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REKTORI EESSÕNA
Hea lugeja!
Tartu Ülikoolil on selja taga sündmusterohke ja tegus
aasta. Meil on ette näidata silmapaistvaid saavutusi
ning ka toimetulekut keeruliste olukordadega ja
neist õppimist. Ülikool on olnud edukas nii õppe- ja
teadustöös kui ka majanduslikult. Meil on 4113 uut
üliõpilast ja 2625 uut vilistlast, kellest 138 omandas
doktorikraadi. Täiendusõppes osales peaaegu
48 000 inimest kõikjalt Eestist. Teadus- ja arendus
tegevuse tulemuslikkust ilmestavad ülikooli kõigi
kuue teadusvaldkonna välishindamise väga head
näitajad, teadusrahastuse jätkuv kasv ja palju uusi
kaalukaid teadusgrante.
Rahvusvahelistes võrdlustabelites edenemine viitab
sellele, et meie seatud eesmärgid ja tegevussihid on
õigetel alustel. Rahvusvahelise koostöö mõttes oli
2017. aasta erakordselt aktiivne. Saime kutse osaleda
Euroopa tippülikoole ühendavates koostöövõrgustikes ning andsime oma panuse Eesti Euroopa Liidu
eesistumisega seotud haridus- ja teadusarutelude
ettevalmistamisse. See tähendas ülikooli jaoks
igapäevast rahvusvahelist tähelepanu.
2016. aasta alguses kehtima hakanud uus juhtimiskorraldus ja -struktuur tõestab järjest enam tehtud
muudatuste ettenägelikkust. Süvenev koostöö erialade vahel ja suurema kaaluga akadeemiliste üksuste
parem toimimine näitavad selgesti, et ülikoolile anti kaks aastat tagasi uus arenguhoog.
2017. aasta jooksul sai ülikool nii mõnegi uue juhi: märtsis toetati valimistel Volli Kalmu jätkamist rektorina,
kes uuendas tuntavalt rektoraadi koosseisu. Peale selle alustas märtsis uues koosseisus ülikooli nõukogu
ja juulis senat. Ka ülikooli struktuuri uuendamisega tegeleti aktiivselt, et 1. jaanuaril 2018 saaks avada nii
grandikeskuse kui ka ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse ning et Tartu Observatooriumi ja Eesti Biokeskuse
ühinemine ülikooliga kulgeks sujuvalt.
2017. aasta lõpuks saime valmis pikka aega ette valmistatud uued ametijuhendid. Tartu Ülikooli
akadeemilise personali ametijuhendid olid kehtinud 1999. aastast ja ametinõuded 2000. aastast. Mõlemad
läbisid põhjaliku uuenduskuuri. Nüüd on akadeemilistel töötajatel paremad võimalused kombineerida
oma põhitegevusi ning ülikoolil on olemas selgemad suunised töökokkulepete tegemiseks, toetamiseks ja
hindamiseks.
Ülikooli kinnisvara vallas käis samuti tihe tegevus. Kantsleri ülesannetesse määratud arendusprorektori
juhtimisel seljatati edukalt tagasilöögid raamatukogu ehitamisel. Alustati Ujula 4 spordihoone juurdeehitust
ja Delta hoonestu rajamist, et peagi pakkuda suurepäraseid töötingimusi paljudele kolleegidele ja ühtlasi
avada need hooned üldsusele kasutamiseks.
Kokkuvõttes väga edukas aasta lõppes ülikooli jaoks ometi keeruliselt: rektor Volli Kalmu surm on
meile korvamatu kaotus. Ehkki silmapaistva juhi ja kolleegi lahkumisega on raske leppida, liigub ülikool
ühtehoidvalt edasi.
Tänan kõiki kolleege ja ülikooli toetajaid, kes on panustanud ülikooli tulemusterohkesse tegevusaastasse
ning hoiavad ülikooli ja ülikooli poole ka tulevikus.
Tõnu Lehtsaar
rektori kohusetäitja

Tartu Ülikooli üldandmed 2013–2017
TÖÖTAJAD
Töötajate arv
Töötajate arv (täistööajale taandatud)
sh akadeemilised töötajad
Õppejõudude ja teadustöötajate arv (täistööajale taandatud)
sh doktorikraadiga
sh välisteadlasi ja õppejõude
Professorite arv (täistööajale taandatud)
sh naisprofessoreid
ÜLIÕPILASED
Üliõpilaste arv
sh kõrghariduse esimesel astmel
sh magistriõppes
sh doktoriõppes
Välisüliõpilaste arv
osakaal üliõpilaste arvus
Lõpetanute arv
sh doktoriõppe lõpetanute arv
ÕPPEKAVAD
Õppekavade arv, mille alusel tuli õppima uusi üliõpilasi
sh ingliskeelsete õppekavade arv
kõrghariduse esimesel ja teisel astmel
Õppekavade arv, mille alusel õpib üliõpilasi
TEADUSTÖÖDE PUBLITSEERIMINE
Publikatsioonide arv
sh kõrgetasemeliste publikatsioonide arv
sh ETIS-e kategooria 1.1 artiklite arv
TULEMUSED ÜLIKOOLIDE EDETABELITES
Briti ajakirja Times Higher Education edetabel (THE)
QS-i edetabel
Shanghai edetabel (ARWU)

2013

2014

2015

2016

2017

3 739
3 129
48,7%
1 525
70,5%
9,4%
180
20,8%

3 708
3 080
49,3%
1 520
70,2%
9,3%
178
20,5%

3 479
2 862
50,4%
1 443
71,7%
8,5%
173
22,7%

3 447
2 825
49,6%
1 402
73,0%
8,4%
172
23,7%

3 435
2 805
51,1%
1 432
73,3%
10,0%
170
22,8%

16 025
62,9%
28,0%
9,1%
579
3,6%
3 117
114

14 470
61,7%
28,6%
9,7%
686
4,7%
2 907
117

13 719
61,3%
28,8%
9,8%
821
6,0%
2 887
107

12 970
60,6%
29,7%
9,7%
980
7,6%
2 871
120

12 896
60,8%
29,9%
9,3%
1195
9,3%
2 625
138

174

168

168

159

162

13

14

19

21

26

193

195

201

207

213

2 879
1 957
1 175

2 870
1 958
1 335

2 644
1 857
1 252

2 676
1 909
1 358

3 409
1 709
1 231

351–400
461–470

379

351–400
400

301–350
347
401–500

301–350
314
301–400

Töötajate andmed on esitatud täiskoormuse arvestuses 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 sama aasta 30. septembrini.
Õppekavade arv hõlmab õppekavu (sh kõiki ühisõppekavu), mille alusel üliõpilased õppisid vastava aasta 10. novembri seisuga.
Publikatsioonide 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 üliõpilase või eksternina doktoriõppes. Vastava aasta andmed
pärinevad ETIS-est järgneva aasta 15. veebruari seisuga.
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TARTU ÜLIKOOLI JUHTIMINE

Tartu Ülikooli kõrgeim otsustuskogu on nõukogu, kes vastutab
ülikooli majandustegevuse 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 liikme Eesti Teaduste Akadeemia. Nõukogu esimene
koosseis kinnitati 2011. aastal viieks aastaks. 16. veebruaril
2017 kinnitas Vabariigi Valitsus Tartu Ülikooli nõukogu teise
koosseisu, jättes kinnitamata Eesti Teaduste Akadeemia
nimetatud liikme. Nõukogusse kuuluvad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruth Oltjer (nõukogu esimees), Chemi-Pharm AS-i juhataja,
Eva Åkesson, Uppsala Ülikooli rektor ja professor,
Toomas Asser, neurokirurgia professor ja akadeemik,
Heidi Kakko, Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni EstBAN
tegevjuht,
Birute Klaas-Lang, eesti keele (võõrkeelena) professor,
Vahur Kraft, Sangar AS-i juhatuse esimees,
Tõnu Lehtsaar (kuni 27.12.2017), religioonipsühholoogia
professor,
Ants Nõmper, advokaadibüroo Ellex Raidla juhtivpartner,
Jüri Sepp, majanduspoliitika professor,
Richard Villems, arheogeneetika professor ja akadeemik.

Toomas Asser, Jüri Sepp ja Vahur Kraft kuulusid ka nõukogu
eelmisesse koosseisu. Tõnu Lehtsaar asus 27. detsembril 2017
täitma rektori kohusetäitja ülesandeid.

Senat on ülikooli kõrgeim akadeemiline
otsustuskogu, kes vastutab ülikooli õppe-, teadusja arendustegevuse eest, tagades selle väga hea
kvaliteedi. Senatisse kuulub 22 liiget: ülikooli rektor
senati esimehena, neli esindajat ülikooli igast
valdkonnast ja viis üliõpilaste esindajat. Senati
volitused kestavad kolm aastat. Senati kolmas
koosseis alustas tööd 1. juulil 2017 järgmises
koosseisus.
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond:
•
•
•
•

professor Aivar Kriiska
dotsent Ene Kõresaar
dotsent Bruno Mölder
professor Karl Pajusalu

Sotsiaalteaduste valdkond:
•
•
•
•

lektor Anzori Barkalaja
professor Veronika Kalmus
professor Marju Luts-Sootak
professor Urmas Varblane

Meditsiiniteaduste valdkond:
•
•
•
•

professor Külli Kingo
professor Irja Lutsar
professor Pärt Peterson
professor Mihkel Zilmer

Loodus- ja täppisteaduste valdkond:
•
•
•
•

professor Jaan Aarik
professor Maia Kivisaar
professor Tõnu Meidla
professor Varmo Vene

Üliõpilased:

Tartu Ülikooli nõukogu istung märtsis 2017

•
•
•
•
•

Kristina Kutsar
Indrek Peedu
Sirelin Sillamaa
Oto Tuul
Mihkel Viru

Tartu Ülikooli senati teise ja kolmanda koosseisu liikmeid juulis 2017
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2017. aastal täitus Volli Kalmu viieaastane ametiaeg
Tartu Ülikooli rektorina. Märtsis toimusid rektori
valimised ja 250-liikmeline valimiskogu valis rektorina
jätkama uuesti Volli Kalmu. Tema teine ametiaeg algas
1. juulil 2017. aastal.
Uues rektoraadis alustas õppeprorektorina tööd
teatriteaduse professor Anneli Saro ja teadus
prorektorina tehnoloogiauuringute vanemteadur Kristjan
Vassil. Arendusprorektori ametis jätkas Erik Puura.
Kantslerina alustas 21. augustil 2017 tööd endine Eesti
Meedia kontserni juhatuse liige Meelis Luht.
2017. aasta tõi Tartu Ülikoolile raskeid kaotusi.
11. märtsil suri rektor emeeritus, emeriitprofessor ja
akadeemik Peeter Tulviste, kes oli olnud Tartu Ülikooli
rektor aastatel 1993–1998. Oktoobris loodi Peeter
Tulviste mälestusfond, et toetada ja tunnustada üliõpilasi
ja noorteadlasi, kes on ühiskondlikult aktiivsed ning
panustavad silmapaistva õppe- ja teadustööga Eesti
ühiskonna edendamisse.

Professor Volli Kalm
rektor (kuni 23.12.2017)

Professor Tõnu Lehtsaar
rektori kt (alates 27.12.2017)

Professor Anneli Saro
õppeprorektor

Kristjan Vassil
teadusprorektor

Erik Puura
arendusprorektor

Meelis Luht
kantsler

Taimo Saan
finantsjuht

Andres Soosaar
akadeemiline sekretär

Professor Margit Sutrop
HV dekaan

Professor Raul Eamets
SV dekaan

Professor Margus Lember
MV dekaan

Professor Peeter Burk
LT dekaan

23. detsembril tabas ülikooliperet ja kogu Eesti avalikkust
valus kaotus, kui suri Tartu Ülikooli rektor, professor Volli
Kalm. 27. detsembril määras Tartu Ülikooli senat rektori
kohusetäitjaks professor Tõnu Lehtsaare.
A2020 eesmärk: ülikool lähtub strateegiliste otsuste
tegemisel valdkondadevahelisest tasakaalust ja
valdkondade eripärast
Õppe- ja teadustööd tehakse Tartu Ülikoolis
25 instituudis ja neljas kolledžis, mis tegutsevad
neljas valdkonnas:
•
•
•
•

humanitaarteadused ja kunstid (HV),
sotsiaalteadused (SV),
meditsiiniteadused (MV),
loodus- ja täppisteadused (LT).

Akadeemilisse struktuuri kuulub ka viis valdkonnavälist
asutust:
•
•
•
•
•

Eesti Geenivaramu,
muuseum,
loodusmuuseum ja botaanikaaed,
raamatukogu,
teaduskool.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja Tartu Ülikooli
rektor Volli Kalm allkirjastasid 13. detsembril ülikooli ja
Tartu Observatooriumi ning 21. detsembril ülikooli ja
Eesti Biokeskuse ühinemislepingu.
Ühinemise tulemusena tegutseb 1. jaanuarist 2018 Tartu
observatoorium loodus- ja täppisteaduste valdkonna
instituudina. Eesti Geenivaramu ja Eesti Biokeskuse alusel
loodud genoomika instituut tegutseb 1. jaanuarist 2018
valdkonnavälise instituudina ning liitub hiljemalt
1. jaanuariks 2021 loodus- ja täppisteaduste
valdkonnaga.
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Tartu Ülikooli struktuur
seisuga
31.12.2017
Tartu Ülikooli
struktuur
(seisuga 31.12.2017)

nõukogu

senat
rektori kt
professor
Tõnu Lehtsaar

humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

dekaan
professor
Margit Sutrop

haridusteaduste instituut

eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Johan Skytte poliitikauuringute instituut

filosoofia ja semiootika instituut

majandusteaduskond

kultuuriteaduste instituut
usuteaduskond
maailma keelte ja kultuuride kolledž
Viljandi kultuuriakadeemia

meditsiiniteaduste valdkond

dekaan
professor
Margus Lember

arendusprorektor
Erik Puura

psühholoogia instituut
õigusteaduskond

Narva kolledž
Pärnu kolledž

loodus- ja täppisteaduste valdkond
arvutiteaduse instituut

farmaatsia instituut

Eesti mereinstituut

hambaarstiteaduse instituut
kliinilise meditsiini instituut

dekaan
professor
Raul Eamets

ühiskonnateaduste instituut

bio- ja siirdemeditsiini instituut

peremeditsiini ja rahvatervishoiu
instituut

teadusprorektor
Kristjan Vassil

sotsiaalteaduste valdkond

ajaloo ja arheoloogia instituut

füüsika instituut
keemia instituut
matemaatika ja statistika instituut

dekaan
professor
Peeter Burk

molekulaar- ja rakubioloogia instituut

sporditeaduste ja füsioteraapia
instituut

tehnoloogiainstituut

Eesti geenivaramu

teaduskool

raamatukogu

õppeosakond

teadus- ja arendusosakond

üliõpilasesindus

loodusmuuseum ja botaanikaaed

infotehnoloogia osakond

muuseum

kantselei

teadus- ja arendusosakonna
tehnoloogiasiirde talitus

kinnisvaraosakond

ökoloogia ja maateaduste instituut

õppeprorektor
professor
Anneli Saro

kantsler
Meelis Luht

personaliosakond
rektoraadi büroo

turundus- ja kommunikatsiooniosakond

akadeemiline
sekretär
Andres Soosaar

siseauditi büroo
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rahandusosakond

finantsjuht
Taimo Saan

Arengukava
Tartu Ülikooli tegevust suunab arengukava aastateks 2015–2020
ning selle sihte täpsustavad valdkondade arengukavad ja võtmenäitajad
Igal aastal kinnitab rektor ülikooli tegevuse viies suunas:
õppetegevus, teadus- ja arendustegevus, ettevõtlikkus,
organisatsioon, eesti keel ja kultuur ning rahvuslik
kultuurivara. Et ülikooli arengut jälgida ja hinnata, lepiti
2016. aastal kokku 18 võtmenäitajat.

Edasistes peatükkides on joonised, mis
kajastavad arengukava võtmenäitajate
tulemusi, tähistatud märgisega „A2020“.

A2020

Võtmenäitaja
Kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide arv akadeemilise töötaja kohta
10% maailmas enim tsiteeritud teaduspublikatsioonide hulka kuuluvate publikatsioonide osakaal
Riiklike rahastusprogrammide välise teadus- ja arendustegevuse tulu osakaal teadus- ja arendus
tegevuse kogutulus
Tartu Ülikooli kõrghariduse esimesele astmele õppima asunute osakaal Eesti kõrgkoolidesse esimesele
astmele õppima asunute hulgas
Täiendusõppes õppijate arv
Sooritatud ettevõtlusainete osakaal õpingute kogumahus

Tulemus
2017
1,2

Sihttase
2020
> 1,3

14%

> 12%

30%

> 32%

26%

≥ 23%

47 815

≥ 35 000

0,8%

5%

Üliõpilaste rahulolu õpetamise ja õppeainetega

4,1

≥ 4,0

Katkestamise määr kõrghariduse esimesel ja teisel astmel

16%

≤ 15%

Doktoriõppe lõpetanute ja neli aastat (nominaalaeg) tagasi doktoriõppesse vastuvõetute suhe

77%

50%

Ingliskeelsete õppekavade osakaal kõrghariduse esimesel ja teisel astmel

20%

25%

Välisüliõpilaste osakaal

9,3%

12%

Välisteadlaste ja -õppejõudude osakaal

9,4%

≥ 10%

Õpetamisalastes arendustegevustes aktiivselt osalenud akadeemiliste töötajate osakaal

14%

15%

Tulu akadeemilise töötaja kohta eurodes

86 608

123 000

Heas või rahuldavas finantsseisundis olevate struktuuriüksuste osakaal

81%

100%

Töötajate rahulolu

93%

≥ 93%

–

90%

7,7

≥ 9,0

Magistriõppe vilistlaste rahulolu oma konkurentsivõimega tööturul
Hinnang Tartu Ülikooli ettevõtlikkusele (Kantar Emor ülikoolide maineuuring)

Tartu Ülikooli arengufondi eesmärk on toetada arengukava elluviimist, eelkõige valdkonnaülest arendustegevust.
Arengufondi raha eraldamisel arvestatakse muu hulgas sellega, kas sellega aidatakse täita ülikooli arengukava, kas see on
seotud ülikooli teadus- ja arendustöö ja innovatsiooni fookustega ning kas sellega toetatakse üksustevahelist koostööd.
2017. aastal laekus arengufondi raha kasutamiseks 32 taotlust kogusummas 2 784 992 eurot.

Arengufondi maht oli 2017. aastal

1,56 miljonit eurot
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ÜLDINE TEGEVUSKESKKOND
Strateegilise juhtimise arengusuunad
Ülikooli tegevuskeskkonna kujundamisel on olulised nii Eesti ja Euroopa Liidu
strateegiad kui ka rahastamisinstrumendid
Riigieelarve on alates 2017. aastast tekkepõhine.
Riigieelarve läbipaistvuse suurendamiseks läheb riik
aastaks 2020 järk-järgult üle tegevuspõhisele eelarvele.
Teaduse valdkonnas on eelarvestamise alus Eesti
teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia
„Teadmistepõhine Eesti 2014–2020“ eesmärkide
täitmise programm. Hariduse valdkonnas arvestatakse
„Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ täitmist ja
eelarvestamist üheksa programmi, sh kõrgharidus
programmi alusel.

Alates 2012. aastast on Eesti teadus- ja arendus
investeeringud vähenenud. Valitsuse tegevus
programmis aastateks 2016–2019 püstitatakse
eesmärgid kasvatada riigi kulu teadusele ja arendusele
SKP-s 1%-ni, suurendada teaduse baasrahasamise
mahtu 50%-ni ja tõsta doktorantide toetusi.
Teadusasutuste baasrahastamine kasvas 2017. aastal
võrreldes 2016. aastaga 3 miljoni euro võrra 16,9 miljoni
euroni. Doktoranditoetus suureneb 2018. aastal seniselt
422 eurolt 660 euroni.

