (31. detsembri 2019. a 
seisuga 1 231 315), raamatukogus 30 säilitusühikut (31. detsembri 2019. a seisuga 30) ja meditsiinivaldkonnas 
23 säilitusühikut (31. detsembri 2019. a seisuga 23). 
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LISA 32. KOROONAPANDEEMIA MÕJU 

Koroonaviiruse üleilmse leviku ning sellega kaasnenud kevadise eriolukorra ja sügiseste piirangute tulemusena sattus 
majandus ja ühiskonnaelu rasketesse tingimustesse. Tartu Ülikool läks suurel määral üle kaugtööle ja -õppele. 
Kavandatud lähetused ja konverentsid tuli edasi lükata või tühistada. Kuna aga suur osa ülikooli tuludest tuleb 
riigisektorist ja riigieelarvet ei kärbitud, siis ei sattunud ülikool majanduslikult raskesse olukorda. Ülikooli teadlased 
pakkusid end valitsusele ekspertideks, et aidata kriisi ohjata ja meetmeid planeerida, ning tänu nende aktiivsele 
tegevusele paranes tunduvalt teadlaste kuvand ühiskonnas. Kokkuvõttes toodi 2020. aastal mitmesuguste Covid-19 
projektide kaudu ülikooli 9,10 miljonit eurot ning ülikool suutis hoida tulusid eelmise majandusaasta tasemel. 
 
Samuti ei täheldatud ülikooli koostööpartnerite maksekäitumises raskusi ning võlgade tase hüppeliselt ei tõusnud. 
Vaatamata reisipiirangutele suutis ülikool kasvatada tulusid ka tasulises õppes, mis suuremas osas tugineb 
välisüliõpilastele. 
 
Seoses eriolukorraga vabastati ülikooli hoonetes tegutsevad toitlustuse pakkujad üüri maksmisest. 16. märtsist 
17. maini saamata jäänud üüritulu oli 25 080 eurot, millele lisandus tütarettevõttele MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline 
Spordiklubi tehtud 30 000 euro suurune üürisoodustus suletud saalide eest. 
 
Tartu Ülikooli allüksused kvalifitseerusid ka teatud riiklikele kriisiabimeetmetele. Nii toetati Kultuuriministeeriumi 
kaudu ülikooli muuseumi 145 394 euroga ning loodusmuuseumi ja botaanikaaeda 60 217 euroga. Samuti kvalifitseerus 
kriisiabimeetmetele tütarettevõte MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, mida toetati kokku 155 063 euroga. 
Spordiklubi sattus eriolukorra tõttu enim haavatud sektorisse, kuid suutis olukorrale küllaltki kiiresti reageerida ning 
ülikooli ja riigi abiga tagada ka rahalise jätkusuutlikkuse. Sisuline töö – treeningud ja võistlused – pandi eriolukorra 
kehtestamisel spordihoones täielikult seisma. Treenerite töökoormust vähendati ja töötajad suunati võimaluse korral 
kaugtööle. Vahetustega jäid vajalikke töid tegema haldustöötajad. Suvel ja sügisel sporditegevus taastus, arvestades 
valitsuse kehtestatud piiranguid, ent viiruse leviku teise laine tõttu täielikku tööstabiilsust aasta lõpuks ei saavutatud. 
Spordiklubi kaotas seetõttu nii kliente kui ka renditulu – saamata jäi 56% aastaks planeeritud renditulust. Samas 
suudeti kulusid kontrolli all hoida ja klubi lõpetas majandusaasta positiivse tulemiga, taastades positiivse omakapitali. 
 
Tütarettevõtet MTÜ Tartu Üliõpilasmaja, mis koordineerib Tartu ülikoolide esinduskollektiivide tegevust ja haldab 
kultuuriürituste korraldamiseks mõeldud ruume, mõjutas Covid-19 samuti tugevalt. Kehtestatud piirangute tõttu 
lükkus osa kavas olnud avalikest ettevõtmistest tulevikku. Proovid jätkusid väiksemates rühmades, õues ja veebis. 
 