→ hm.ee/et/tegevused/arengukavad

Kulu kokku (mln eurot)
250,0

2017. aasta kevadel moodustas Vabariigi Valitsus
majandusarengu komisjoni. Peaministri juhitav
valitsuskomisjon koguneb kord kuus, et saada
ülevaade majanduse viimasest seisust, leida lahendusi
ministeeriumiülest koordinatsiooni vajavatele
majandusarengu küsimustele ning kaasata eksperte ja
huvirühmi majanduskeskkonna arendamisse. Komisjoni
juurde loodud eksperdikogusse kuulub ka Tartu Ülikooli
majandusteaduskond.
Vabariigi Valitsus kiitis 2017. aasta mais heaks
riigireformi kava, mille sisuks on avaliku võimu organisatsiooni audit ja ümberkorraldamine koos avaliku võimu
funktsioonide, ülesannete ning teostamise viiside ja
toimemehhanismide revisjoni ja korrigeerimisega.
→ rahandusministeerium.ee/et/riigivalitsemise-reform

1. septembril 2017 jõustus riigihangete seadus,
tänu millele saab uue hankemenetlusena kasutada
innovatsioonipartnerlust. Seeläbi saavad hankijad luua
ettevõtjatega pikaajalisi partnerlussuhteid, et töötada
välja täiesti uus lahendus ja see hiljem soetada. Lisaks
saab ühe menetlusega hankida nii teadus- ja arendus
tegevust kui ka innovaatilist asja, teenust või ehitustööd.
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0,69%

0,74% 0,77%

0,83%

0,88% 0,88%

1,00%

0,80% 0,78%
0,60%

0,54%

0,80%
0,60%
0,40%
0,20%

87,6

113,8 104,9 113,1 138,1 157,7 167,1 158,5 157,9 127,0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Eesti valitsemissektori kulu teadus- ja arendustegevusele
protsendina SKP-st aastatel 2007–2016.
Allikad: HTM ja Statistikaamet

Kulutused ühe teadlase kohta moodustavad Eestis vaid
39% Euroopa Liidu keskmisest. Eesti teadus- ja arendustegevuse kulu oli 2016. aastal SKP-st 1,3% (Euroopa
Liidu keskmine oli 2%). Teadus- ja arendustegevuse kulu
ühe teadlase kohta oli 2016. aastal Eestis 62 000 eurot,
Euroopa Liidus keskmiselt 162 000 eurot.
EL 28 keskmine
2,0%

300 000

TA kulu ühe teadlase kohta

2018. aastal hinnatakse Majandus- ja Kommunikatsiooni
ministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) 200,0
ning Riigikantselei koostöös riiklikku teadus- ja arendus 150,0
tegevust ning innovatsioonisüsteemi. Selle tulemusel
saadakse praeguse teadus- ja arendustegevuse süsteemi 100,0
kohta väliste asjatundjate autoriteetne arvamus koos
50,0
praktiliste soovitustega, kuidas kasutada Eesti teadust
senisest tunduvalt rohkem ühiskonna ja majanduse
,0
heaks. Hinnang valmib 2019. aastal ja aitab valmistuda
Euroopa Liidu uueks rahastamisperioodiks.

Osakaal SKP‐s

250 000

DE

200 000

BE
DK
FI

IT

150 000
CY

100 000

UK

CZ
MT
EE
RO HR
SK
GR HU
LT
PT
LV
BG

50 000
0

ES

NE

0%

AT
SE

EL‐28

EL 28
keskmine
162 000 €

SI

1%
2%
3%
TA kulu kokku protsendina SKP‐st

4%

Teadus- ja arendustegvuse kogukulu protsendina SKP-st ja
ühe teadlase kohta Euroopa Liidu riikides 2016. aastal.
Allikas: Eurostat, Science and technology statistics
(rd_p_persocc, rd_e_gerdtot, andmete väljavõte: veebruar 2018)

0,00%

Tulevikus peaks olema kõrgharidus
46%-l töötajatest ning igal kolmandal

Ülikoolide majanduslik mõju Eestis ja
välismaal on kogulisandväärtusena

1,6 miljardit eurot aastas

kutseharidus

Rektorite Nõukogu tellis koostöös Soome rektorite
nõukoguga ülikoolide 2016. aasta tegevuse
majandusliku mõju hinnangu. BiGGAR Economicsi
uuringust selgub, et kui seda mõju väljendada suhtena
SKP-sse, oli Eesti ülikoolide tegevuse kogulisandväärtus
6,4% (Soome ülikoolidel 6%). Eesti ülikoolide tegevus
toetas hinnanguliselt 37 000 töökohta ja iga Eesti
ülikoolidesse investeeritud euro tõi riigi majandusele
tagasi 4,6 eurot. Iga teadus- ja arendustegevusse
investeeritud euro sai ülikoolidelt Eesti majanduse jaoks
seitsmekordse võimenduse.

OSKA uuringu „Eesti tööturg täna ja homme 2017“
järgi väheneb 2025. aastaks tööealine rahvastik 43 000
inimese võrra. Selleks et töötajaid jätkuks, peab
pikenema inimeste tööelu ja vähenema mitteaktiivsete
inimeste osakaal tööturul. 2025. aastaks kasvab vajadus
töötajate järele kõige rohkem tarkvaraarenduses,
telekommunikatsioonis, puidutööstuses, haldus- ja
abitegevuste alal ning rahvastiku vananemise tõttu ka
tervishoius ja sotsiaalhoolekandes. Töökohtade arv
väheneb avalikus halduses, hariduses, jaekaubanduses,
põllumajanduses ning veonduses ja laonduses.

→ ern.ee/et/uudis/eesti-uelikoolide-majanduslik-moju-on1-6-miljardit-eurot-aastas

Eesti valitsemissektor kulutas kõrgharidusele keskmiselt
rohkem kui teised Euroopa riigid, kuid kulu ühe
üliõpilase kohta jäi alla Euroopa Liidu keskmise.
Kulu ühe üliõpilase (täistööajale taandatud) kohta

EL‐i keskmine 0,7%
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2017. aastal kõrgharidusega

DE

5 000

0
0,0%

BE
MT
IE EL AT SI CY
FR
EE
UK
PTCZ HULV
ES
LT
SK
IT
RO GR HR
BG
0,5%
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EL‐i
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6 083 €

2,0%

Valitsemissektori kulu kolmanda taseme haridusele
protsendina SKP‐st

Valitsemissektori kulu kolmanda taseme haridusele protsendina SKP-st
ja ühe üliõpilase kohta Euroopa riikides 2015. aastal.
Allikas: Eurostat (educ_uoe_enrt01, gov_10a_exp, nama_10_gdp,
andmete väljavõte: märts 2018)
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Kulu kokku (mln eurot)
1,54%
1,20%

1,43% 1,46%

1,51%

1,45%

2017. aasta novembris kiitis majandusarengu komisjon
heaks IKT valdkonna arenguprogrammi, mille eesmärk
on leevendada IKT-sektori tööjõupuudust, arendada
e-residentsuse programmi ning suurendada Eesti
majanduse tootlikkust, alustades selleks tööstuses ja
ehituses digipööret. Kolmeaastase programmi eelarve
aastateks 2018–2020 on 28 miljonit eurot.

47% 30–34-aastaste vanuserühmas oli

NL
10 000

→ oska.kutsekoda.ee

Osakaal SKP‐s

Kõrghariduse tulemuslikkuse näitajad riigi tasandil
2013 2014 2015 2016 2017 2020
1–3 aastat tagasi
kõrgharidusõpingud
lõpetanud 20–34-aastaste
tööhõive, %
Kolmanda taseme
haridusega 30–34-aastaste
osakaal, %

85,5

86,7

86,1

75,5

42,5

43,2

45,3

45,4

88,0

47,4

40,0

→ haridussilm.ee

Kõrgharitud meeste ja naiste lõhe on endiselt suur: kui
30–34-aastastest meestest on kõrgharidusega 38,8%, siis
naistest 52,4% (2011. aastal 30,6% meestest ja 50,5%
naistest).

2,00%

Kuigi kõik kõrghariduse omandanud ei leia kohe oma

1,23%

1,13% 1,12%

haridustasemele sobivat tööd, on rahvusvahelise
1,50%
1,01%

täiskasvanute oskuste uuringu (PIAAC) andmetel

üleharitus kõrgharidusega noorte hulgas Eestis väiksem
1,00%
probleem kui OECD riikides keskmiselt.

0,50%
195,3 254,5 202,1 214,3 252,5 259,2 232,7 223,2 227,0 213,6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Eesti valitsemissektori kulu kõrgharidusele protsendina SKP-st
aastatel 2007–2016.
Allikad: HTM ja Statistikaamet

Statistikaameti andmetel oli kõrgharidusega tööealiste
inimeste töötuse määr 2017. aastal 3,2%, kutsevõi keskharidusega inimestel 6,7% ning alg- või
põhiharidusega inimestel 10,9%.

→ hm.ee/sites/default/files/uuringud/
htmaastaanaluus2017_kokkuvote.pdf

0,00%

2017. aastal valminud Eesti kõrgkoolide 2015. aasta
vilistlaste küsitlusest ilmnes, et üheksa kümnest Eesti
kõrgkoolide vilistlasest on omandatud kõrgharidusega
rahul ja kaheksa kümnest tunneb ennast tööturul
konkurentsivõimelisena. Küsitlusele vastamise ajal oli
84% vilistlastest tööturul hõivatud ja kolm neljandikku
neist töötas oma erialale lähedasel ametikohal.
→ hm.ee/sites/default/files/uuringud/vil2015_aruanne.pdf
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Tegevuskeskkonna muutused
Nii üliõpilaste arv kui ka
kõrgharidust pakkuvate
õppeasutuste arv on viimasel viiel
õppeaastal vähenenud.
2017/2018. õppeaastal saab Eestis
kõrgharidust omandada
20 õppeasutuses. Kõrgharidus
tasemel õppis kokku 46 155
üliõpilast, neist 81% tasuta
õppekohtadel.

–23%

59 998

51 092

–23%

46 155

26 25 24
21 20

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Õppeasutuste arv, kus sai aastatel
2013–2017 õppida kõrghariduse
õppekavade alusel. Allikas: EHIS

Üliõpilaste arv Eestis aastatel 2013–2017.
Allikas: EHIS

Sisekaitseakadeemia, Tartu Ülikool ja Siseministeerium
sõlmisid 2017. aastal koostöökokkulepe, et rajada
Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskus. Ühine
õppe-, treening- ja majutushoone tuleb Tartu
Ülikoolile kuuluvale krundile (Kerese tänav 14).
Õppekompleks valmib 2020. aastal ning seda haldavad
Sisekaitseakadeemia ja Tartu Ülikool üheskoos.

Kümne aasta jooksul (2008–2017) on suurenenud
informaatika- ning tehnikaaladel õppivate üliõpilaste
osakaal (19%-lt 25%-ni) ning vähenenud sotsiaalteadusi
ja ärindust õppivate üliõpilaste osakaal (39%-lt 30%-ni).

2017. aastal valminud rahvusvahelise üliõpilaste uuringu
EUROSTUDENT VI Eesti analüüsi järgi ei ole kõrgharidusreformi eelse ajaga võrreldes veel näha olulisi muutusi
Eesti üliõpilaskonnas. Üliõpilaste pühendumine
õpingutele pole suurenenud ega töötavate üliõpilaste
osakaal vähenenud. Õpingute kõrvalt töötab endist viisi
igast kolmest üliõpilasest kaks. Pooled töötavatest
üliõpilastest näevad end ennekõike töötajatena, kes
õpivad töötamise kõrvalt. Kehvema sotsiaalmajandusliku
taustaga noorte osalemine kõrghariduse esimese astme
õppes ei ole kasvanud, vaid hoopiski on suurenenud
kõrgharidusega vanemate laste osakaal. Kasvanud
on nende üliõpilaste osakaal, kes ei plaani välismaale

lühikeseks ajaks õppima minna, sest välisriigi kõrgkoolist
oma õppekavale ainepunktide ülekandmisega seotud
raskusi peetakse järjest suuremaks.

2017. aasta alguses hakati kasutama uut
kõrghariduse rahastamise mudelit, mille
järgi jagatakse kõrgharidusõppe toetamiseks
ette nähtud vahendid tegevustoetuseks ja
sihtotstarbeliseks toetuseks.

Kuni 20%
tulemusrahastamine

eraldati 2017. aastal
Tartu Ülikoolile
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Kuni 3% tegevustoetuse lepingu täitmise alusel
Kuni 17% tulemusnäitajate alusel
Tulemusnäitajad ja nende osakaal:
•
•
•
•
•
•

Vähemalt 80%
baasrahastmine

→ riigiteataja.ee/akt/131122016048

kõrghariduse
tegevustoetusest

→ praxis.ee/tood/eurostudent/eurostudent-eesti-uuring

Tegevustoetus

Tegevustoetusest moodustab vähemalt
80% kindel baasrahastus, mille vahendid
jaotatakse kõrgkoolide vahel eelmise kolme
aasta rahastamismahu põhjal. Kuni 20%
tegevustoetusest moodustab tulemus
rahastamine, millest kuni 17% määratakse
tulemusnäitajate saavutamise ja kuni
3% kõrgkooliga sõlmitud tegevustoetuse
eraldamise lepingu täitmise alusel.

32%

Uuringu tulemuste järgi oleks vaja vaadata üle
üliõpilaste toetamise tingimused. Kehtiva vajaduspõhise
õppetoetuste süsteemi alusel loetakse kuni 24-aastased
üliõpilased enamasti oma vanemate leibkonna liikmeks.
Uuringust aga selgub, et kuni 19-aastastest üliõpilastest
elab oma vanemate või sugulastega koos ainult 31% ja et
20–24-aastastest üliõpilastest käib korrapäraselt
tööl 41%.

Sihtotstarbeline toetus

TÜ
48,7 mln

vastutusvaldkonda vastuvõetud üliõpilased (15%)
mobiilsed üliõpilased (10%)
välisüliõpilased (10%)
õppekava n + 1 või n + 2 perioodil lõpetanud (35%)
haridusalasest tegevusest saadud tulu (10%)
lõpetanute edasine õppimine ja töötamine (20%)

sh doktoranditoetused ja
doktoriõppe tulemustasu

TTÜ
37,5 mln

TLÜ
19 mln

EMÜ
11,9 mln

Muud
34,2 mln

2017. aastal riigi eraldatud kõrghariduse tegevustoetus õppeasutustele eurodes.
Allikas: HTM

ÕPPETÖÖ

Õppekavad ja üliõpilaste vastuvõtt
2017. aastal võeti üliõpilasi vastu 162 õppekavale. Vastuvõtuks avatud
õppekavade arv on nelja aastaga vähenenud 7%. Ülikool jätkab õppekavade
regulaarset ülevaatamist, ajakohastamist ja liitmist või sulgemist.

162

õppekava

Õppekavade arv õppeastmeti 2013/2014. ja 2017/2018. õppeaastal

esimene aste (56)
magistriõpe (73)
doktoriõpe (33)

2013/2014

Tartu Ülikooli õppekavade arv
(sh ühisõppekavad), mille alusel tuli
2017. aastal õppima uusi üliõpilasi

–7%

174

162

2013

Õppekavad, mille
alusel tuli õppima
uusi üliõpilasi

Õppekavad,
mille alusel
õppis üliõpilasi

Õppekavad, mille
alusel tuli õppima
uusi üliõpilasi

Õppekavad,
mille alusel
õppis üliõpilasi

Kõrghariduse
esimene aste

64

71

56

78

Magistriõpe

76

87

73

100

Doktoriõpe

34

35

33

35

Kokku

174

193

162

213

Õppeaste

2017

Tartu Ülikooli vastuvõtuks avatud
õppekavade arvu muutus

Eestis omandas 2017. aastal üldkeskhariduse 7202 õpilast. 3674 gümnaasiumi
lõpetanut (51%) jätkas õpinguid mõnes Eesti kõrgkoolis. Avaõiguslikud
ülikoolid võtsid kõrghariduse esimesele astmele vastu kokku 6517 üliõpilast,
mis näitab varasematel aastatel gümnaasiumi lõpetanute ning kaugõppesse
kandideerijate suurt osatähtsust õppekohtade täitmisel.

3976

vastuvõetut

Võrreldes 2013. aastaga on 2017. aastal Tartu Ülikooli vastuvõetute arv
kõrghariduse esimesel astmel vähenenud eelkõige tehnika, tootmise ja
ehituse valdkonnas (36%) ning sotsiaalteaduste valdkonnas (13%). Vastuvõtt
on suurenenud kõige enam IKT valdkonnas (40%) ning tervise ja heaolu
valdkonnas (17%).

esimene aste (2394)
magistriõpe (1405)
doktoriõpe (177)
Tartu Ülikooli vastuvõetute arv
õppeastmete kaupa 2017. aastal

4%

3808

2017/2018

3976

3696

Tartu Ülikooli üliõpilaste hulka lisandus 2017. aastal kõrghariduse kolmel
astmel kokku 4113 üliõpilast. Suurem osa nendest – 3976 üliõpilast*– alustas
õpinguid vastava õppeastme esimesel aastal, ülejäänud jätkasid kunagi
katkenud õpinguid või tulid üle mõnest teisest kõrgkoolist, kandideerides
vabanenud õppekohtadele.
2017. aastal alustas Tartu Ülikooli kõrghariduse esimesel astmel õpinguid
2394 üliõpilast: bakalaureuseõppes 1657, rakenduskõrgharidusõppes 444
ning integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppes 293 üliõpilast. Vastsete
gümnaasiumilõpetanute osakaal Tartu Ülikooli kõrghariduse esimesele
astmele sisseastunute hulgas oli 2017. aastal 51% (2016. aastal 55%).

2013 2014 2015 2016 2017
Tartu Ülikooli vastuvõetute arv
aastatel 2013–2017

2017. a

TULEMUSLEPING: ülikool suurendab
informaatika ja infotehnoloogia
õppekavagrupis vastuvõetute arvu
Tartu Ülikooli vastu võetud üliõpilaste arv
informaatika ja infotehnoloogia õppe
kavagrupis aastatel 2015–2017
Õppeaste

2015

2016

Kõrghariduse I aste

163

175

2017
213

Magistriõpe

156

228

220

Doktoriõpe

12

14

10

Kokku

331

417

443

1–2 a tagasi

Päevane õpe

3–5 a tagasi

Rohkem kui 5 a tagasi

1193

Avatud ülikooli õpe

38
0%

41
20%

438

37

130 172

214
40%

60%

80%

100%

2017. aastal Tartu Ülikooli kõrghariduse esimesele astmele vastuvõetud üliõpilaste osakaal
üldhariduskooli lõpetamise aja järgi
* Vastuvõetute arvus kajastuvad üliõpilased, kes immatrikuleeriti ajavahemikul 11.11.2016–
10.11.2017 ning kes õppisid seisuga 10.11.2017. Siia hulka on arvestatud ka üliõpilased, kes asusid
õppima ühisõppekavade alusel. Seetõttu erineb Tartu Ülikooli vastuvõetute arv EHIS-e riiklikust
statistikast, mis näitab kõnealuseid üliõpilasi vaid koordineeriva ülikooli üliõpilaste hulgas.
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Magistriõppes alustas 2017. aastal õpinguid 1405 üliõpilast. Aasta-aastalt on
suurenenud ka teistest kõrgkoolidest Tartu Ülikooli õppima tulijate osakaal.
2017. aastal Tartu Ülikooli magistriõppesse lisandunud üliõpilastest oli 49%
lõpetanud eelnevad õpingud mujal kui Tartu Ülikoolis, sh 27% välisülikoolis,
7% Tallinna Ülikoolis, 4% Tallinna Tehnikaülikoolis ja 2% Eesti Maaülikoolis.
2017. aastal täideti kõrghariduse esimesel astmel 105% ja teisel astmel 93%
õppekohtadest.

TULEMUSLEPING: ülikool
moodustab doktoriõppeks
2017. aastal vähemalt 164
õppekohta
Doktoriõppes alustas 2017. aastal
õpinguid 177 doktoranti, sama palju
kui aasta varem.

Vastuvõtuks moodustatud õppekohtade arv* ja õppekohtade täitmine
2016. ja 2017. aastal
2016
Vastuvõtuks
moodustatud
õppekohtade arv

Õppekohtade
täitmine

2017
Vastuvõtuks
moodustatud
õppekohtade arv

177

doktoranti
Õppekohtade
täitmine

Kõrghariduse
esimene aste

2 342

101%

2 347

105%

Magistriõpe

1 417

96%

1 457

93%

* Õppekohtade arvus ei kajastu teiste ülikoolide koordineeritud ühisõppekavade kohad

A2020 eesmärk: ülikool arendab olemasolevaid ja loob uusi, tugevatel teadussuundadel põhinevaid rahvusvahelisi õppekavasid, tagades üliõpilastele
motiveeriva ja väga hea kvaliteediga rahvusvahelise õpikeskkonna ning konkurentsivõime tööturul
Tartu Ülikoolis lähtutakse põhimõttest, et bakalaureuseõppes saab ingliskeelse
õppekava avada vaid juhul, kui konkreetsel õppesuunal on võimalik õppida ka
eesti keeles.
2017. aastal võeti üliõpilasi vastu 26 ingliskeelsele õppekavale,
seejuures avati seitse uut ingliskeelset magistriõppekava:
•
•
•
•
•
•
•

„Euroopa keeled ja kultuurid“
„Folkloristika ja pärandirakendused“
„Haridustehnoloogia“
„Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine“
„Kindlustus- ja finantsmatemaatika“
„Kesk- ja Ida-Euroopa, Venemaa ja Euraasia uuringud“
„Linnastunud ühiskonna geoinformaatika“

100%

13

19

26

2013 2014 2015 2016 2017
Vastuvõtuks avatud ingliskeelsete
õppekavade arv (sh ühisõppekavad)
A2020 kõrghariduse esimesel ja teisel astmel
aastatel 2013–2017

16

33%

2017. aastal said Euroopa Komisjoni
ühisõppekavasid toetava Erasmus
Munduse programmi rahastuse
ja rahvusvahelise tunnustuse kolm
Tartu Ülikooli õppekava. Professor
Ivo Leito juhitud ja nelja ülikooli
ühisõppekava „Analüütiline
keemia“ sai toetust juba teist korda.
Kaks Tartu Ülikooli magistriõppekava
– „Informaatika“ ning „Kesk- ja
Ida-Euroopa, Venemaa ja Euraasia
uuringud“ – said samuti Eramus
Munduse programmist toetust.
Nende kahe õppekavaga osaleb
Tartu Ülikool partnerülikoolina
konsortsiumides, mida juhivad
vastavalt Aalto ja Glasgow Ülikool.

välisüliõpilased
Eesti üliõpilased
Tartu Ülikooli vastu võetud doktorantide arv
2017. aastal

2017. aastal alustas Tartu Ülikoolis
õpinguid 517 välisüliõpilast.
Immatrikuleeritud välisüliõpilasi oli
kõige rohkem pärit Venemaalt (41),
Ukrainast (39), Gruusiast (31),
Türgist (25) ja Indiast (23).
Uute ingliskeelsete õppekavade
lisandumisega on vastuvõetud välis
üliõpilaste osakaal magistriõppes
võrreldes 2013. aastaga kolme
kordistunud. 2017. aastal magistri
õppesse vastuvõetutest oli neljandik
välisüliõpilased.

18%

25%

10%

2013 2014 2015 2016 2017
(123) (180) (229) (300) (352)
Magistriõppesse vastu võetud välisüliõpilaste
osakaal aastatel 2013–2017
(sh ühisõppekavad)

43% 38%

37%
3%

HV
16

SV
9

MV
1

LT
32

Doktoriõppesse vastu võetud välisüliõpilaste
osakaal valdkonniti 2017. aastal

Õppimine
9%

2017. aastal õppis Tartu Ülikoolis
12 896 üliõpilast, neist 9% olid
välisüliõpilased. 88% üliõpilastest
õppis tasuta õppekohal. Üliõpilaste
arv on võrreldes eelmise aastaga
vähenenud 74 võrra, kuid võrreldes
2013. aastaga 20%.

30%

2013 2014 2015 2016 2017
Tartu Ülikooli üliõpilaste arv
aastatel 2013–2017

Magistri- ja doktoriõppe üliõpilased
moodustasid 2017. aastal 39%
üliõpilaskonnast.

12 896

•
•
•
•
•
•
•

üliõpilast

61%
esimene aste (7845)
magistriõpe (3855)
doktoriõpe (1196)

–20%

16 025 13 719 12 896

Kesksed tugiteenused
üliõpilastele:
2 õppekorraldusnõustajat,
4 õpirände nõustajat,
2 psühholoogi,
2 karjäärinõustajat,
1 ettevõtlusnõustaja,
120 tuutorit,
15 tugitudengit.

Tartu Ülikooli üliõpilaste arv ja osakaal
õppeastmete kaupa 2017. aastal

HV

2017. aastal õppisid üliõpilased
neljas valdkonnas kokku
213 õppekava, sh kaheksa
ühisõppekava alusel. Tartu Ülikooli
koordineeritavate ühisõ
 ppekavade
alusel õppis 179 üliõpilast, teiste
kõrgkoolide koordineeritavate
õppekavade alusel 252 üliõpilast.
Kõige rohkem üliõpilasi õppis
sotsiaalteaduste valdkonnas
(5698).

Tervis ja
heaolu
2108

Humanitaar‐
teadused
ja kunstid
1943

Sotsiaal‐
teadused,
ajakirjandus
ja teave
1720

Haridus
1607

1921
(15%)

2879
(22%)

5698
(44%)

LT

SV
Üliõpilaste arv ja jaotus
nelja valdkonna vahel 2017. aastal

Mehed

Ärindus, haldus
ja õigus
2290

MV

2398
(19%)

Loodus‐
teadused,
matemaatika
ja statistika
1421

IKT
1144

Naised

Teenindus Tehnika,
354
tootmine
ja ehitus
309

Tartu Ülikooli üliõpilaste arv ja sooline jaotus õppevaldkonniti 2017. aastal

E-õpe
A2020 eesmärk: ülikool toetab õppetöös innovatsiooni, tehnoloogia kasutamist ja koostööd
Ülikooli eesmärk on õppemeetodeid
ja -vorme ajakohastada. Selleks
luuakse ja arendatakse veebipõhiseid
õppimisvõimalusi. E-õpet
kasutatakse ülikoolis eelkõige koos
auditoorse õppega, et toetada
üliõpilaste iseseisvat tööd.
2017. aastal pakkus Tartu Ülikool
15 ning katsetas kolme vaba juurdepääsuga e-kursust (MOOC, ingl
massive open online course), millel
osales kokku 11 935 õppijat ja mille
lõpetas 5976 õppijat. Lõpetanute
osakaal oli 52%, mis on MOOC-ide
kohta erakordselt suur.

E-õppe kasutamine Tartu Ülikoolis
2014

2015

2016

2017

1 841
(22%)

2 049
(25%)

2 413
(30%)

2 737
(35%)

130
50 729

130
56 761

122
64 996

116
74 789

7 731
2
335
2 876

9 525
6
3 111
3 535

16 452
10
8 001
3 910

22 559
15
11 935
5 010

4 045

4 260

5 166
1 236

5 850
2 756

Osaliselt ja täielikult veebipõhised õppeained
Õppeainete arv
(osakaal kõigis õppeainetes)
sh täielikult veebipõhiste õppeainete arv
Osalenute arv
E-täiendusõpe
E-täiendusõppes osalenute arv
Toimunud MOOC-ide arv
MOOC-idel osalenute arv
Moodle’i kursuste arv
Videote arv
UTTV videoportaalis
Panopto videoloengute serveris

2017. aastal pälvis 11 Tartu Ülikooli kursust Hariduse Infotehnoloogia
Sihtasutuse (HITSA) antud e-kursuse kvaliteedimärgi.
→ innovatsioonikeskus.ee/et/e-kursuse-kvaliteedimark
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Rahvusvaheline õpe
A2020 eesmärk: ülikool toetab üliõpilaste ja töötajate õpirännet ning
väärtustab rahvusvahelist ja kultuuriliselt mitmekesist õpi- ja töökeskkonda

9%

välisüliõpilasi

1195

2017. õppeaastal õppis Tartu
Ülikoolis 1195 välisüliõpilast, mis
moodustas 9% üliõpilaste üldarvust.
Võrreldes eelmise aastaga kasvas
välisüliõpilaste arv 22%. Kõigist
Tartu Ülikoolis õppivatest välisüliõpilastest õppis magistriõppes 60% ja
doktoriõppes 16%. Ülikoolis õppis
välisüliõpilasi kokku 93 riigist.

välisüliõpilast

esimene aste (296)
magistriõpe (713)
doktoriõpe (186)
Tartu Ülikooli välisüliõpilaste arv
õppeastmete kaupa
2017. aastal

821

579

1195

2013 2014 2015 2016 2017
Tartu Ülikooli välisüliõpilaste arv
aastatel 2013–2017

Viimase viie aasta jooksul on välisüliõpilaste osakaal kasvanud eelkõige loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. Kõigist
välisüliõpilastest õppis 40% loodus- ja täppisteaduste, 33% sotsiaalteaduste, 14% humanitaarteaduste ja kunstide ning
12% meditsiiniteaduste valdkonnas.

SV

HV

4%
2013
(130)

7%

447

2%

2017
(172)

A2020

MV

2013
(148)

7%

6%

7%

2017
(399)

2013
(118)

2017
(141)

Tartu Ülikooli üliõpilast õppis välisriigis

Soome 127

Saksamaa 44 Prantsusmaa 25

Rootsi 22 Itaalia 17

USA 16

Tšehhi 16

Muud 157

Ülikooli andmetel suundus 2016/2017. õppeaastal Tartu Ülikoolist välismaale
447 vahetusüliõpilast, nendest 215 käis praktikal. Võrreldes eelmise
õppeaastaga oli välismaale suundujaid veidi vähem (7%). 250 üliõpilast ehk
56% väliskõrgkoolides õppinud ja välispraktikal osalenud üliõpilastest kasutas
Euroopa Liidu kõrgharidusprogrammi Erasmus+. Kõige enam üliõpilasi
suundus programmi raames Saksamaale (15%) ja Hispaaniasse (9%).

välisriigi üliõpilast õppis Tartu Ülikoolis

Saksamaa 122

Itaalia 48

Prantsusmaa 35 Venemaa 27 USA 24

Tšehhi 46
Poola 21

Muud 224

2016/2017. õppeaastal õppis Tartu Ülikoolis 586 väliskülalisüliõpilast.
Programmi Erasmus+ raames õppis Tartu Ülikoolis kokku 373 vahetusüliõpilast
(kasv 13%). Iga kolmas Erasmus+ programmi võimalusi kasutanud üliõpilane
oli pärit mõnest partnerülikoolist Saksamaalt. Suurem huvi Tartu Ülikoolis
õppimise vastu oli ka Itaalia ja Tšehhi üliõpilastel.

18

5%
2013
(183)

2017
(483)

Tartu Ülikooli välisüliõpilaste arv, osakaal ja osakaalu muutus valdkonniti 2013. ja 2017. aastal

Hispaania 23

586

17%

LT

Välis(külalis)üliõpilaste
nõustamine – iga semestri alguses
korraldatakse Tartut ja ülikooli
tutvustav sissejuhatav lühikursus;
välisüliõpilased saavad kasutada
juhendeid ning infomaterjale.
Välis(külalis)üliõpilasi aitavad lisaks
töötajatele toetada ka üliõpilased.
Uue tugigrupina tegutsevad
aktiivselt välisüliõpilastest Tartu
Ülikooli saadikud (ingl student
ambassadors). Peale selle pakuvad
üliõpilased üksteisele tugiteenust
– seda teevad tuutorid ja liikumise
Erasmus Student Network liikmed.
→ isa.ut.ee

Et välismaaõpingute või -praktika
raames omandatavate erialateadmiste kõrval ei jääks ka
üldisemad teadmised ja kogemused
märkamata, korraldatakse
välismaale suundujatele ja sealt
tulijatele seminare, mis aitavad
üliõpilastel kogetut analüüsida ning
tööturul edukalt rakendada.

Õpingute lõpetamine ja katkestamine
2017. aastal lõpetas Tartu Ülikooli 2625 üliõpilast. Ligi
pooled lõpetanutest (47%) õppisid sotsiaalteaduste
valdkonnas. Cum laude lõpetas ülikooli 284 üliõpilast.

2017. aastal Tartu Ülikooli kõrghariduse esimese astme
lõpetanutest jätkas siin magistriõppes kolmandik.

–16%

2625

3117

lõpetanut

2887

79% 92%
2625

esimene aste (1258)
magistriõpe (1229)
doktoriõpe (138)

HV
23
2013 2014 2015 2016 2017

Tartu Ülikooli lõpetanute arv
õppeastmete kaupa 2017. aastal

Tartu Ülikooli lõpetanute arv
aastatel 2013–2017

SV
22

52%

MV
17

82%

LT
76

Doktoriõppe lõpetanute ja neli aastat
(nominaalaeg) tagasi doktoriõppesse
vastuvõetute suhe valdkonniti
A2020
2017. aastal

2017. aastal kaitsti Eestis 253 doktorikraadi. Tartu Ülikooli lõpetas 138 doktoranti, mis on 15% rohkem kui 2016. aastal.
Tartu Ülikool

TTÜ

TLÜ

EMÜ

EMTA EKA

2013

114

67

22

17

3

6

2014

117

53

15

21

3

2

2015

107

64

18

13

3

2

2016

120

73

22

16

3

1

2017

138

57

28

18

6

4

Avaõiguslike ülikoolide doktoriõppe lõpetanute arv aastatel 2013–2017. Allikas: EHIS

Kõrghariduse I aste

Ärindus, haldus
ja õigus
559

Humanitaaria
ja kunstid
402

Magistriõpe (sh integreeritud õpe)

Sotsiaalteadused, Tervis ja
ajakirjandus ja
heaolu
teave
336
392

Loodus‐
teadused,
matemaatika
ja statistika
313

Haridus
277

Doktoriõpe

IKT
198

Teenindus Tehnika,
74
tootmine
ja ehitus
74

Tartu Ülikooli lõpetanute arv ja jaotus õppeastmete ja õppevaldkondade kaupa 2017. aastal

EHIS-e andmetel oli Eestis 2017. aastal õppetöö katkestanute osakaal
kõrghariduses 14,5%, sh Tartu Ülikoolis 14%. Tartu Ülikoolis oli katkestanute
osakaal kõige väiksem tervise ja heaolu valdkonnas (8,3%).
Tartu Ülikoolis katkestas 2017. aastal õpingud 1961 üliõpilast. Katkestamise
määr kõrghariduse esimesel astmel oli 13%, magistriõppes 15% ja
doktoriõppes 12%. Samas jätkas osa katkestanutest aasta jooksul õpinguid
Tartu Ülikoolis, mistõttu võib öelda, et Tartu Ülikoolis katkesid 2017. aastal
õpingud kõigil kolmel astmel kokku ligikaudu 11% üliõpilastel.
2017. aastal olid peamised katkestamise põhjused järgmised:
• oma soov (41%),
• õppe lõpukuupäeva möödumine (31%),
• edasijõudmatus (15%).

19%

16% 16%
8%

HV
346

SV
890

MV
131

LT
448

Katkestamise määr ja katkestamis
juhtude arv Tartu Ülikooli kõrg
A2020 hariduse esimesel ja teisel astmel
valdkonniti 2017. aastal
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Tagasiside arvestamine

A2020 EESMÄRK: ülikool lähtub õppekvaliteedi parandamisel üliõpilase arengu toetamisest ühiskonna hüvanguks
Kõrghariduse esimese astme ning magistriõppe esimese aasta üliõpilaste seas
toimunud iga-aastasest tagasisideküsitlusest selgus, et sisseastujad hindasid
ülikooli valikul Tartu Ülikooli juures kõige olulisemaks hariduse kvaliteeti (seda
pidasid oluliseks 98% vastanutest), huvipakkuvaid õppekavasid (97%) ja Tartu
Ülikooli mainet (88%). Magistriõppesse astuti peamiselt enesetäiendamise
eesmärgil. Samuti peeti tähtsaks pärast magistrikraadi omandamist
paranevaid töövõimalusi.
Esimese semestri järel nõustus enamik vastajaid (esimesel astmel 89%,
magistriõppes 83%) sellega, et seni on õpingud Tartu Ülikoolis vastanud
nende ootustele. Küsitluse tulemustest selgus, et õpingute kõrvalt käis tööl
42% kõrghariduse esimese astme ja 80% magistriõppe esmakursuslastest.
Võrreldes eelmise aastaga on õpingute kõrvalt töötavate üliõpilaste osakaal
kõrghariduse esimesel astmel suurenenud 3%, magistriõppes aga 14%.
Esimese aasta üliõpilaste tagasisideküsitluse tulemused kõrghariduse esimesel ja teisel
astmel aastatel 2015–2017 (väitega nõustunute osakaal)
Väide
Ülikooliõpingud vastavad minu ootustele
Esimese semestri järel valiksin sisseastumisel endiselt Tartu Ülikooli
Esimese semestri järel valiksin sisseastumisel endiselt sama õppekava
Minu eelnev ettevalmistus on piisav, et õpingutega hästi toime tulla

2015
88%
93%
87%
86%

2016
90%
95%
88%
85%

2017
87%
94%
87%
87%

Üliõpilastel on võimalus anda iga semestri lõpus tagasisidet õppeainete
ja õppejõu õpetamisoskuste kohta. Tagasiside puhul analüüsib üliõpilane
ennast, annab tagasisidet õppejõule, vastab küsimustele õppeaine kohta
ning saab anda ka soovitusi tulevasele üliõpilasele. Teatud osa tagasiside
tulemustest on kättesaaav kogu ülikooli liikmeskonnale. Instituutidel on
kohustus kord semestris tulemusi arutada ja puuduste kõrvaldamisega
tegeleda.
2016/2017. õppeaastal laekus üliõpilastelt 72 233 täidetud tagasisideankeeti.
Kokku anti tagasisidet 2682 ainet õpetanud inimesele. Õpetamisega seotud
küsimuste puhul nõustuti enam väidetega, et õppejõu hoiak oli õppimist
toetav ja avatud (väitega nõustus 93% vastanutest) ning õppejõu soovitatud
õppematerjalid olid sisult ja sobivuselt asjakohased (92%). Mõnevõrra vähem
nõustuti sellega, et õppejõud õpetas ainet meisterlikult (87%) ja andis õppija
töö tulemuste kohta piisavalt tagasisidet (87%).
Aine õpetamist ja korraldust kokku võttes andsid õppijad õppeainetele
viiepalliskaalal keskmise hinde 4,13 (2016. aastal 4,12).
A (suurepärane)
46%

B (väga hea)
30%

C (hea)
15%

D E F
6% 2% 1%

Tartu Ülikooli üliõpilaste kokkuvõtlik hinne läbitud ainetele 2016/2017. õppeaastal

Viimase aasta üliõpilaste hulgas
(v.a doktoriõppes) korraldatakse igal
aastal tagasisideküsitlus õppekavade
korraldusliku poole, õppeprotsessi
ja -keskkonna, tugiteenuste ning
edasiste plaanide kohta. Üliõpilased
olid nõus (92%), et õppekava läbides
saavutatakse õppekavas kirjeldatud
erialased õpiväljundid ning piisaval
määral üldoskusi (suhtlus- ja
esinemisoskus, meeskonnatöö jms).
Üldiselt oldi rahul (86%) sellega, et
õppekorraldus soodustas õppimist
ning selle kohta laekus õpingute
jooksul õigel ajal vajalikku infot.
Pärast kõrghariduse esimese astme
läbimist kavatses õpinguid jätkata
64% ja tööle minna 76% lõpetanuid.
Pärast magistriõppe lõpetamist
kavatses õpinguid jätkata 19% ja
tööle minna 86% lõpetanuid.
Riik tunnustas aasta õppejõu tiitliga
Tartu Ülikooli füüsika instituudi
materjaliteaduste inseneri Maido
Merisalu. Hariduse sõbraks
kuulutati Tartu Ülikooli dotsent
Mart Noorma. Professor Alvo
Aabloo sai „Aasta haridusteo“
tunnustuse kui üks tehnoloogia ja
disaini häkatonisarja „Garage48
Hardware and Arts“ eestvedajaid.
Tartu Ülikooli õppekvaliteedi
edendamise auhinna võitis
kliinilise meditsiini instituut. Teine
tugev kandidaat oli matemaatika
ja statistika instituut. Aasta
programmijuhi tiitli said Vivian
Puusepp, Alar Kilp, Merike
Ristikivi, Ilona Faustova ja
Ain Raal.