Tõsine Covid-19-ga seotud risk realiseerus üliõpilaselamuid haldavas tütarettevõttes MTÜ Tartu Üliõpilasküla. 
Eriolukorra jõustumisel lubati üürnikel viivitamata üürilepingud lõpetada ja üüripinnalt välja kolida. Seda võimalust 
kasutas ligikaudu 7% üürnikest. Palgati lisatööjõudu ja G4S patrulle, hangiti isikukaitsevahendeid. Raatuse 22 
üliõpilaselamus kehtestati teatud ajaks liikumispiirang. Vaatamata kõigele suudeti 2020. aastal hoida üüripindade 
täitumus vahemikus 89–91%. 
 
 
LISA 33. SÜNDMUSED PÄRAST ARUANDEKUUPÄEVA 

2021. aasta kevadel võitleb Eesti riik Covid-19 pandeemia teise lainega, olles nakatumisnäitajate poolest maailmas 
esimesel kohal. Alates 11. märtsist kehtivad taas laiaulatuslikud piirangud, et viiruse levik kontrolli alla saada. Nagu 
2020. aasta kevadel, tekitavad piirangud ka 2021. aastal häireid ettevõtluses ja majandustegevuses. Võib eeldada, et 
viirusepuhangust põhjustatud kriis mõjutab teatud ulatuses Tartu Ülikooli 2021. majandusaasta tegevusmahtu. Samas 
tuleb suur osa ülikooli tulust riigisektorist ja aruande koostamise hetkel teada oleva info põhjal eelarveid 2021. aastal 
ei kärbita. 
 
Tartu Ülikooli tütarettevõtted MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi ja MTÜ Tartu Üliõpilasmaja, kelle 
tegevusala on spordi- ja kultuuritegevus, kuuluvad kriisist enim haavatavatesse sektoritesse. Samuti tuleb arvestada, 
et üliõpilastele majutusteenust pakkuvates tütarettevõtetes MTÜ Tartu Üliõpilasküla ja Academus Hostel OÜ võib 
väheneda täituvus seoses ülikooli õppetöö üleviimisega kaug- või põimõppesse. Kui arvestada 2020. aasta kriisiga 
toimetuleku kogemusi ja asjaolu, et ülikoolil on nende tütarettevõtete üle valitsev mõju, puudub oht, et nad peaksid 
lähema 12 kuu jooksul oma tegevuse lõpetama ja et nende tegevuse jätkuvuse suhtes valitseks ebakindlus.  
 
Seega loetakse Covid-19 teist lainet Tartu Ülikooli kontserni jaoks mittekorrigeerivaks aruandekuupäeva järgseks 
sündmuseks. Kvantitatiivset hinnangut kriisi võimaliku mõju kohta ülikooli järgmiste perioodide finantsnäitajatele 
anda ei ole võimalik, ent esialgu hindab ülikooli juhtkond seda 2021. aastal tagasihoidlikuks. 
 
  



 

81 

LISA 34. EMAETTEVÕTTE TARTU ÜLIKOOL FINANTSARUANDED 

Tartu Ülikooli bilanss 

tuhandetes eurodes 31.12.2020 31.12.2019 
VARAD   
Käibevarad     
Raha 48 183 41 040 
Nõuded ja ettemaksed 31 651 21 229 
Varud 150 120 
Käibevarad kokku 79 984 62 389 
    
Põhivarad   
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse 151 17 
Finantsinvesteeringud 2 2 
Nõuded ja ettemaksed 18 0 
Kinnisvarainvesteeringud 7 018 1 412 
Materiaalsed põhivarad 240 622 249 872 
Immateriaalsed põhivarad 7 940 7 641 
Põhivarad kokku 255 751 258 944 
VARAD KOKKU 335 735 321 333 
    
KOHUSTISED JA NETOVARA   
Kohustised   
Lühiajalised kohustised   
Laenukohustised 3 648 4 088 
Võlad ja ettemaksed 54 281 38 947 
Eraldised 0 243 
Lühiajalised kohustised kokku 57 929 43 278 
    
Pikaajalised kohustised    
Laenukohustised 19 926 23 574 
Pikaajalised kohustised kokku 19 926 23 574 
Kohustised kokku 77 855 66 852 
    