Tartu Ülikool annab igal aastal üliõpilaste tagasiside põhjal välja aasta õppejõu auhinna, et tähtsustada head õpetamist
ja tunnustada üliõpilastelt kõrgemaid hinnanguid saanud õppejõude. Igas valdkonnas tunnustatakse üht õppejõudu, kes
on saanud vastaval aastal õppejõudude ja ainete hindamise küsitluses üliõpilastelt kõige kõrgemad hinnangud.
2017. aastal said Tartu Ülikooli aasta õppejõu auhinna järgmised õppejõud:

Natalija Joonas
HV, vene keele õpetaja
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Reet Talpsepp
SV, inglise õiguskeele õpetaja

Margot Peetsalu
MV, kirurgiliste haiguste dotsent

Joachim Matthias Gerhold
LT, taimefüsioloogia dotsent

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

47 815 õppijat osales 2017. aastal

Kursuste arv

3500,0

Tartu Ülikooli täiendusõppes

3000,0

Võrreldes 2016. aastaga vähenes kursuste arv 4%, kuid
osalejate arv suurenes 7%. Täiendusõppe tulu kasvas
aastaga 16%, ulatudes üle 5,5 miljoni euro.

2000,0

2500,0

31 219

32 464

Õppijate arv

37 160

44 799

47 815

300
200

1000,0

Ülikoolist tellisid koolitusi haridusasutused, valitsus
500,0
asutused ja nende hallatavad asutused, avaõiguslikud
1593
1633
1752
1587
1530
,0
juriidilised isikud, erialaliidud ja ettevõtted, sh Tehnilise
2013
2014
2015
2016
2017
Järelevalve Amet, Sotsiaalkindlustusamet, Veeteede Amet,
Tartu Ülikooli täiendusõppekursuste ja neil õppijate arv
Põllumajandusamet, Statistikaamet, Eesti Patendiamet,
aastatel 2013–2017
Riigikohus, Tartu Ringkonnakohus, Notarite Koda,
A2020
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Rahvusarhiiv,
Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituut, Pharma Group
OÜ ja Eesti Apteekide Ühendus.

Tugi‐
üksused
10 609

SV
14 431

Kursuste arv
1 530

47 091

1 257

22 559
(47%)

417
(27%)

11 935
4 045

27
67

2 605
(64%)

14
(21%)

724

273

sh osaliselt või täielikult veebipõhine õpe
või kaugkoolitus (sulgudes osakaal kõigist
täiendusõppeprogrammidest)
sh MOOC-id
sh rahvusvaheline täiendusõpe
sh täielikult veebipõhine õpe
(sulgudes osakaal rahvusvahelisest
täiendusõppest)
Tasemeõppe ained

Lääne‐
Virumaa
133

Harjumaa
6318

Hiiumaa
184

Saaremaa
749

Läänemaa
14

Raplamaa
45

Pärnumaa
1719

Järvamaa
376

Viljandimaa
726

Ida‐Virumaa
3154

Jõgevamaa
140
Tartumaa
15249

Valgamaa
466

,0

MV 4604
LT
8900

HV 3638

Tartu Ülikooli täiendusõppes osalenute arv koolitust
korraldanud üksuste kaupa 2017. aastal

Õppijate arv
47 815

Täiendusõppeprogrammid

100

Asutused 5633

Tartu Ülikooli täiendusõppekursuste ja neil õppijate arv 2017. aastal
Täiendusõpe kokku

500
400

1500,0

Rahvusvahelises täiendusõppes osales üle 4000 õppija
134 riigist. Rahvusvahelistel kursustel õppijate arv kasvas
aastaga 37% ja kursuste arv 40%. Rahvusvahelises
suveülikoolis osales õppijaid ligi 30 riigist. Kümme
suveülikooli programmi võimaldasid õppida eesti keelt
ning omandada teadmisi kultuurisemiootikast, EL-i ja
Venemaa suhetest ning Läänemere regiooni turvalisusest.

600

Alla 100
100–500
500–1000
1000–5000
5000–10000
Üle 10000

Põlvamaa
162
Võrumaa
167

Tartu Ülikooli täiendusõppeprogrammides osalenute arv kursuse toimumiskoha järgi 2017. aastal
maakonniti (v.a välismaal, täielikult veebipõhiselt või kaugkoolitusena toimunud kursused)

Tartu Ülikooli väärikate ülikooli
põhiprogrammis osales 2017. aastal
4403 inimest. Lisaks toimus
32 arvutiõppe- ja keelekursust,
töötuba või õppekäiku, millel oli
kokku 828 osalejat. Väärikate
ülikooli õppegrupid tegutsevad
Tallinnas (eesti ja vene keeles),
Tartus, Keilas, Kuressaares, Narvas
(vene keeles), Pärnus, Türil, Valgas
ja Viljandis.

A2020 EESMÄRK: ülikool
panustab Eesti regionaalpoliitika
kavandamisse ja kujundamisse,
tugevdades regionaalse arengu
ja koostöö keskustena kolledžeid
Viljandis, Narvas ja Pärnus
Ülikooli arengukava eesmärgiga
kooskõlas korraldati täiendusõpet
edukalt ka väljaspool Tartut.
Suurema osalejate arvuga
koolitused toimusid Harjumaal,
Ida-Virumaal, Pärnumaal, Saaremaal
ja Viljandimaal, st peamiselt
piirkondades, kus tegutseb ülikooli
kolledž või esindus.
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TEADUSTÖÖ
Välishindamine

Tartu Ülikooli teadus- ja arendustegevus hinnati
positiivselt kõigis kuues teadusvaldkonnas.
2017. aastal korraldas Eesti Teadusagentuur (ETAg)
teaduse korralise evalveerimise ehk välishindamise,
et hinnata Eesti teadus- ja arendusasutuste
teadustegevuse taset rahvusvahelises võrdluses kuues
valdkonnas. Esimest korda hinnati eraldi kriteeriumina
ka teadustegevuse mõju Eesti ühiskonnale. Positiivne
hindamisotsus kehtib seitse aastat ning annab asutusele
õiguse taotleda teadus- ja arendustegevuse rahastust
riigieelarvest ning doktoriõppe avamist evalveeritud
valdkondades.
→ uudiskiri.etag.ee/2017/09/eesti-teadusagentuur-viis-labiteaduse-korralise-evalveerimise-ehk-valishindamise

Hindamiskomisjon nimetas loodusteadusi ülikooli
tugevuseks ja oluliseks valdkonnaks, mille tase on
paljudel juhtudel suurepärane. Eriti tõsteti esile teaduse
tippkeskusi. Seitsme aasta jooksul suure arengu läbi
teinud arvutiteaduse instituudi puhul märgiti ära
üliõpilaste suur huvi ja rahvusvaheline atraktiivsus.
Tehnika ja tehnoloogia puhul tõsteti esile valdkonna
alusuuringute uuenduslikkust ning teadlaste riigisisest
ja rahvusvahelist koostööd tulemuste rakendamisel,
sealhulgas ettevõtlussektoris. Tehnikateaduste jätkusuutlikkust ja potentsiaali toetab doktorantide piisav arv,
nüüdisaegne taristu ja aparatuur.
Hinnangu järgi oli arsti- ja terviseteaduste mõjukus
suur, sotsiaalse mõjukuse aspektis märgiti ära Eesti
Geenivaramu tegevus. Uuendatud taristu kõrval toodi
esile arstiteaduste doktoriõppe vähene atraktiivsus,
mis jättis vastuseta küsimuse senises mahus kliiniliste
uuringute jätkusuutlikkuse kohta.
Põllumajandusteadused toetuvad bioloogilise
mitmekesisuse, keskkonnaökoloogia, taimebioloogia
ja kliimamuutustega seotud protsesside mõistmisele,
millega ülikooli teadusrühmad tegelevad edukalt.
Tunnustati ülikooli teadusuuringute sotsiaalset mõju, mis
ulatub Eestist kaugemale.
Sotsiaalteadustes pälvis heakskiidu aktiivne osalemine
rakendusuuringutes ja nendega seotud tegevuse
väärtustamine. Hinnangu järgi oli valdkonna publikatsioonide mõjukus suur. Esile tõsteti valdkonna uurimistulemuste tutvustamist ja oma tegevusest üldsuse
teavitamist muudel viisidel.
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna tugevus
seisnes selle ainulaadses terviklikus käsitlemises. Ära
märgiti teadlaste aktiivne ja mõjus osalemine sotsiaalses
dialoogis nii riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Tunnustamist leidis eetikakeskuse töö, sealhulgas
väärtuskasvatusega seotud tegevus.
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Teadus- ja arendustegevuse korralise hindamise tulemused
Teaduslik
mõjukus

Jätkusuutlikkus
ja potentsiaal

Loodusteadused
TÜ
väga hea
väga hea
TTÜ
hea
väga hea
EMÜ
hea
hea
TLÜ
hea
hea
Tehnika ja tehnoloogia
TÜ
väga hea
väga hea
TTÜ
väga hea
väga hea
EMÜ
hea
väga hea
Arsti- ja terviseteadused
TÜ
väga hea
hea
TTÜ
hea
hea
Põllumajandusteadused ja veterniaaria
TÜ
väga hea
väga hea
TTÜ
hea
hea
EMÜ
hea
väga hea
Sotsiaalteadused
TÜ
hea
hea
TTÜ
hea
hea
TLÜ
hea
hea
Humanitaarteadused ja kunstid
TÜ
hea
hea
TTÜ
hea
rahuldav
TLÜ
rahuldav
hea

Ühiskondlik
mõjukus
väga hea
hea
väga hea
väga hea
väga hea
väga hea
väga hea
hea
hea
väga hea
rahuldav
väga hea
hea
hea
hea
hea
rahuldav
hea

Allikas: ETAg
→ etag.ee/tegevused/evalveerimine/korraline-evalveerimine

Eetikakeskuse koordineerimisel valmis ligi kaks aastat
kestnud arutelude tulemusel Tartu Ülikooli hea
teadustava, milles kirjeldatakse hea teaduse tegemise
eelduseks olevaid ootusi teadlastele ja tuuakse eraldi
esile teadusasutuse vastutus. Tartu Ülikooli hea
teadustava koosneb kahest osast: teadustöö aluseks
olevatest põhiväärtustest (vabadus, vastutus, ausus ja
objektiivsus, austus, hoolivus, õiglus, avatus ja koostöö)
ning teadustöö tegevuspõhimõtetest. Lisades on ära
toodud sõnastik, teaduseetiliste dilemmade näited
ja ülevaade teistest headest teadustavadest. Ülikooli
heas teadustavas kokku lepitud väärtused ja tegevus
põhimõtted on kooskõlas üle-eestilise hea tavaga.
Eesti hea teadustava on raamdokument, milles
antakse juhiseid kõigile Eesti teadusasutustele ja neis
töötavatele teadlastele. 1. novembril 2017 allkirjastasid
teadusasutuste koostöös algatatud ja täiendatud Eesti
hea teadustava raamdokumendi 21 teadusasutust, Eesti
Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium.
→ ut.ee/et/hea-teadustava

Rahastamine

A2020 eesmärk: ülikool säilitab ja tugevdab teaduse ja tehnoloogia kiire arengu ja
globaalse konkurentsi tingimustes oma positsiooni rahvusvahelises teadus- ja haridusruumis
Eesti teadus- ja arendusasutustele eraldati 2017. aastal
olulisimatest riiklikest rahastusprogrammidest
50,4 miljonit eurot, millest Tartu Ülikoolil sai ligi 53%.
Teadus- ja arendusasutustele 2013. ja 2017. aastal olulisimatest
riiklikest rahastusprogrammidest* eraldatud teadusraha
miljonites eurodes
TA asutus

2013

2017

Muutus

Tartu Ülikool
20,6
26,5
5,9
Tallinna Tehnikaülikool
8,6
10,1
1,5
Tallinna Ülikool
2,0
2,6
0,6
Eesti Maaülikool
2,6
3,4
0,8
Muu
5,5
7,8
2,3
Kokku
39,3
50,4
11,1
* Sihtfinantseerimine, ETF grandid, institutsionaalne uurimistoetus,
personaalsed uurimistoetused, riiklikud programmid ja baasrahastus.
Allikas: HTM

Tartu Ülikoolile riigieelarvest eraldatud teaduse baasrahastuse summa ja selle osakaal ülikooli teadustulus on
viimaste aastate jooksul tunduvalt suurenenud – 2017.
aastal oli see 7,4 miljonit eurot ehk ligi 14% teadustulust.

7,4
3,3

4,0

Institutsionaalse uurimistoetuse (IUT) teadusteemade
rahaline maht oli 2017. aastal Eestis kokku 22,5 miljonit
eurot. Uusi IUT-i taotlusvoore enam ei korraldata ja
käimasolevate IUT-i teemade arv on seega jäänud teist
aastat samaks.
2017. aastal oli Tartu Ülikoolil
summas 12,6 miljonit eurot

76 IUT-i teemat

Personaalsete uurimistoetuste (PUT) otsingutoetuste ja
starditoetuste rahaline maht oli Eestis kokku 9,6 miljonit
eurot, millest Tartu Ülikooli teadlaste rahastus oli
5,8 miljonit eurot. 2017. aastaks esitatud uutest PUT-i
taotlustest said rahastuse 46 (kokku 2,6 miljonit eurot).
Tartu Ülikooli uutest taotlustest rahastati 58%.
Teadus- ja arendustöö lepinguid (välja arvatud riiklikud
vahendid) sõlmiti 2017. aastal Eesti ja välispartneritega
kokku 20,4 miljoni euro väärtuses. 2016. aastaga
võrreldes vähenes lepingute maht küll 29 miljoni euro
võrra, kuid see kahanemine tulenes tõukefondide
lepingutest. Teiste riiklike lepingute rahaline maht
on võrreldes 2016. aastaga kasvanud 1,5 miljonit eurot
ja välislepingute maht 0,4 miljonit eurot.
Tõukefondid
Välislepingud

2013 2014 2015 2016 2017
Tartu Ülikoolile aastatel 2013–2017 eraldatud teaduse
baasrahastuse summa miljonites eurodes

Ülikooli nõukogu eraldas 2017. aasta teaduse
baasrahastuse rahvusteaduste toetuse humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnale ning jagas ülejäänud
baasrahastuse summa järgmiselt:
• 42% akadeemilistele üksustele vastavalt nende
panusele baasrahastuse teenimisel,
• 26% investeeringuteks õppe- ja teadushoonetesse,
• 20% ülikooli arengufondi,
• 12% rektorile akadeemiliste üksuste
tulemusrahastamiseks.
Pärast tulemussummade jaotamist ja arengufondist
eraldiste tegemist jõudis 2017. aasta baasrahastusest
73,8% akadeemiliste üksuste eelarvesse.
Põhieelarve 5,6 mln

Kapitalieelarve
HV
1,2 mln

LT
2,2 mln

MV
1,1 mln

SV
0,9
mln
Asutused
Tugiüksused

1,8 mln

Teaduse baasrahastuse jaotumine 2017. aastal ülikooli kapitali- ja
põhieelarve vahel pärast tulemussummade jaotamist
ja arengufondist eraldiste tegemist miljonites eurodes

49,4

Riigisisesed lepingud
(v.a tõukefondid)

23,1
9,9

26,0
16,6

6,1

5,5
3,2

7,1

7,8

37,0

1,8

20,4

16,9

6,1

7,3

6,1

6,5

6,2

7,7

2013
2014
2015
2016
2017
Aastatel 2013–2017 Tartu Ülikooli sõlmitud teadus- ja arendustegevuse
lepingute maht miljonites eurodes (v.a riiklik rahastus)

Tartu Ülikooli meditsiiniprofessor Tambet Teesalu
sai esimese Eesti teadlasena maineka Euroopa
Teadusnõukogu grandi teadustulemuste innovatsioonija turupotentsiaali uurimiseks (ERC Proof of Concept
Grant). 2012. aastal sai Teesalu Euroopa Teadusnõukogu
alustava teadlase grandi neljaks aastaks. Ta keskendus
oma uurimisprojektis sellele, et töötada välja vähiravim,
mis veresoontesse süstituna otsiks üles vähirakud
ja jätaks kahjustamata terved koed. Seni, kuni
teadusuuringu tulemusel saab apteegist osta uut ravimit,
kulub enamasti märkimisväärne hulk raha, ja seepärast
on Euroopa Teadusnõukogu otsustanud toetada Eesti
teadlaste töö jõudmist ettevõtlusesse.
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Publikatsioonid
1,2

HV

0,9 1,1

SV

MV

Eesti Teadusinfosüsteemi andmetel
avaldasid Tartu Ülikooli liikmed
2017. aastal kokku 2511 teadus
publikatsiooni. Avaldati 1709
kõrgetasemelist publikatsiooni,
sealhulgas 1231 ETIS-e kategooria
1.1 publikatsiooni.

1,5

LT

Ühe akadeemilise töötaja (täistööaja
arvestuses) kohta avaldati
möödunud aastal keskmiselt
1,2 kõrgetasemelist publikatsiooni.

Kõrgetasemeliste publikatsioonide
arv akadeemilise töötaja kohta Tartu
A2020 Ülikooli valdkondades 2017. aastal

Teaduspublikatsioonide arv
sh kõrgetasemeliste publikatsioonide arv
2879

2870

1957

1958

2644

2676

2511

1857

1909

1709

12%
9% 11%

HV

SV

MV

15%

LT

Oma valdkonna 10% maailmas enim
viidatud teaduspublikatsioonide hulka
A2020 kuuluvate publikatsioonide osakaal
kõigis publikatsioonides 2017. aastal

Web of Science’i ESI (Essential Science Indicators) andmebaasi põhjal, mis on valdkonniti normaliseeritud, aga ei
sisalda humanitaarteadusi ja keskendub ainult maailma
kõige edukamate publikatsioonide 1%-le, on Tartu Ülikool
endist viisi nii publikatsioonide kui ka tsiteerimiste arvult
kõige edukam teadus- ja arendusasutus Eestis ning seda
suuremas osas ESI valdkondades.
ESI andmetel kuulus 2017. aastal oma valdkonna 1% enim
viidatud teadlase hulka 50 Tartu Ülikooliga seotud teadlast.

2013

2014

2015

2016

2017

Tartu Ülikooli liikmete teaduspublikatsioonide arv aastatel 2013–2017,
sh kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide arv.
Allikas: ETIS

Maailma juhtivas teadusinfo andmebaasis Web of
Science Core Collection on 2017. aastal indekseeritud
1299 Tartu Ülikooliga seotud publikatsiooni, mida on
tsiteeritud 1518 korda. Scopuse andmebaasi on jõudnud
1469 Tartu Ülikooliga seotud publikatsiooni, mida on
tsiteeritud 1690 korda. Scopuse ja Web of Science’i
andmebaasis on Tartu Ülikooli viie aasta (2013–2017)
publikatsioonide h-indeks vastavalt 91 ja 89.
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Ajavahemikul 2007–2017 Web of Science’i ESI andmebaasi 1% enim viidatud Eesti ja Tartu Ülikooli publikatsioonide fraktsioneeritud
valdkondlik jaotus ja Tartu Ülikooli publikatsioonide mõjukus (2018. aasta jaanuari seisuga)
TaimeKliiniline
ja
meditsiin loomateadus
Eesti publikatsioonide
koguarv

Üldine
Keemia sotsiaalteadus

Kesk‑
Mole
Bioloogia Neuro- ja Psühhiaatria
Kõik
konna‑
kulaar
Maa‑
ja biokäitumis ja psühhovald‑
teadus ja bioloogia ja
teadused
keemia teadused
loogia
konnad
ökoloogia geneetika

1 542

1 649

1 460

1 410

1 288

743

747

465

458

1 188

16 458

TÜ publikatsioonide
koguarv

990

921

901

857

757

607

482

390

340

483

9 185

TÜ publikatsioonide
osakaal Eestis

64%

56%

62%

61%

59%

82%

65%

84%

74%

41%

56%

TÜ publikatsioonide
valdkondlik jaotus

15%

14%

13%

13%

11%

9%

7%

6%

5%

7%

15 029

15 596

11 550

4 024

15 873

32 944

10 902

6 897

5 142

5 937

124 427

TÜ viidete arv
publikatsiooni kohta

15,2

16,9

12,8

4,7

21,0

54,3

22,6

17,7

15,1

12,3

14,6

Maailma keskmine
viidete arv
publikatsiooni kohta

12,9

9,3

14,5

6,8

13,0

24,5

16,9

18,2

12,4

12,3

12,2

Viited TÜ
publikatsioonidele
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ETTEVÕTLIK ÜLIKOOL
Koostöö ettevõtjatega

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

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

8,2 miljoni euro väärtuses sõlmis Tartu Ülikool
2017. aastal lepinguid mõõte-, analüüsi-, konsultatsiooni-

2016. aastal alanud Tartu Ülikooli partnerlusprogramm
on aidanud ülikooliga tihedamalt siduda 60 ettevõtet,
kellega tehakse või plaanitakse lähitulevikus teadus
tegevuses ja õppetöös koostööprojekte. Tihedam koostöö
algas 2017. aastal selliste ettevõtetega nagu Swedbank,
SEB Pank, Eesti Energia ja Värska Sanatoorium.

ja TA-teenuste osutamiseks

Seda oli 3,8 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Enim
on kasvanud tellimused Eesti ettevõtetelt, kes kasutavad
väga aktiivselt riiklikke TA koostöömeetmeid. Võrreldes
eelmise aastaga kasutasid väike- ja keskmise suurusega
ettevõtted Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
innovatsiooniosakut ülikooliga koostööks vähem,
arendusosaku kasutamine jäi samale tasemele.
Eesti ettevõtete endi investeeringud TA-sse on
aasta-aastalt kasvanud. Kui 2015. aastal investeerisid
ettevõtjad Tartu Ülikooliga ühisesse TA-sse ligi 230 000
eurot, siis 2017. aastal juba üle 740 000 euro.
Ülikooli mõõte-, analüüsi-, koolitus- ja konsultatsiooniteenuste
osutamise lepingupartnerid ning ettevõtjatega koostöös eri
rahastusskeemidest toetust saanud TA lepingute
maht ja arv 2017. aastal
Lepingu
summa
eurodes

Lepingute
arv

MTÜ-d, sihtasutused ja avaõiguslikud
asutused

2 153 132

31

Riigiasutused, ministeeriumid, KOV-id

2 728 450

54

Äriühingud

3 335 043

59

Ettevõtjatega koos rahastusskeemides
osalemine

1 991 302

10

Kokku

10 207 928

154

2016. ja 2017. aastal rahastas SA Archimedes Euroopa
Regionaalarengu Fondi kaasfinantseerimisel nutika
spetsialiseerumise kasvuvaldkondades 21 rakendus
uuringu- ja tootearendusprojekti, millest 11 viiakse ellu
koostöös Tartu Ülikooliga. 2017. aastal sõlmis Tartu
Ülikool tegevuse „Rakendusuuringute toetamine nutika
spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ raames TA
lepinguid 2,2 miljoni euro väärtuses.

Partnerlusprogrammi käigus korraldati 2017. aasta
oktoobris Tartu Ülikooli TA-võimalusi tutvustav demo-
päev ettevõtetele. Demopäeval esinesid 26 Tartu Ülikooli
teadlast lühiettekandega ja andsid ettevõtjatele kiire
ülevaate ülikoolis leiduvatest oskustest.
Koostöövõrgustikuga ADAPTER, mis ühendab
ettevõtjaid teadlastega, liitusid 2017. aastal neli uut
partnerit: Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut,
Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus (STACC), Tallinna
Tehnikakõrgkool ja Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia
Arenduskeskus (TFTAK).
Koostöövõrgustiku portaalis adapter.ee esitasid arendustegevuse soovi 159 ettevõtjat. Ettevõtjatega sõlmiti
21 koostöölepingut, neist kaheksat asusid täitma Tartu
Ülikooli teadlased.
Novembris korraldati Tallinna Tehnikaülikoolis ADAPTERi
iga-aastane koostööfestival „Õigel ajal õiges kohas“,
mis viib kokku ettevõtjad ja teadlased. Kolmandat korda
toimunud festivali teemad olid inimene, keskkond ja
ressurss. Festivalil tutvustasid teadlased kolmeminutiliste
ettekannetega oma teadusvaldkonnas toimuvat, loodi
kontakte ning töötubades arutati päevakohaseid ja
tulevikku vaatavaid küsimusi. Festivalil osales ligi 280
ettevõtjat ja teadlast.
Tartu Ülikooli, Tartu linna ja Tartu Teaduspargi
eestvedamisel korraldati detsembris teist korda Baltikumi
suurim ärifestival „sTARTUp Day“. Festivalil oli üle 2600
osavõtja ja 100 esineja. Toimusid seminarid ja töötoad,
mis andsid osalejatele lugematul hulgal uusi ideid.
→ startupday.ee

A2020 eesmärk: ülikool aitab kaasa teadmispõhiste ettevõtete loomisele ja kasvule ning innovatsioonile
„sTARTUp Day“ raames toimus Eesti-Soome
hargettevõtete (ingl spin-off) maavõistlus.
See oli Tartu Ülikooli, Tartu Teaduspargi,
Turu Ülikooli ja Turu Teaduspargi ühine
algatus. Kumbki riik pani maavõistlusele
välja neli eri arengustaadiumis ettevõtet.

53
ettevõtet
oli 2017. aasta
lõpus Tartu Ülikooli
hargettevõtete
nimistus

2017. aastal teatasid Tartu Ülikooli teadlased
18 uuest intellektuaalomandi objektist, mis
oli kolm korda enam kui aasta varem. Tartu
Ülikooli intellektuaalomandi kommertsialiseerimisest saadud otsene tulu oli 65 500 eurot.
2017. aastal olid Tartu Ülikooli intellektuaal
omandi suurimad rakendajad Tere AS ja
Linde AG.

25

Ettevõtlusõpe
A2020 eesmärk: ülikool võimaldab üliõpilastel vastavalt nende vajadustele ja huvidele
arendada üldisi ja valdkondlikke ettevõtlusalaseid pädevusi
2016. aasta alguses lükati käima aastatel 2016–2018
Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel elluviidav
ettevõtlusõppe programm „Edu ja tegu“, et edendada
ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel ning süvendada
ettevõtlikku mõtteviisi. Programmi juhtpartnerid on
Tartu Ülikool ja SA Innove. 2017. aastal võeti vastu otsus
pikendada programmi 2020. aastani. Programm aitab
arendada ettevõtlusõpet kõikidel haridustasemetel ja
-liikides (sh kutseõpe ja õpetajaharidus) ning juurutada
noortes ettevõtlikku mõtteviisi ja hoiakut. Programmi
rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, millele lisandub
riiklik kaasfinantseering.

Üliõpilastes ettevõtliku ja uuendusmeelse hoiaku
arendamiseks tegutseb Tartu Ülikooli Ideelabor, kus
teotahtelised üliõpilased ja õpilased saavad üheskoos
leida põnevatele probleemidele uudseid ja praktilisi
lahendusi. „Edu ja tegu“ eelinkubatsiooni programmi
STARTER töötubades saab praktikutest mentorite toel
arendada oma idee ärimudeliks ja soovi korral asutada
ettevõtte.

→ ettevotlusope.edu.ee

2016/2017. õppeaastal sisaldas õppekavadest
41% (sh rakenduskõrghariduse õppekavadest 92%)
vähemalt ühte ettevõtlusainet. Üliõpilaste positiivselt
sooritatud ettevõtlusainete osakaal moodustas
õpingute kogumahust 2,6%. Ülikooli eesmärk on, et
iga üliõpilane sooritab kõrghariduse esimese ja teise
astme õpingute jooksul ettevõtlusaineid vähemalt 6 EAP
mahus. 2016/2017. õppeaastal sisaldasid praktikaaineid
bakalaureuseõppekavadest 76% ja magistri-
õppekavadest 88%.
Kaks Tartu Ülikooli Ideelabori meeskonda – Cody
(programmeerimise õppimise mobiilrakendus) ja The
Coulomb Sailing Group (kosmoseprügi piirav tehnoloogia)
– võitsid peaauhinna rahvusvahelises äriarendus
programmis „Network Globally, Act Locally“.
Harry ja Reba Huge’i sihtasutuse rahastatavas
programmis osalevad Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnika
ülikooli, Charlestoni Kolledži, Charlestoni Militaarkolledži
Citadel ja Nebraska Wesleyan Ülikooli üliõpilased.
Programmi esimene poole veedeti Tartus ja Tallinnas ning
viimaseks nädalaks sõideti Ameerika Ühendriikidesse,
kus noored idufirmad esitlesid oma äriideid kohalike
ettevõtete juhtidele.

200 üliõpilast ja gümnaasiuminoort panid veebruaris Ideelabori
hooaja avaüritusel „Ideede raju. 100 ideed, mis muudavad
maailma“ pead kokku, et koos 22 inspireeriva uue põlvkonna
ettevõtjaga luua uudseid ideid, mida Ideelabori STARTERi
prorammis ellu viia. STARTER jõudis ka Narva ja Pärnu
kolledžisse. Kokku osales STARTERis 36 meeskonda.
→ ideelabor.ut.ee

Äriideede võistluse „Kaleidoskoop“ peaauhind läks meeskonnale
WillDigital, kes pakub digitaalse vara haldamise teenust.

Tartu Ülikooli esindavate tiimide liikmed Iaroslav Iakubivskyi
(vasakul), Kaspar Kuus ja Reino Zuppur käisid USA-s oma
äriideid tutvustamas. Ideelabori juht Maret Ahonen (vasakult
teine) aitas kaasa ideede viimistlemisele Tartus.
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Äri- ja projektiideede konkursi „Kaleidoskoop“ kevadises
eelvoorus osalenud 25 meeskonnast pääses finaali
kümme. Sügiseses eelvoorus osales rekordiliselt 45
meeskonda. Peaauhinna pälvis Decomer Technology, kes
arendab kilematerjali ehk bioproteiinipõhist bioplasti
ja kasutab seda praegu mee pakendamiseks. Decomer
Technology võitis ärifestivalil „sTARTUp Day“ parima
STARTERi meeskonna tiitli.

ÜLIKOOLILT ÜHISKONNALE
A2020 eesmärk: ülikool tagab rahvusteaduste arengu konkurentsivõimelise taseme
Tartu Ülikool on ainus klassikaline ülikool Eestis, kes
täidab korraga nii rahvusvahelise teadusülikooli kui ka
Eesti rahvusülikooli rolli. Tartu Ülikooli kui rahvusülikooli
ülesanne on säilitada ja arendada eesti keelt ja kultuuri.
Selleks edendab ülikool Eestit ja tema rahvast uurivaid
teadusi ning eestikeelset haridust. Samuti väärtustab
ülikool talle kuuluvat rahvuslikku kultuuripärandit.
2012. aastal loodi Tartu Ülikooli juurde kümme
rahvusteaduste professuuri, et rahvusülikooli
ülesandega tegeleda sihipäraselt. 2017. aasta veebruaris
algas Tartu Ülikooli Eesti ajaloo rahvusprofessuuri ja
Rahvusarhiivi koostöös avalik loengusari, et analüüsida
ja mõtestada Eesti iseseisvumisprotsessi murrangu
sündmusi, omariikluse alusdokumente ning tollaste
poliitiliste olude keerdkäikudes langetatud valikuid.

2017. aastal valiti Tartu Ülikooli
vabade kunstide professori ametisse
vabakutseline fotokunstnik
Peeter Laurits

Tartu Ülikooli rahvusmõtte auhinna
pälvis 2017. aastal
looduse populariseerija ja bioloog
Fred Jüssi

Teadmuse jagamine

A2020 eesmärk: ülikool tõhustab koostööd koolidega, et tekitada õpilastes teadushuvi
ning kaasata andekaid õpilasi teadustöösse
Tartu Ülikooli teaduskoolis osales 2016/2017. õppeaastal
49 e-kursusel kokku 1629 õpilast 170 koolist. 44 koolis
korraldati füüsika, keemia ja bioloogia õpikojad,
programmi läbis 713 õpilast. 2017/2018. õppeaastal
alustas 48 e-kursusel ja neljas õpikojas õppimist
3796 õpilast.

Teaduse populariseerimise riiklikul konkursil pälvis
teaduskooli Uurimislabor teise koha kategoorias „Parim
uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“.

13 õppeaine olümpiaadi lõppvoorust võttis osa 862
õpilast, piirkonnavoorudest ligi 10 000 õpilast. Lisaks
olümpiaadidele korraldas teaduskool lahtised võistlused
matemaatikas, informaatikas, keemias, füüsikas ja
astronoomias (kokku 771 osalejat). Õpilased hindavad
endist viisi veebivõistlusi Kobras, Spekter, Pulsar ja
Kuubik, aga konkurentsitult kõige menukam on koolides
korraldatav matemaatikavõistlusmäng Känguru.
→ teaduskool.ut.ee

TÜ Chemicumis avatud Uurimislaborit külastas 2016. ja
2017. aastal kokku 2415 õpilast ja 145 õpetajat 58 koolist

A2020 eesmärk: ülikool osaleb aktiivselt Eesti tervishoiuvaldkonna arenguks vajaliku poliitika kujundamisel ja elluviimisel
Eesti Geenivaramu (EGV) lõpetas 2017. aastal 50 000
geenidoonori proovide genotüpiseerimise. Seni kogutud
doonorandmeid täiendatakse järjepidevalt, sest need on
seostatud tervise andmekogude ja riiklike registritega.
Olemasolevate andmete alusel on välja töötatud uued
meetodid terviseriskide prognoosimiseks. Tänu neile
saab edaspidi geneetilist teavet arvesse võttes haigusi
rohkem ennetada ja tulemuslikumalt ravida.
2017. aastal hakkas EGV vahendama personaalset
geneetilist infot selleks soovi avaldanud geeni
doonoritele. See on esimene samm, et viia ellu Eesti

riikliku personaalmeditsiini programmi eesmärke.
2017. aasta detsembris allkirjastasid Sotsiaal
ministeerium, Tervise Arengu Instituut ja Tartu Ülikool
protokolli, et koguda 2018. aasta jooksul 100 000 uue
geenidoonori koeproovid, need genotüpiseerida ja
koostada nende põhjal geenikaardid. Projekti siht on teha
geeniuuringute tulemused tervise infosüsteemi kaudu
geenidoonoritele ja arstidele kättesaadavaks. Nende
abil saab osutada paremat tervishoiuteenust, sealhulgas
haigusi ennetada ning määrata patsiendile sobivaim
ravim ja annus.
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A2020 eesmärk: ülikool toetab ülikooli mäluasutuste arengut ning rahvusliku kultuurivara uurimist ja säilitamist
Tartu Ülikooli muuseum teenindas 2017. aastal
80 163 külastajat. Tänu Integratsiooni Sihtasutusele on
muuseumis nüüd külastajatele abiks moodsad audio- ja
videogiidid.
2017. aasta veebruaris laiendas Tartu Ülikooli
kunstimuuseum oma tegevust ja avas muumiakambri,
mis meelitas kohale uut publikut. Tartu Ülikooli
muuseum pani välja aastanäituse „Toomkiriku hiilgus“, et
eksponeerida toomkiriku varakambris selle arheoloogilist
pärandit. Algasid programmi „Rahvusülikool 100“ ette
valmistused, mille tulemusel sai 2017. aasta detsembrist
vaadata rändnäitust „Pane vaim valmis! Tartu Ülikooli
sada nägu“.

Rändnäitus „Pane vaim valmis! Tartu Ülikooli sada nägu“

Tartu Ülikooli muuseum pakkus Tartu linna koolidele
humanitaar-, loodus- ja täppisteaduste aktiivõppe
programme. Maikuus korraldati Hullu Teadlase III teaduskonverents „Olen tragi, sordin prügi“, mis hõlmas koole
üle Eesti.
2017. aastal esietendus koostöös teatriga Vanemuine
vana anatoomikumi rotundis monotükk „Vaim masinas.
G. F. Parrot“ (autor Meelis Friedenthal ja lavastaja Tiit
Palu), mis oli pühendatud Parroti 250 aasta juubelile.
Tähetorni aias etendas teater Vanemuine tähetorni
ajalooliste isikutega seotud suvelavastust „Julie ja tähed“
ning toomkiriku varemetes suvelavastust „Roosi nimi“.
Väga hea tasemega erialadevahelised uurimisrühmad
analüüsisid G. F. Parroti portreed (projektijuht Ingrid
Sahk) ja Vana-Egiptuse muumiaid (projektijuht Jaanika
Anderson). Esimene uuring pälvis Eesti muuseumide
aastaauhinna konkursil 2017. aastal nominatsiooni
konserveerimistöö valdkonnas ja teine võitis
muuseumikogude arendamise kategoorias peapreemia.
28. Balti teadusajaloo konverents „Vene impeeriumi
äärel: Tartu saksa ülikool ja tema esimene rektor Georg
Friedrich Parrot“ tuli 2017. aastal Eesti muuseumiauhinna teadusürituste kategoorias võitjaks.
→ muuseum.ut.ee

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaeda
külastas 2017. aastal kokku 160 742 inimest.
Loodusmuuseum tähistas Eesti vanima muuseumina
oma 215. aastapäeva ja pälvis kõige külastajasõbralikuma muuseumi tiitli Rotilõks. Avati Eesti
Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud näitus
„Eesti taimevaramu“, mille koostamisse olid kaasatud
koolinoored ja õpetajad üle Eesti. Loodusmuuseumis
säilitatakse herbaariumina taimevaramut, mis
aitab teadlastel uurida meie looduses toimuvaid
muutusi pikemal ajaperioodil. 2017. aastal kasvas
loodusmuuseumi kollektsioonide maht 21 074
eksemplari võrra, kokku ligi 1,2 miljoni eksemplarini.

Näitus „Kaduvate liikide kannul“, kus saab loodusmuuseumi
püsiekspositsiooni keskel ringi jalutades nutiseadmest uurida
maailma 40 loomaliigi haruldaseks muutumise lugusid ja
tutvuda sellega, mida on tehtud nende säilitamiseks.

→ natmuseum.ut.ee

Botaanikaaias kasvas 2017. aasta lõpu seisuga 10 983
taimeliiki ja -sorti. Valmis sai Eesti taimede osakond.
Botaanikaaed juhtis 2017. aasta suvel õlipalmile
pühendatud näitusega „Õlipalm ja palmiõli – rohelise
katku jälgedes“ külastajate tähelepanu keskkonnaprobleemile, otsides vastust küsimusele, kas tarbija saab
oma valikutega loodust säästa.
2017. aastal korraldati loodusmuuseumi ja botaanikaaia
eestvedamisel kolmas linnaloodust väärtustav
loodusfestival arvukate õpitubade ja loodusretkedega
Tartu linnaruumis.