Netovara   
Ülikooli kapital 144 182 144 182 
Eelmiste perioodide tulem 110 299 99 015 
Aruandeaasta tulem 3 399 11 284 
Netovara kokku 257 880 254 481 
KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU 335 735 321 333 
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Tartu Ülikooli tulemiaruanne 

tuhandetes eurodes 2020 2019 
Tulud     
Tulud majandustegevusest 24 535 21 066 
Koolitustegevuse finantseerimine riigieelarvest 78 228 74 775 
Teadustegevuse finantseerimine riigieelarvest 26 365 32 095 
Põhivarade sihtfinantseerimine 4 423 19 407 
Tegevuskulude sihtfinantseerimine 66 665 52 798 
Muud tulud 185 107 
Tulud kokku 200 401 200 248 
    
Kulud   
Kaubad, materjal ja teenused –19 655 –18 211 
Tegevuskulud –41 127 –44 093 
Stipendiumid –13 771 –14 238 
Tööjõukulud –102 748 –93 715 
Põhivarade kulum ja väärtuse langus –17 800 –15 125 
Muud kulud –1 904 –3 557 
Kulud kokku –197 005 –188 939 
    
Tegevustulem 3 396 11 309 
    
Kasum tütarettevõtetelt 97 120 
Intressitulud 45 18 
Intressikulud –139 –163 
    
Tulem enne tulumaksustamist 3 399 11 284 
    
Aruandeaasta tulem 3 399 11 284 
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Tartu Ülikooli rahavoogude aruanne 

tuhandetes eurodes 2020 2019 
Rahavood majandustegevusest     
Tegevustulem 3 396 11 309 
Korrigeerimised   
     Põhivarade kulum ja väärtuse langus 17 800 15 125 
     Muud mitterahalised tehingud põhivaradega 0 5 
     Kasum põhivarade müügist –22 –15 
     Põhivarade mitterahaline sihtfinantseerimine 0 –63 
     Eraldiste muutus –243 –87 
     Saadud sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks –4 423 –19 343 
     Vahendatud sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks 85 1 038 
Nõuete ja ettemaksete muutus –10 469 –3 291 
Varude muutus –30 –30 
Kohustiste ja ettemaksete muutus 16 104 12 219 
Makstud intressid –140 –163 
Rahavood majandustegevusest kokku 22 057 16 704 
    
Rahavood investeerimistegevusest   
Tasutud materiaalsete põhivarade soetamisel –5 194 –3 954 
Laekunud materiaalsete põhivarade müügist 20 17 
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist 0 14 
Tasutud lõpetamata ehitiste eest –9 581 –23 005 
Tasutud ettemaksed materiaalsete põhivarade eest –157 –176 
Tasutud immateriaalsete põhivarade soetamisel –528 –2 081 
Tasutud põhivarade sihtfinantseerimine -79 -1 110 
Laekunud põhivarade sihtfinantseerimine 4 678 19 112 
Tasutud tütarettevõtte soetamisel -150 0 
Laekunud tütarettevõtte osade tagasimakse likvideerimisel 16 0 
Laekunud jaotamata kasumieraldis tütarettevõtte likvideerimisel 97 0 
Laekunud pikaajaline nõue 0 2 
Laekunud intressid 52 14 
Laekunud dividendid 0 120 
Rahavood investeerimistegevusest kokku –10 826 –11 047 
    
Rahavood finantseerimistegevusest   
Saadud laenude tagasimaksed –4 088 –4 473 
Rahavood finantseerimistegevusest kokku –4 088 –4 473 
    
Rahavood kokku 7 143 1 184 
    
Raha ja rahalähendid perioodi alguses 41 040 39 856 
Raha ja rahalähendite muutus 7 143 1 184 
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus 48 183 41 040 
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Tartu Ülikooli netovara muutuste aruanne 

tuhandetes eurodes Ülikooli kapital 
Eelmiste 

perioodide tulem 
Aruandeaasta 

tulem Kokku 
Seisuga 31.12.2018 144 182 92 263 6 752 243 197 
          
Tulemi ülekandmine 0 6 752 –6 752 0 
Aruandeaasta tulem 0 0 11 284 11 284 
      
Seisuga 31.12.2019 144 182 99 015 11 284 254 481 
          
Tulemi ülekandmine 0 11 284 –11 284 0 
Aruandeaasta tulem 0 0 3 399 3 399 
      
Seisuga 31.12.2020 144 182 110 299 3 399 257 880 

Tartu Ülikooli korrigeeritud konsolideerimata netovara 

tuhandetes eurodes 31.12.2020  31.12.2019  
Tartu Ülikooli konsolideerimata netovara 257 880 254 481 
Tütar- ja sidusettevõtete osaluste bilansiline väärtus  –151 –17 
Tütar- ja sidusettevõtete väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil 1 623 1 463 
Kokku 259 352 255 927 
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