→ botaanikaaed.ut.ee

2017. aastal oli Tartu Ülikooli raamatukogu hoone
lugejatele renoveerimistööde tõttu suletud. Teoseid
laenutati koju vaid avariiuli kogudest ning kasutada sai
ajutisi lugemissaale ja rühmatööruume. Aasta lõpuks oli
raamatukogul 56 608 registreeritud lugejat. Üliõpilased
moodustasid lugejate üldarvust 50%. Aasta jooksul
registreeriti pearaamatukogus 15 437 füüsilist ja
161 miljonit virtuaalset külastust. 2017. aasta lõpuks oli
raamatukogu kaudu loodud juurdepääs
119 sidusandmebaasile.
TÜ
41%

Teised

EMÜ kõrg‐
7% koolid
11%

Muud
41%

Raamatukogu lugejate jaotus kõrgkoolide kaupa 2017. aastal
→ utlib.ut.ee
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Ühiskonna tagasiside ülikoolile
Riigi teaduspreemiad määrab Vabariigi Valitsus
Eesti teadustöötajatele ja -kollektiividele
silmapaistvate tulemuste eest kaheksas
valdkonnas.

Gennadi Vainikko

Teaduspreemia pikaajalise tulemusliku
teadus- ja arendustöö eest määrati Tartu
Ülikooli emeriitprofessorile akadeemik
Gennadi Vainikkole. Vainikko on rahvusvaheliselt tuntuim Eesti matemaatik. Tema
erakordselt viljaka uurimistöö põhisuund on
spetsiifilist laadi integraal-, diferentsiaal- ja
operaatorvõrrandid.

Marlon Gerardo Dumas Menjivar

Preemia tehnikateaduste alal sai tarkvaratehnika professor Marlon Gerardo Dumas
Menjivar tööde tsükli „Äriprotsesside
andmekaeve teooria“ eest.

Tambet Teesalu

Arstiteaduste alal pälvis preemia bio- ja
siirdemeditsiini instituudi külalisprofessor
Tambet Teesalu teadus-arendustöö tsükli
„Kullerpeptiidide väljatöötamine siht
märgistatud vähiraviks“ eest.

Olev Vinn

Preemia geo- ja bioteaduste alal anti ökoloogia
ja maateaduste instituudi geoloogia osakonna
vanemteadurile Olev Vinnile tööde tsükli
„Fanerosoikumi selgrootute paleoökoloogia ja
biomineralisatsioon“ eest.
Preemia sotsiaalteaduste alal pälvis
rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo
tööde tsükli „Venemaa käsitused rahvus
vahelisest õigusest ja inimõigustest“ eest.
Lauri Mälksoo

Heli Lukner

Humanitaarteaduste alal sai preemia
arheoloogia kabineti juhataja Heiki Valk tööde
tsükli „Eesti hilismuinasaja ja ajaloolise aja
maa-arheoloogia: ühiskond ja kultuur“
(sh monograafia „Siksälä kalme“) eest.
President Kersti Kaljulaid tunnustas Vabariigi
Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase
preemiaga Eesti Geenivaramu vanemteadurit
Tõnu Eskot. Noore teadlase eripreemia
teadusliku mõtteviisi populariseerimise
eest sai füüsika instituudi füüsikalise optika
vanemteadur ja õppejõud Heli Lukner.

Heiki Valk

Tõnu Esko

Eesti ja võrdleva rahvaluule vanemteadur
Merili Metsvahi pälvis rahvaluule
kogumispreemia Tartu Ülikooli üliõpilaste
folkloristlike välitöökursuste juhendamise ja
korrastatud materjalide arhiivi üleandmise eest
aastatel 2001–2016.

Merili Metsvahi

Eesti Geenivaramu direktor professor
Andres Metspalu pälvis Balti Assamblee
teaduspreemia innovaatilise, mitmekülgse ja
pikaajalise panuse eest geenitehnoloogiasse ja
molekulaardiagnostikasse.

Andres Metspalu
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Rahvusvahelise ettevõtluse professor
Urmas Varblane sai Eesti KaubandusTööstuskoja II klassi aumärgi, mis antakse
eriliste teenete eest kaubanduskoja või
Eesti majanduse arengule kaasaaitamisel.

Urmas Varblane

Ajaleht Postimees kuulutas aasta inimeseks
2017 ökoloogia ja maateaduse instituudi
loodusressursside õppetooli juhataja
Asko Lõhmuse.

Asko Lõhmus

Arheoloogia professor Valter Lang valiti
Soome Teaduste Akadeemia välisliikmeks.
Eestikeelse Vikipeedia 15. sünnipäeval
tunnustati optilise metroloogia dotsenti
Mart Noormat tiitliga Vikipeedia aasta
sõber 2017 projekti „Miljon+“ algatamise
ja ulatusliku propageerimise eest.

Valter Lang

Eesti ettevõtlike noorte koda JCI Estonia
andis meediauuringute professorile
Andra Siibakule silmapaistva noore
eestlase tiitli. Sellega tunnustatakse
18–40-aastaseid inimesi, kes paistavad
oma tegevusalal silma märkimisväärsete
tulemustega ja algatavad positiivseid
muutusi.

Mart Noorma

Johan Skytte poliitikauuringute instituudi
emeriitprofessor, teadlane ja ühiskonna
tegelane Rein Taagepera pälvis Tartu
aukodaniku tiitli.
Andra Siibak

Tartu Ülikool parandas 2017. aastal oma
positsiooni kahes olulisimas ülikoolide
edetabelis. Shanghai edetabelis
(ARWU) tõusis ülikool 100 kohta
kõrgemale, jõudes vahemikku 301–400.
QS-i maailma ülikoolide pingereas
kerkis ülikool ligi 4000 analüüsitud
ülikooli seas 314. kohale (2016. aastal
347. koht). Ülikooli jõudis kõrgemale
positsioonile tänu tööandjate seas
tehtud maineküsitlusele, samuti
paranesid akadeemiliste töötajate ja
üliõpilaste suhtarv ning välisüliõpilaste
osakaal. Lisaks üldisele pingereale
koostab QS eraldi edetabeli 46 erialal.
Tartu Ülikool oli 2017. aastal esindatud
13 erialaga.
Briti ajakirja Times Higher Education
edetabel (THE) üldises pingereas säilitas
ülikool sama koha kui eelmisel aastal.
Erialade pingeridades on Tartu Ülikool
bioteadustes 126.–150. kohal, arsti- ja
terviseteadustes ning arvutiteadustes
201.–250. kohal, kunstis ja humanitaar
teadustes, täppisteadustes ning
sotsiaalteadustes 301.–400. kohal.
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Rein Taagepera

Briti ajakirja Times
Higher Education
edetabel (THE)

QS edetabel

Shanghai edetabel
(ARWU)

301–350

314

301–400

Tartu Ülikooli tulemused peamistes rahvusvahelistes ülikoolide edetabelites 2017. aastal

Tartu Ülikooli tulemused QS-i erialade pingeridades aastatel 2013–2017
Eriala
2013
2014
Keeleteadus
Filosoofia
Kommunikatsioon ja
51–100 51–100
meediauuringud
Ajalugu ja arheoloogia
151–200
Põllumajandus ja metsandus
Inglise keel ja kirjandus
Nüüdiskeeled
151–200 151–200
Farmaatsia ja farmakoloogia
Meditsiin
Füüsika ja astronoomia
Bioloogia
Arvutiteadus ja infosüsteemid
Keemia

2015

2016
2017
101–150 101–150
151–200
101–150
101–150 101–150 151–200

201–250 251–300
251–300 251–300
301–350 301–350

401–450

151–200
201–250
251–300
251–300
251–300
301–350
351–400
351–400
401–450
401–450

ORGANISATSIOON
Töötajad

2017. aasta lõpus töötas
Tartu Ülikoolis

888

3435 inimest

986

Teadustöötajad

1 675

Õppejõud

Tugitöötajad

Tartu Ülikooli akadeemiliste ja tugitöötajate arv 2017. aastal

51%

2805

11% 9%

töötajat

täistööajale
taandatud
akadeemilised töötajad (1432)
tugitöötajad (1373)

HV
37

Tartu Ülikooli täistööajale taandatud
töötajate arv 2017. aastal

3129

2013 2014

2862

2015

2805

SV

2016 2017

113
(14%)

–14%

1373
SV

2013 2014 2015 2016 2017
Täistööajale taandatud tugitöötajate arv
aastatel 2013–2017

Mehed

Naised

Professor
193

Dotsent
216

on doktorikraadiga

595
(42%)

MV

HV

191
(25%)

169 välistöötajat töötas akadeemilistel
ametikohtadel. Välisõppejõud ja
-teadustöötajad moodustasid ligi
9% ülikooli akadeemiliste töötajate
koguarvust. Enamik neist töötas
teaduri ametikohal (59 inimest).
Professori ametikohal töötas 22
välismaalast (11% professoritest).

69% akadeemilistest töötajatest

Akadeemilised töötajad

Tugitöötajatest 57% töötas
valdkondades, 27% ülikooli tugistruktuuris ja 16% ülikooli asutustes.

1419

266
(19%)

278
(20%)

LT

Tartu Ülikooli täistööajale taandatud
töötajate arv aastatel 2013–2017
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Tugitöötajad

Tartu Ülikoolis töötas 1240 doktori
kraadiga akadeemilist töötajat.
Doktorikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni nõue on ülikoolis kehtestatud
professori, dotsendi, juhtivteaduri
ja vanemteaduri tööle ning seda
rakendatakse alates 2018. aastast ka
lektori töö puhul.
2017. aastal valiti 32 professorit,
kellest 15 asusid sellesse ametisse
esimest korda. Valitud professoritest
kaheksa olid naised. Aasta lõpus töötas
ülikoolis 193 professorit, kellest
42 (22%) olid naised.

Täistööajale taandatud akadeemiliste ja
tugitöötajate arv ja jaotus ülikooli neljas
valdkonnas 2017. aastal

Lektor,
vanemassistent
306

Assistent,
õpetaja
271

Vanemteadur
291

Teadur
435

Noorem‐
teadur
152

Akadeemiliste töötajate arv ja sooline jaotus ametikohtade järgi 2017. aastal
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1567

eurot kuus oli
ülikooli töötajate keskmine kogupalk
Keskmine kogupalk ülikoolis
kasvas aastaga 6,8%. 2017. aastal
tõusis keskmine kogupalk kõige
rohkem õppejõudude hulgas
(7,8%), järgnesid tugitöötajad
(7,1%) ja teadustöötajad (4,2%).
Akadeemilistel ametikohtadel oli
suurim palgatõus professoritel
(8,3%), dotsentidel (8,2%),
lektoritel (6,8%) ning assistentidel
ja õpetajatel (6,8%). 2017. aastal oli
akadeemilistel ametikohtadel naiste
keskmine palk 1–10% madalam kui
meestel.

Ülikooli keskmine
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Tartu Ülikooli töötajate keskmine palk eurodes ametikohtade ja valdkondade järgi 2017. aastal

Koolitused töötajatele
A2020 eesmärk: ülikool toetab akadeemiliste töötajate
õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamist
Tartu Ülikoolis toetatakse akadeemiliste töötajate
õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamist nii koolituste
kui ka kollegiaalse tagasiside kogukondade kaudu.
2017. aastal korraldati õppejõududele 47 täiendus
koolitust ja 50 õpetamisoskuste arendamise seminari,
millel osales 634 ülikooli töötajat. Õppejõudude põhi
koolituskursuse „Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis“
lõpetas 36 õppejõudu ning esimese „Üliõpilastööde
juhendajate koolituse“ 24 õppejõudu. Õpetamise
arendamise pikaajalistes tegevustes osales 14%
akadeemilistest töötajatest.
2017. aasta kevadsemestril töötas ülikoolis seitse
õppejõudude kollegiaalse tagasiside praktikakogukonda 63 osavõtjaga ja sügissemestril kuus praktika
kogukonda 56 osalejaga. Lisaks käis terve aasta jooksul
koos oma õpetamise uurimiseks ülikoolilt grandi
saanud õppejõudude kogukond. Kollegiaalse tagasiside
kogukondades arutatakse õpetamisega seonduvat,
näiteks seda, kuidas õpikeskkonda kujundada, üliõpilasi
kaasata, õpetamise kohta tagasi sidet anda, õpetamist
hinnata ja õppematerjali koostada. Tähtsat rolli mängib
vastastikune õppetöö vaatlus ja ühine analüüs. Uue
teemana keskendus osa praktikakogukondadest ühe
üleülikoolilise õppeaine või -metoodika arendamisele.

A2020 eesmärk: ülikool väärtustab töötajate ja
üliõpilaste kõrgtasemel eesti keele oskust ning toetab
välistöötajate ja -üliõpilaste eesti keele ja kultuuriloo
õppimist
Ülikooli eesti keele oskajaist töötajatele korraldati
mahukas eesti keele e-õppe kursus. Rohkete harjutuste
ja põhjaliku tagasiside toel said kursuse läbijad hea
väljaõppe eesti kirjakeele korrektseks kasutamiseks.
Välistöötajatele pakuti kavakindlaid üritusi, et toetada
nende kohanemist (näiteks Eesti kultuuri tutvustavad
väljasõidud, seminarid ja spordipäev), millel osales
121 inimest, sh 27 pereliiget. Eesti keelt õppis
44 välistöötajat ja 15 pereliiget.
A2020 eesmärk: ülikoolil on oluline roll Tartu kui
rahvusvahelise õpi-, töö- ja elukeskkonna kujundamisel
Ülikooliperele ja linnarahvale suunatud seminarisarjas
„Kultuuriderikas Tartu“ tutvustavad välistöötajad ja
-üliõpilased oma maa kultuuri, loodust ja tavasid.
2017. aastal toimunud kultuuriõhtutel tutvustati Leedu,
Itaalia ja Ameerika traditsioone. Üritustel osales
200 inimest.

Et arendada õpetamisoskusi uut moodi, võeti
2017. aastal kasutusele valdkondlikud meetoditunnid,
milles osalejad tutvustasid mõnd uut metoodilist võtet ja
arutasid koos selle rakendamise võimalusi.
Konverentsil „Õppejõult õppejõule 2017: oma õpetamise
arendamine“ keskenduti muudatustele, mis on toetanud
õpetamise hea tava põhimõtete elluviimist. Ettekannete
põhjal valmis elektrooniline posteriraamat.
Leedu päevad Tartu Ülikoolis märtsis 2017
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A2020 eesmärk: ülikool toetab töötajate eri- ja ametialaste teadmiste ja oskuste pidevat täiendamist,
sh juhtide juhtimisoskuste arendamist
2017. aastal muudeti juhtimiskoolituste korraldust.
Seniste laiapõhjaliste üksikkoolituste asemel keskenduti
alustavate juhtide oskuste süstemaatilisele ja pikema
ajalisemale arendamisele. Professionaalse juhtimise
20 koolitusel osales 171 töötajat (279 korral).
2017. aasta märtsis kiitis senat heaks ülikooli juhtimise
hea tava. Head juhtimist kirjeldava ja edendava
kokkuleppe valmimisse panustas üle 125 ülikooli töötaja,
kes osalesid arutelus ja täiendasid hea tava teksti. Hea
juhtimise põhimõtteid tutvustati muu hulgas kolmel
juhtimisteatri etendusel, millel osales ligi 200 ülikooli
töötajat. Lisaks juhtimisele seatud ootuste kirjeldamisele
astuti selle ettevõtmisega uusi samme, et juhtimist
arendada: lükati käima uue juhi arenguprogramm ja
koostati juhi eneseanalüüsivahend.
2017. aasta sügisel alanud aastane alustavate juhtide
koolitusprogramm aitas arendada nende juhtimisoskusi,
saada uusi teadmisi ja luua head juhtimist toetav
suhtevõrgustik. Programmis jagavad oma teadmisi nii
ülikooli õppejõud kui ka kogenud juhtimiskoolitajad
väljastpoolt ülikooli. Iga programmis osaleja saab

endale soovi korral arengupartneri. Uue juhi arengu
programmiga liitus 24 töötajat.
2017. aastal osales professionaalset juhtimist edendavas
arengupartnerluses 17 juhti. 13 ülikooli töötajat
läbis koolituse, et olla edaspidi teistele juhtidele
arengupartner. Peeti üheksa juhtide ja arendajate
kovisiooniseminari, millel osales 31 töötajat.
Ülikooli töötajad kasutavad aktiivselt Erasmus+ töötajakoolituse ja õppejõuvahetuse programmide võimalusi.
2017. aasta jooksul käis välisülikoolides õpetamas või
ennast täiendamas kokku 136 töötajat. Kõige sagedamini
käidi Saksamaal, Prantsusmaal, Lätis ja Austrias. Üleilmse
õpirände populaarseimad sihtkohad olid Vietnam,
Moldova ja Ameerika Ühendriigid.
Õiglase organisatsiooni arendamiseks korraldati
seminaride sari erivajadustega üliõpilase ja töötaja
vajaduste kohta. Seitsmel seminaril osales kokku
63 töötajat (158 korral).

Töökeskkond
2011. aastast alates tehakse ülikooli töökeskkonna,
juhtimise ning tugiüksuste tegevuse ja teenuste
paremaks muutmiseks igal aastal töökeskkonna ja
tugiüksuste töö kohta üleülikooliline küsitlus. 2017. aastal
oli töökeskkonna küsitlusel rekordarv vastajaid:
1641 töötajat, st 47,4% ülikooli töötajatest.

92,5%
töötajatest
oli oma tööga kokkuvõttes rahul
Ülikooli töötajate töörahulolu sõltus kõige rohkem
töö huvitavusest, tööõhkkonnast ja palgast. Tähtsate
teemadena tulid töörahulolu määravate tegurite
pingereas välja ka töö olulisus, kolleegide toetus,
tööstressi tase, piisav aeg isiklikuks eluks ja otsese juhi
juhtimisstiil.
2014
Suhtlemise sobivus

93,0%

Teenuste kättesaadavus

93,9%

Kokkulepetest kinnipidamine

93,8%

Probleemile lahenduse saamine

92,2%

Ülikooli eesmärkidest lähtumine

85,7%

Algatuste asjatundlikkus

85,6%

Kokkuvõttes rahulolu üksuste tööga

90,1%

Kõige rohkem olid ülikooli töötajad rahul sellega,
et nende töö on huvitav – selle väitega nõustus
98,3% vastanutest. Kõige rohkem vajab parandamist
tööõhkkond, mida ei pidanud positiivseks iga kaheksas
vastanu (12,3%). Oma palka peab õiglaseks 61,4%
vastanutest, mis on eelmise aasta küsitlusega sarnane
tulemus.
Juhtimisküsimustele antud vastustest tuleb aastate
võrdluses esile püsiv paranemine kahes valdkonnas,
milleks on tagasiside saamine oma töö kohta ning
heade tulemuste märkamine ja tunnustamine.
Püsivat edenemist näitavad ka sellised teemad nagu
professionaalse arengu võimalused ning töö ja muu
elu tasakaal. Märgatavalt on paranenud välistöötajate
rahulolu tööga Tartu Ülikoolis.

2017

95,4%
95,8%
95,9%
96,1%
91,9%
90,2%
95,0%

Rahulolu tugiüksuste tööga
on ülikoolis aastate jooksul
järjekindlalt paranenud. Kõige
enam on paranenud arvamus,
et tugiüksuste algatused on
asjatundlikud ning tugiüksustest
saab probleemidele lahenduse
või vastuse.

Töötajate rahulolu tugiüksuste tööga
(väitega täiesti nõustunud, üldiselt nõustunud ja pigem nõustunud vastanute osakaal), vastanuid 316
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Üritused ülikooli liikmetele

2. jaanuar
8. veebruar

Ülikooli töötajate ja pereliikmete talvine
spordipäev Kääriku puhke- ja spordikeskuses

Rektori uusaastavastuvõtt ülikooli töötajatele
Eesti Rahva Muuseumis

23. veebruar
23. mai

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva kontsertaktus
ülikooli aulas ja Tartu Ülikooli
aumärkide üleandmine

Rektori tänuüritus ülikooli
pensioneerunud töötajatele

4. september
28. september

Akadeemilise aasta avaaktus

Ülikooli mälestuspäev Raadi kalmistul

2. oktoober
1. detsember

Rektori vastuvõtt ülikooli välistöötajatele
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Rahvusülikooli 98. aastapäeva tähistamine

Rahvusvaheline koostöö
11.–12. jaanuar
Rektor Volli Kalm võõrustas kolleege Vilniuse
Ülikoolist ja Läti Ülikoolist. Selleks et edendada
kolme Balti riigi piiriülest koostööd ja nende
riikide juhtivate ülikoolide ühist õppetööd ning
et populariseerida teiste Balti riikide keelte
ja kultuuri õppimist, allkirjastasid rektorid
lepingu, millega asutati stipendium kõigi kolme
Balti riigi keelt oskavale üliõpilasele.

14. märts

24. aprill
J. G. Granö nime kandvas avalike loengute
sarjas esines Helsingi Ülikooli arvutiteaduse
professor ja Eesti Teaduste Akadeemia
liige Esko Ukkonen loenguga „The Era of
Algorithms“.

Tartu Ülikooli külastas Moldova kultuuriminister Monica Babuc, kelle Eesti-visiit
oli pühendatud Moldova Vabariigi ja Eesti
Vabariigi diplomaatiliste suhete sõlmimise
25. aastapäevale.
25. aprill
25. mai
Tartut külastanud Saksa parlamendisaadikute
delegatsioon kohtus rektor Volli Kalmu ja
teadusprorektor Kristjan Vassiliga.
14. juuli
Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste alaliste
esindajate komitee (COREPER I) kohtus Eestivisiidi käigus rektor Volli Kalmuga ja kuulas
Mart Noorma loengut Eestist
kui kosmoseriigist.

Hiina suursaadik Qu Zhe pidas ülikooli Aasia
keskuse korraldatud Hiina nädalal loengu
„China’s Belt and Road Initiative: Rise above
Challenges and Build Common Prosperity“,
milles keskendus Hiina „One Belt, One Road“
(OBOR) ehk „Uue Siiditee“ algatusele ning
Euroopa Liidu ja Hiina suhetele.

18. juuli
Tartu Ülikooli külastasid Euroopa Liidu
liikmesriikide haridusatašeed. Ettekannete ja
arutelu teemade hulka kuulusid tänapäevane
lähenemine õpetamisele ja õppimisele ning
lõpetanute käekäigu jälgimine.
19. juuli

31. august
Tartu Ülikooli külastas Ameerika Ühendriikide
Lõuna-Carolina osariigi äridelegatsioon
eesotsas Eesti aukonsul Harry Huge’iga. Eesti
ja Ameerika Ühendriikide haridussidemete
edendamisse antud panuse ning silma
paistvate teenete eest Eesti ja Tartu Ülikooli
tutvustamisel Ameerika Ühendriikides nimetati
Harry Huge rahvusülikooli 98. aastapäevale
pühendatud aktusel Tartu Ülikooli auliikmeks.

Tartu Ülikooli külastas Ameerika Ühendriikide
Riikliku Teadusfondi (NSF) Euroopa büroo juht
Sonia Ortega (pildil paremalt teine), et
saada parem ülevaade Eesti teadusasutuste
kompetentsusest eeskätt IT-valdkonnas ning
tõhustada koostööd Euroopa teadlaste ja
tehnoloogiaarendajatega. NSF-il on kavas
hakata koos vastuvõtva riigiga rahastama
Ameerika Ühendriikide silmapaistvate
noorteadlaste lühivisiite Eestisse.

4.–6. september

8. september
Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, noorte
ja spordi volinik Tibor Navracsics ning rektor
Volli Kalm arutasid Euroopa Liidu noorte
ja hariduse teemasid.

Nordrhein-Westfaleni liidumaa tööandjate
liidu rahastatava Saksa-Eesti akadeemilise
nädala „Academica“ ajal toimus IX rahvusvaheline Balti kirjakultuuri sümpoosion
„Medien der Aufklärung. Aufklärung der
Medien“, mis oli pühendatud valgustusajastu
teabevahendusviisidele.
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14.–15. september
21.–22. september

Tartu Ülikoolis peeti Euroopa teadusruumi ja
innovatsiooni komitee (ERAC) ning Euroopa
Liidu Nõukogu teaduse töörühma koosolek.
Ülikooli teadlaste saavutusi tutvustati
seminaril „Exclusive Showcases of
Estonian Life Sciences and E-Estonia“.
Tartu Ülikoolis kogunesid Euroopa teadus
ülikoolide võrgustiku The Guild of European
Research-Intensive Universities (The
Guild) prorektorid, et arutada ülikoolide
koostöövõimalusi Euroopa Liidu teadus- ja
kõrghariduspoliitika kujundamisel. 2016. aasta
suvel loodud koostöövõrgustikku kuulub
19 Euroopa teadusülikooli.

13. oktoober

Tartu Ülikool võõrustas Euroopa teadus
ülikoolide võrgustiku The Guild rektorite
peaassambleed. Kohtumisel kooskõlastati
võrgustiku kolme aasta eesmärgid selle kohta,
kuidas kujundada Euroopa kõrgharidusja teadusruumi ning suhelda Euroopa
Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja teiste
strateegiliste partneritega.

17. oktoober

Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni (EUA)
eestvedamisel toimus Tartu Ülikoolis kõrge
tasemeliste esinejatega arutelupäev
„Universities in Regional Innovation
Ecosystems: Coherent Policies for Europe
Beyond 2020“.

31. oktoober

Euroopa Komisjoni asepresident, endine Läti
peaminister Valdis Dombrovskis esines ülikooli
aulas avaliku loenguga „The Future of the
Economic and Monetary Union “.
16.–17. november

Johan Skytte poliitikauuringute instituudi
korraldatud Academica konverentsil „Posttruth, Post-society, Post-post“ kõneldi teabe
moonutamisest, propagandast ja avaliku
arvamuse mõjutamisest. Lisaks ettekannetele
korraldati konverentsi teisel päeval õpitoad
tõejärgse ühiskonna teemal.

2017. aasta jooksul külastasid ülikooli Ukraina
Farmakoloogiaülikooli, Moldova Farmaatsiaülikooli, Turu
Rakenduskõrgkooli, Hang Sengi Ärijuhtimise Kolledži
(Hong Kong), Tadžiki Riikliku Õigusülikooli, San Ignacio
de Loyola Ülikooli (Peruu), Pekingi Rahvusvahelise
Ülikooli, Malaisia Tehnoloogiaülikooli, Greifswaldi Ülikooli
(Saksamaa), Paruli Ülikooli (India), Fukui Ülikooli (Jaapan),
Sophia Ülikooli (Jaapan), Radboudi Ülikooli (Holland),
Leuveni Ülikooli (Belgia) ja Konstanzi Ülikooli (Saksamaa)
delegatsioonid.
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15. detsember

Rektorite Nõukogu, Maailmapank ja Tartu
Ülikool korraldasid seminari „Workshop
on Academic Career Models“ selleks, et
otsida Eesti kontekstis toimivaid võimalusi
akadeemilise karjääri paremaks ülesehituseks
ja selgemaks reguleerimiseks. Kogemusi
jagasid eksperdid Maailmapangast, Hollandist
ja Soomest.

Tavakohase tutvumisvisiidi ülikooli tegid 2017. aastal
Ameerika Ühendriikide, Hiina, Armeenia, Saksa, Itaalia,
Rootsi ja Tšiili suursaadik.
Tartu Ülikooli rektoraat külastas Uppsala Ülikooli,
Helsingi Ülikooli ja Aalto Ülikooli. Rektor Volli Kalm osales
Eesti delegatsiooni koosseisus presidendi töövisiidil
Šveitsi ja riigivisiidil Gruusiasse.

Kultuur ja sport

Tartu akadeemiline meeskoor XII noorte laulu- ja tantsupeo
„Mina jään“ rongkäigus

Puhkpilliorkester Popsid laulupeo proovide vahel Tallinna vanalinnas kontserti andmas

Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli vanem segarühm esinemas
Leedu telesaates Maido Saare tantsuga „Tulepuuhuulte luule“

Tartu Ülikooli Sümfooniaorkester

Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor korraldas tärkava koorihelilooja programmi „Sahtlist saali“ ja kandis ette tärkavate
heliloojate loomingut. Pildil programmi galakontsert Eesti Rahva
Muuseumis

Eesti Akadeemiline Spordiliit (EASL) tähistas sportlikult oma
26. aastapäeva, mil Tartu Ülikooli spordihoones toimus järjekordne EASL-i aastapäevaturniir kõrgkoolide õppejõududele ja
töötajatele. Pildil Harry Lemberg, Tartu Ülikooli Akadeemilise
Spordiklubi juhatuse esimees

Vilistlastegevus
2017. aasta lõpuks oli Tartu
Ülikooli vilistlaste võrgustikuga
UTalumni liitunud 5600 vilistlast.
Neist 83% on valmis panustama
ülikooli tegevusesse, sh pakkuma
üliõpilastele praktikavõimalust,
tutvustama oma ettevõtet,
vastama erialastele küsimustele ja
juhendama üliõpilaste lõputöid.

2017. aastal algatati uudne mentorlusprogramm, milles osales 83 mentorit,
neist enamik Tartu Ülikooli vilistlased.
Mentorid on edukad spetsialistid ja
juhid, kes nõuannete ja kogemustega
aitavad üliõpilastel oma eesmärke ellu
viia. Esindatud olid kõik valdkonnad,
aktiivseimad olid sotsiaalteadused
(ettevõtlus, õigus ja õpetajaharidus)
ning IT.

Tartu Ülikooli vilistlasblogi luges
2017. aastal igas kuus keskmiselt
1750 uut huvilist. See oli
2016. aastaga võrreldes
kolmekordne kasv.
→ vilistlaselu.ut.ee

37

Rahandus
EESMÄRK: ülikool lähtub valikute tegemisel finantsilisest jätkusuutlikkusest
Tartu Ülikooli konsolideerimisgruppi kuulus 2017. aastal lisaks ülikoolile seitse juriidilist isikut. Aasta jooksul likvideeriti
OÜ Tartu Ülikooli Kesklinna Apteek. OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus muutis oma nime BioCC OÜ-ks.
Konsolideerimisgrupi 2017. majandusaasta tegevustulu oli 153,8 miljonit eurot.
TARTU ÜLIKOOL
OÜ Tartu Ülikooli Kirjastus
(100%)

MTÜ Tartu Üliõpilasküla
(100%)

MTÜ Tartu Ülikooli
Akadeemiline Spordiklubi (100%)

Academus Hostel OÜ
(100%)

MTÜ Tartu Üliõpilasmaja
(100%)

E‐Kyla Arendus OÜ
(33,3%)

BioCC OÜ (20%)

Konsolideerimisgruppi kuuluvate juriidiliste isikute tegevusala ja -mahu põhinäitajad
Juriidiline isik

Tegevusala

Tartu Ülikool

Kõrgharidus, teadus

OÜ Tartu Ülikooli Kirjastus

Kirjastamine

OÜ Tartu Ülikooli Kesklinna Apteek

Ravimite müük

Academus Hostel OÜ

Majutamine

E-Kyla Arendus OÜ
BioCC OÜ

Tegevustulud

Üliõpilaskülade
tarkvarahaldus
Loodusteaduslik
uurimistöö

Tulem

Bilansimaht

Netovara

tuhandetes eurodes
149 768

–8 471

266 655

235 328

379

14

358

300

0

–53

0

0

361

31

239

235

24

1

66

58

1 490

40

859

296

MTÜ Tartu Üliõpilasküla

Üliõpilaste majutamine

3 381

–57

1 213

605

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline
Spordiklubi

Üliõpilassport

2 690

–236

139

–84

MTÜ Tartu Üliõpilasmaja

Üliõpilaste
kultuuriüritused

399

–8

712

182

153 817

–8 772

269 282

236 611

Tartu Ülikooli grupp

Ülikool on oma finantspoliitika koondanud nelja tegevussuunda:
•
•
•
•

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

2017. aastal täitis ülikool finantsstrateegias määratud eesmärgid.
• Eesmärk: rahavood majandustegevusest on positiivsed; tulemus: +3,6 miljonit eurot.
• Eesmärk: ülikooli netovara osakaal bilansis on vähemalt 75% ; tulemus: 87,9%.
• Eesmärk: laenukoormus on alla 25% aastatuludest; tulemus: 6,8%.
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Tähtsaimad näitajad (konsolideeritud)
RAHANDUSNÄITAJAD
tuhandetes eurodes
Tegevustulud
Tegevuskulud
Finantstulud ja -kulud

2013

2014

2015

2016

2017

173 866
153 685
–148

158 487
150 714
–162

161 895
157 890
–135

137 989
147 306
–59

153 817
162 522
–56

Aasta tulem

20 027

7 605

3 864

–9 382

–8 772

Bilansimaht

284 995

291 846

290 866

281 803

269 282

Käibevarad

46 226

50 046

48 897

51 390

45 211

Põhivarad

238 769

241 800

241 969

230 413

224 070

Lühiajalised kohustused

28 507

29 214

27 299

25 968

24 935

Pikaajalised kohustused

13 192

11 731

8 802

10 452

7 736

243 296

250 901

254 765

245 383

236 611

16 171

14 760

11 730

13 352

10 446

2013

2014

2015

2016

2017

88%

95%

98%

107%

106%

9%

9%

7%

10%

7%

162%

171%

179%

198%

181%

84%

83%

83%

82%

83%

Netovara
Laenud pankadelt
SUHTARVUD
Tegevuskulud/tegevustulud
Laenud/tegevustulud
Käibevara / lühiajalised kohustused
Põhivarad/bilansimaht
Laenud/bilansimaht
Netovara/bilansimaht

6%

5%

4%

5%

4%

85%

86%

88%

87%

88%

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

Tähtsaimad investeeringud 2017. aastal:
• jätkati raamatukogu renoveerimist
(prognoositav maksumus 9,5 miljonit eurot)
• projekteeriti Delta õppehoone
• alustati Ujula 4 spordihoone juurdeehitust
• alustati Biomeedikumi fassaadi renoveerimist

Tähtsaimad investeeringud 2018. aastal:
• ehitatakse Delta õppehoonet
(prognoositav maksumus 34,0 miljonit eurot)
• ehitatakse Delta ettevõtlusmaja
(prognoositav maksumus 6,4 miljonit eurot)
• jätkatakse Ujula 4 spordihoone juurdeehitust
(prognoositav maksumus 13,4 miljonit eurot)
• jätkatakse raamatukogu renoveerimist
• rekonstrueeritakse Biomeedikumi (vivaarium
ehitatakse ümber õppetöö jaoks, renoveeritakse
fassaad ja uuendatakse kommunikatsioonid;
prognoositav maksumus 1,3 miljonit eurot)

Tartu Ülikooli spordihoone juurdeehituse sarikapidu
detsembris 2017

Tartu Ülikooli raamatukogu remont
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Lühendid
Ülikoolid

Muud lühendid

EKA
EMTA
EMÜ

Eesti Kunstiakadeemia
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Eesti Maaülikool

A2020

TLÜ
TTÜ
TÜ

Tallinna Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli valdkonnad
HV
SV
MV

humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
sotsiaalteaduste valdkond
meditsiiniteaduste valdkond

LT

loodus- ja täppisteaduste valdkond

Riigid
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DK
DE
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE

Austria
Belgia
Bulgaaria
Šveits
Küpros
Tšehhi
Taani
Saksamaa
Eesti
Hispaania
Soome
Prantsusmaa
Kreeka
Horvaatia
Ungari
Iirimaa

IT
LV
LT
LU
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK
USA

Itaalia
Läti
Leedu
Luksemburg
Malta
Holland
Norra
Poola
Portugal
Rumeenia
Rootsi
Sloveenia
Slovakkia
Ühendkuningriik
Ameerika
Ühendriigid

ARWU
AS
EAP
EASL
EGV
EHIS
EL
ERC
ERR
ESI
ETAg
ETIS
h-indeks
HTM
IKT
IT
IUT
KOV
mln
MOOC
MTÜ
NSF
OECD
OSKA
OÜ
PUT
QS
SA
SKP
TA
THE
UTTV
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Tartu Ülikooli arengukava aastateks 2015–2020
ettevõtte Shanghai Ranking Consultancy koostatav
maailma ülikoolide edetabel „Academic Ranking of
World Universities“
aktsiaselts
ainepunkt
Eesti Akadeemiline Spordiliit
Eesti Geenivaramu
Eesti Hariduse Infosüsteem
Euroopa Liit
Euroopa Teadusnõukogu
(European Research Council)
Eesti Rahvusringhääling
Essential Science Indicators
Eesti Teadusagentuur
Eesti Teadusinfosüsteem
bibliomeetriline näitaja
Haridus- ja Teadusministeerium
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
infotehnoloogia
institutsionaalne uurimistoetus
kohalik omavalitsus
miljon
vaba juurdepääsuga e-kursus
(ingl massive open online course)
mittetulundusühing
Ameerika Ühendriikide Riiklik Teadusfond
(National Science Foundation)
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
(The Organisation for Economic Co-operation and
Development)
oskuste arendamise koordinatsioonisüsteem
(Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud programm)
osaühing
personaalne uurimistoetus
ettevõtte Quacquarelli Symonds koostatav maailma
ülikoolide edetabel „QS World University Rankings“
sihtasutus
sisemajanduse koguprodukt
teadus- ja arendustegevus
Briti ajakirja The Times koostatud maailma ülikoolide
edetabel „Times Higher Education World University
Rankings“
Tartu Ülikooli videoportaal

Tartu Ülikool

Konsolideeritud
raamatupidamise
aastaaruanne
2017
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KONSOLIDEERITUD BILANSS
tuhandetes eurodes

VARAD
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Käibevarad kokku
Põhivarad
Investeeringud sidusettevõtetesse
Finantsinvesteeringud
Nõuded ja ettemaksed
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalsed põhivarad
Immateriaalsed põhivarad
Põhivarad kokku
VARAD KOKKU
KOHUSTISED JA NETOVARA
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised
Võlad ja ettemaksed
Lühiajalised kohustised kokku
Pikaajalised kohustised
Laenukohustised
Pikaajalised kohustised kokku
Kohustised kokku
Netovara
Ülikooli kapital
Eelmiste perioodide tulem
Aruandeaasta tulem
Netovara kokku
KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU

Lisa

31.12.2017

31.12.2016

3
4
6

30 415
14 616
180
45 211

35 957
15 239
194
51 390

7

78
2
4
1 510
219 434
3 042
224 070
269 281

70
2
5
1 559
226 396
2 381
230 413
281 803

11
14

2 716
22 219
24 935

2 910
23 058
25 968

11

7 736
7 736
32 671

10 452
10 452
36 420

144 182
101 201
‐8 772
236 611
269 282

144 182
110 583
‐9 382
245 383
281 803

8
9
10

Lehekülgedel 48–79 esitatud lisad on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa.
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KONSOLIDEERITUD TULEMIARUANNE
tuhandetes eurodes

Tulud
Tulud majandustegevusest
Koolitustegevuse finantseerimine riigieelarvest
Teadustegevuse finantseerimine riigieelarvest
Põhivarade sihtfinantseerimine
Tegevuskulude sihtfinantseerimine
Muud tulud
Tulud kokku
Kulud
Kaubad, materjal ja teenused
Tegevuskulud
Stipendiumid
Tööjõukulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kulud kokku