 
Tartu Ülikooli nõukogule 

 
 

Arvamus 

Oleme auditeerinud Tartu Ülikooli ja tütarettevõtete (koos Kontsern) konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31. detsember 2020 ning konsolideeritud 
tulemiaruannet, konsolideeritud rahavoogude aruannet ja konsolideeritud netovara muutuste aruannet eeltoodud 
kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis 
sisaldavad oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat infot. 

Meie arvates kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Tartu 
Ülikooli ja tütarettevõtete konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2020 ning sellel kuupäeval 
lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust ja konsolideeritud rahavoogusid kooskõlas Eesti 
finantsaruandluse standardiga. 

 
Arvamuse alus 

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele 
standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme Kontsernist sõltumatud kooskõlas kutseliste 
arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased 
kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. 

Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks. 
 

Muu informatsioon 

Rektor vastutab muu informatsiooni eest, mis sisaldub aastaaruandes lisaks konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruandele ja meie audiitori aruandele. 

Meie arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei avalda 
muu informatsiooni kohta kindlustandvat arvamust. 

 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimise käigus on meie kohustus lugeda muud 
informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon sisaldab olulisi vasturääkivusi konsolideeritud 
raamatupidamise aruandega või meie poolt auditi käigus saadud teadmistega või tundub muul viisil olevat oluliselt 
väärkajastatud. Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, 
oleme kohustatud selle info oma aruandes välja tooma. Meil ei ole sellega seoses midagi välja tuua. 

 
Rektori ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruandega. 

Rektor vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas 
Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas 
pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande 
koostamist. 

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama Kontserni 
suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud 
asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond 
kavatseb kas Kontserni likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv. 

 
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad Kontserni finantsaruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise 
eest. 
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Vandeaudiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga 
 

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 
tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori aruanne, 
mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise 
väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud 
auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks 
siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida 
kasutajad konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande alusel teevad. 

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja 
säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist: 

 
• teeme kindlaks ja hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast 
tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele riskidele 
ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva 
olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus 
võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist; 

 
• omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes 
asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks Kontserni sisekontrolli tulemuslikkuse kohta; 

 
• hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega 
seoses avalikustatud info põhjendatust; 

 
• teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse 
kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või 
tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust Kontserni suutlikkuses jätkata jätkuvalt 
tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori 
aruandes tähelepanu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui 
avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori 
aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski 
kahjustada Kontserni suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana; 

 
• hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas 
avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid 
tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis. 

 
• hangime piisava asjakohase tõendusmaterjali Kontserni kuuluvate majandusüksuste või äritegevuste 
finantsinformatsiooni kohta, avaldamaks arvamust konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kui terviku 
kohta. Me vastutame Kontserni auditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise eest ja oleme ainuvastutavad oma 
auditiarvamuse eest. 

 

Me vahetame infot nendega, kelle ülesandeks on Kontserni valitsemine, muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja 
ajastuse ning oluliste auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas auditi käigus tuvastatud oluliste 
sisekontrollisüsteemi puuduste kohta. 

 
 
 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Betty Blös 
Vandeaudiitor, litsents nr 664 
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ALLKIRJAD 2020. MAJANDUSAASTA ARUANDELE 

 
Tartu Ülikooli 31. detsembril 2020 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruandest.  
 
Tartu Ülikooli juhtkond on koostanud tegevusaruande ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande. Aruande 
juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne. Tartu Ülikooli rektor on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja 
ülikooli nõukogule esitamiseks heaks kiitnud. 
 
 
 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
______________________ 
Toomas Asser 
rektor, professor 
 
 
 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
______________________ 
Kalle Hein 
finantsjuht  
 
 
 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
______________________ 
Signe Võsoberg-Pastik 
pearaamatupidaja 
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