Lisa

2017

2016

16
17
18
19
20
21

16 667
66 408
26 092
3 897
40 262
491
153 817

16 934
64 356
25 572
28
29 869
1 230
137 989

22
23

‐16 243
‐37 053
‐9 540
‐81 235
‐16 704
‐1 747
‐162 522

‐15 921
‐29 701
‐8 862
‐76 707
‐15 936
‐179
‐147 306

‐8 705

‐9 317

8
5
‐69

‐7
10
‐62

‐8 761

‐9 376

‐11

‐6

‐8 772

‐9 382

24
25
27

Tegevustulem
Kasum / kahjum sidusettevõtetelt
Intressitulud
Intressikulud
Tulem enne tulumaksustamist
Tulumaks
Aruandeaasta tulem

7

Lehekülgedel 48–79 esitatud lisad on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa.
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KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
tuhandetes eurodes

Rahavood majandustegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Kasum / kahjum põhivarade müügist
Põhivarade mitterahaline sihtfinantseerimine
Eraldiste muutus
Saadud sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks
Vahendatud sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks
Nõuete ja ettemaksete muutus
Varude muutus
Kohustiste ja ettemaksete muutus
Makstud intressid
Makstud ettevõtte tulumaks
Rahavood majandustegevusest kokku
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete põhivarade soetamisel
Laekunud materiaalsete põhivarade müügist
Tasutud lõpetamata ehitiste eest
Tasutud ettemaksed materiaalsete põhivarade eest
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist
Tasutud immateriaalsete põhivarade soetamisel
Tasutud ettemaksed immateriaalsete põhivarade eest
Laekunud põhivarade sihtfinantseerimine
Makstud põhivarade sihtfinantseerimine (partnerid)
Laekunud pikaajaline nõue
Laekunud intressid
Rahavood investeerimistegevusest kokku
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Saadud laenude tagasimaksed
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed
Rahavood finantseerimistegevusest kokku

Lisa

25
21 ja 27
19
19

9
10
10

13
11 ja 13
12

Rahavood kokku
Raha ja rahalähendid perioodi alguses
Raha ja rahalähendite muutus
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus

3
3

2017

2016

‐8 705

‐9 317

16 704
160
‐4
0
‐3 893
385
1 408
14
‐2 399
‐70
‐11
3 589

15 936
‐1 110
‐145
‐1 105
117
‐8
2 836
59
937
‐63
‐6
8 131

‐2 658
373
‐6 119
‐14
0
‐910
‐6
3 430
‐323
2
4
‐6 221

‐1 430
596
‐2 733
‐52
271
‐274
0
5 612
‐625
2
8
1 375

0
‐2 905
‐5
‐2 910

4 560
‐2 939
‐4
1 617

‐5 542

11 123

35 957
‐5 542
30 415

24 834
11 123
35 957

Lehekülgedel 48–79 esitatud lisad on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa.
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KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
tuhandetes eurodes

Seisuga 31.12.2015
Tulemi ülekandmine
Aruandeaasta tulem
Seisuga 31.12.2016
Tulemi ülekandmine
Aruandeaasta tulem
Seisuga 31.12.2017

Ülikooli
kapital
144 182

Eelmiste
perioodide tulem
106 719

Aruandeaasta
tulem
3 864

Kokku
254 765

0
0

3 864
0

‐3 864
‐9 382

0
‐9 382

144 182

110 583

‐9 382

245 383

0
0

‐9 382
0

9 382
‐8 772

0
‐8 772

144 182

101 201

‐8 772

236 611

Lehekülgedel 48–79 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 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne (edaspidi: aruanne) on koostatud kooskõlas
Eesti finantsaruandluse standardiga, mis 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 selle tütarettevõtete (koos kontsern) tegevuse jätkuvuse
põhimõttest. Majandusaasta algas 1. jaanuaril 2017 ja lõppes 31. detsembril 2017. Aruanne on koostatud tuhandetes
eurodes.
Aruandes on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud neil juhtudel, mida on arvestuspõhimõtetes
järgnevalt kirjeldatud.
Konsolideeritud tulemiaruanne on koostatud lähtudes raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande
skeemist 1. Tartu Ülikooli kontserni põhitegevuse iseärasuste tõttu on muudetud tulemiaruandes ja netovaras
kajastatud kirjete nimetust ja struktuuri.
Konsolideeritud rahavoogude aruandes on majandustegevuse rahavoogude kajastamisel kasutatud kaudset meetodit,
investeerimistegevusest ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse 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 kasumid ja kahjumid. Kui realiseerumata kahjumit ei saa katta, ei elimineerita seda
aastaaruandest. Vajadusel on tütarettevõtete arvestuspõhimõtteid muudetud vastavaks kontserni
arvestuspõhimõtetele.
Aruandes on kajastatud Tartu Ülikooli (emaettevõte), tema tütarettevõtete OÜ Tartu Ülikooli Kirjastus, OÜ Tartu
Ülikooli Kesklinna Apteek (likvideeritud 31. juulil 2017), Academus Hostel OÜ, MTÜ Tartu Üliõpilasküla, MTÜ Tartu
Üliõpilasmaja ja MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi ning sidusettevõtete BioCC OÜ (19. juunini 2017
ärinimega OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus), Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskus AS
(likvideeritud 25. jaanuaril 2017) ja E‐Kyla Arendus OÜ finantsnäitajad.
1.2.2. Tütarettevõtted
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 mitteäriühingud (sihtasutused ja mittetulundusühingud). Nende üle valitseva
mõju määramisel arvestatakse asjaolu, kas nende varad lähevad pärast likvideerimist üle emaettevõttele. Kui
emaettevõttel on sihtasutuses või mittetulundusühingus valitsev mõju (üldjuhul üle 50% hääleõigusest), kajastatakse
osalust 100%‐na.
Informatsioon tütarettevõtete kohta on toodud lisas 2.
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1.2.3. Sidusettevõtted
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 ettevõttes üle
20% sidusettevõtte hääleõigusest.
Kui Tartu Ülikool või tema tütarettevõte omab sihtasutustes või mittetulundusühingutes olulist 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 alguses
arvele soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes
investeeringuobjekti netovaras (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 indikatsioone, et investeeringu kaetav väärtus võib olla langenud alla tema
bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, viiakse läbi vara väärtuse test. Investeeringu kaetava väärtuse
määramisel lähtutakse punktis 1.11. „Varade väärtuse langus“ kirjeldatud põhimõtetest.
Informatsioon sidusettevõtete kohta on toodud lisas 7.
1.2.4. Osalused 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,
Sihtasutus Iuridicum.

Tartu Ülikoolil on oluline mõju järgmiste sihtasutuste üle:
tuhandetes eurodes

SA Tartu Ülikooli Kliinikum
SA Teaduskeskus AHHAA
SA Tartu Teaduspark
Tartu Ülikooli SA
SA Eesti Agrenska Fond
SA Viljandimaa Loomemajanduskeskus

Asukohamaa

Eesti
Eesti
Eesti
Eesti
Eesti
Eesti

Netovara
31.12.2017
136 264
9 707
4 343
3 728
1 249
56

31.12.2016
131 589
10 151
4 497
3 712
1 268
‐380

TÜ esindatus
nõukogu
liikmete järgi
3 liiget 8‐st
2 liiget 6‐st
3 liiget 10‐st
2 liiget 8‐st
1 liiget 5‐st
1 liige 5‐st

1.2.5. Finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitali instrumentidesse
Lühi‐ ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a osalused 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%;
 OÜ Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus
– 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 vajadusel allahindlusega. Kui kajastatud osaluse tuletatud soetusmaksumus on kõrgem 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 kumb neist on madalam.
1.3. Raha ja rahalähendid
Kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit), lühiajalisi pangadeposiite (kuni 3‐kuulise
lunastustähtajaga) ja laekumata kaardimakseid käsitletakse 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 intressi mitteteenivad nõuded kajastatakse nõude nüüdisväärtuses, kasutades
diskontomäära 4% aastas.
Laekumata nõudeid hinnatakse kasutades ligikaudset meetodit, mis tugineb varasemate perioodide kogemusele.
Ligikaudse hindamise korral hinnatakse nõuded, mille maksetähtaeg on ületatud 90–180 päeva võrra, alla 50% ulatuses,
ja nõuded, mille maksetähtaeg on ületatud üle 180 päeva, alla 100% ulatuses. Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud
nõuet kajastatakse kuni laekumiseni või lootusetuks tunnistamiseni ja konsolideeritud bilansist mahakandmiseni
ostjatelt laekumata nõuete registris.
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 ebatõenäoliseks arvatud nõue hiljem siiski laekub, kajastatakse see varem kajastatud ebatõenäoliselt laekuvate
nõuete kulu vähendamisena perioodis, mil see laekus.
1.5. Finantsvarade väärtuse langus
Igal aruandekuupäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid korrigeeritud soetusmaksumuse või soetusmaksumuse
meetodil kajastatud finantsvara või finantsvarade grupi väärtuse langusest. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb,
hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla finantsvarast eeldatavasti tulevikus
laekuvate maksete nüüdisväärtuseni (diskonteerituna antud finantsvara esmasel kajastamisel fikseeritud sisemise
intressimääraga) ning soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad hinnatakse alla summani, mida põhjendatud
hinnangu kohaselt võiks saada, kui seda finantsvara peaks müüma aruandekuupäeva seisuga. Väärtuste langusest
tulenevad allahindlused kajastatakse konsolideeritud tulemiaruandes kuluna.
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1.6. Varud
Varud on varad, mida hoitakse müügiks tavapärase majandustegevuse käigus; mida parajasti toodetakse müügiks
tavapärase majandustegevuse käigus; materjalid või tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste
osutamisel. Varude mõiste hõlmab lisaks müügiks ostetud kaupadele, materjalidele ning lõpetamata ja
valmistoodangule ka selliseid objekte nagu edasimüügiks hoitavad seadmed, kinnisvara ja teenuse osutamisega otseselt
seotud kapitaliseeritud kulud, mille osas ei ole veel võimalik kajastada tulu valmidusastme meetodil.
Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest
kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude
soetusmaksumusse kapitaliseeritakse soetamisega kaasnev kütuseaktsiis.
Varude soetusmaksumusse ei arvestata laenukasutuse kulusid ja üldeeskirjast tuleneva erinõudena kajastatakse varude
soetamisel lisandunud mittetagastatavad maksud ja lõivud kuludes.
Kaupade kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud on hinnatud konsolideeritud bilansis lähtudes sellest, mis
on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.
1.7. Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringuteks loetakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad või hoonet või osa hoonest), mida kontsern
rendib välja avalikku sektorisse mittekuuluvale üksusele renditulu teenimise eesmärgil või hoiab turuväärtuse tõusmise
eesmärgil ja mida ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Hooneid ja ruume, mida kasutatakse avaliku
sektori üksuse poolt, kajastatakse kui materiaalset põhivara.
Kinnisvarainvesteering võetakse konsolideeritud bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka
soetamisega otseselt seonduvaid kulutusi (so notaritasud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta
ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Kinnisvarainvesteeringute soetusmaksumusse ei arvestata laenukasutuse
kulusid ja üldeeskirjast tuleneva erinõudena kajastatakse soetamisel lisandunud mittetagastatavad maksud ja lõivud
kuludes. Vastavalt üldeeskirjale kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid arvele võtmise järel soetusmaksumuses, millest
on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale
kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. Juhul, kui kinnisvarainvesteeringu objekt
koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid
raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning neile määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi
amortisatsioonimäärad. Kontserni kinnisvarainvesteeringutele rakendatav amortisatsioonimäärade vahemik 2017.
aastal oli 2–3% aastas, välja arvatud hoonestamata kinnistud (maa), mida ei amortiseerita.
Hilisemate parendustega seotud kulutused lisatakse kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on
tõenäoline, et kontsern saab seoses kulutustega tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste soetusmaksumust on
võimalik usaldusväärselt mõõta. Kinnisvarainvesteeringute muud hilisemad hoolduse ja remondiga kaasnevad
kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes. Juhul, kui kinnisvarainvesteeringu objektil vahetatakse välja mõni
komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele juhul, kui see vastab
kinnisvarainvesteeringu mõistele ja vara konsolideeritud bilansis kajastamise kriteeriumidele ning asendatava
komponendi jääkmaksumus kantakse konsolideeritud bilansist maha.
Kinnisvarainvesteeringu kajastamine konsolideeritud bilansis lõpetatakse objekti võõrandamisel või kasutusest
eemaldamise korral, kui varast ei teki eeldatavasti tulevast majanduslikku kasu. Kinnisvarainvesteeringu kajastamise
lõpetamisest tekkinud tulem kajastatakse lõpetamise perioodi konsolideeritud tulemiaruandes kirjel „Muud tulud“ või
„Muud kulud“.
Kui kinnisvaraobjekti kasutamise eesmärk muutub, liigitatakse vara konsolideeritud bilansis ümber. Alates muutuse
toimumise kuupäevast rakendatakse objekti suhtes selle varade rühma arvestuspõhimõtteid, kuhu objekt on üle
kantud.
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1.8. Materiaalsed põhivarad
Materiaalsete põhivaradena kajastatakse vara, mida kontsern kasutab põhikirjaliste ülesannete täitmisel või teenuste
osutamisel või halduseesmärkidel ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta ning mille
soetusmaksumus on alates 5000 eurost (31. detsembrini 2016 2 000 eurot).
Erandina võetakse sõltumata soetusmaksumusest põhivaradena arvele maa, raamatukogu kogudesse soetatud teavikud
(vt arvestuspõhimõte 1.9), muuseumikogudesse kuuluvad varad (museaalid) ja Tartu Ülikooli kontserni omandis ning
kasutuses olevad kultuuriväärtuste riiklikkusse registrisse kantud varad.
Muuseumikogudesse soetatavad varad võetakse põhivaradena arvele kogumina summaliselt, arvestust ühikute ja
nimetuste kaupa peetakse muuseumide infosüsteemides. Kunstiväärtused, mida ei võeta arvele muuseumikogudesse
või kultuurimälestiste riiklikku registrisse kantud varadena, võetakse raamatupidamises arvele põhivaradena, kui nende
soetamismaksumus ületab põhivarade kapitaliseerimise piirmäära, ning neid amortiseeritakse nende kasuliku eluea
jooksul.
Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 euro, kantakse kasutusele
võtmise hetkel kulusse. Kuludesse kantud väikevarade üle, mille soetusmaksumus on 2 000 kuni 4 999,99 eurot,
peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalsed põhivarad võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega
seotud kulutustest, mis on vajalikud varade viimiseks tööseisundisse ja ‐asukohta. Põhivarade soetusmaksumusse ei
kapitaliseerita uue ehitise avamiskulutusi, uue toote või teenuse tutvustamise kulutusi (sh reklaamikulud), kulutusi
majandustegevuse arendamiseks uues asukohas või uuele kliendisegmendile (sh töötajate koolituskulud), haldus‐ ja
muid üldkulusid ning laenukasutuse kulusid. Üldeeskirjast tuleneva erinõudena ei kapitaliseerita põhivarade
soetusmaksumusse tagasisaamisele mittekuuluvaid makse ja lõive. Materiaalset põhivara kajastatakse konsolideeritud
bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest
tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalsete põhivarade arvestus toimub sarnaselt ostetud
põhivaradega.
Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele ainult
juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ja varade konsolideeritud bilansis kajastamise kriteeriumidele
(sh tõenäoline osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel) ning mille soetusmaksumus ületab põhivarade
kapitaliseerimise alampiiri 5 000 eurot. Muid põhivarade hooldus‐ ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende
toimumise momendil.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile
eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea
jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus
ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.
Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud
eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt
nende kasulikule elueale eraldi amortisatsioonimäärad.
Materiaalsete põhivarade amortisatsiooni
amortisatsioonimäärasid aastas:
 maa
0%,
 ehitised
2–40%,
 masinad ja seadmed
7–50%,
 raamatukogu kogud
0%,
 muu materiaalne põhivara
2–50%.

arvestamisel

on

kasutatud

2017.

aastal

kontsernis

järgmisi

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, kultuurimälestiste riiklikku registrisse kantud varad, muuseumikogudesse kuuluvad
varad ja raamatukogu kogude teavikud) ei amortiseerita. Sisustus‐ ja kujunduseesmärgil soetatud asju, millel ei ole
püsivat väärtust, samuti muuseumi abikogusse arvatud asju, mis kuuluvad teatud aja järel väljavahetamisele,
amortiseeritakse nende kasuliku eluea jooksul.
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Varasid hakatakse amortiseerima alates tema kasutusvalmis saamise hetkest (st alates hetkest, mil need on kavandatud
seisundis ja asukohas) ning seda tehakse kuni amortiseeritava osa täieliku amortiseerumiseni või varade lõpliku
eemaldamiseni
kasutusest.
Igal
aruandekuupäeval
hinnatakse
kasutatavate
amortisatsioonimäärade,
amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.
Tartu Ülikooli kontsern, kui avaliku sektori üksus, kes rakendab Eesti finantsaruandluse standardit, ei tee kaetava
väärtuse teste ega kajasta varade väärtuse langust kaetavale väärtusele avaliku teenuse osutamiseks vajalike
põhivarade puhul, kui vara väärtus ei ole langenud selle riknemise või muul põhjusel osaliselt või täielikult kasutusest
eemaldamise tõttu. Muudel juhtudel tehakse põhivarade kaetava väärtuse test, kui on märke, et vara väärtus võib olla
langenud või kui on alust arvata, et vara väärtus võib olla langenud. Juhul, kui põhivara kaetav väärtus (so kõrgem
kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest
jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele (vt ka arvestuspõhimõte
1.11).
Kui on märke sellest, et varaobjektide eluiga või lõppväärtus on oluliselt muutunud, tehakse muudatused varade
amortiseerimises edasiulatuvalt.
Materiaalsed põhivarad eemaldatakse konsolideeritud bilansist selle müümise hetkel või kui selle edasine kasutamine
või müük ei tekita tõenäoliselt majanduslikku kasu. Materiaalsete põhivarade kajastamise lõpetamisest tekkivad
kasumid ja kahjumid kajastatakse selle perioodi, millal kajastamine lõpetati, konsolideeritud tulemiaruandes.
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 põhitegevuseks. Tulenevalt eelpool toodud üldeeskirja erisättest on kontserni bilansis kajastatud Tartu Ülikooli
raamatukogu kogudesse soetatud teavikud alates 2004. aasta jaanuarist. Raamatukogu kogudesse soetatavad teavikud
võetakse põhivarana arvele summaliselt. Arvestust ühikute ja nimetuste kaupa peetakse raamatukogu infosüsteemis.
Konsolideeritud bilansis kajastatakse raamatukogu kogude teavikud soetusmaksumuses. Tartu Ülikooli raamatukogu
kogudest kajastuvad kontserni bilansis põhivaradena:
 teavikud, mis Tartu Ülikool on soetanud alates 2004. aastast,
 teistest raamatukogudest vahetuste teel saadud teavikud (raamatukogu vahetusfondi soetusmaksumuses),
 ELNET‐i konsortsiumi makstud teavikud, mis on soetatud Tartu Ülikoolile (kajastatakse tuludes põhivara
mitterahalise sihtfinantseerimisena).
Allpool toodud raamatukogu kogude teavikute üle, mille soetusmaksumus ei ole teada ja õiglast väärtust ei ole võimalik
usaldusväärselt hinnata, peetakse bilansivälist arvestust ühikute lõikes:
 teavikud, mis on soetatud enne 2004. aastat,
 annetusena saadud teavikud,
 Eesti kirjastuste poolt Tartu Ülikooli raamatukogule saadetavad sundeksemplarid.
Konsolideeritud bilansis kajastatud raamatukogu kogude väärtust ei amortiseerita. Teavikud kantakse raamatukogu
kogudest kulusse täies mahus, kui need eemaldatakse kasutusest või selgub nende kaotsiminek.
1.10. Immateriaalsed põhivarad
Immateriaalsed põhivarad on füüsilise vormita, teistest varadest eristatavad mitterahalised varad, mida kasutatakse
pikema ajavahemiku jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab põhivarana arvelevõtmise piirmäära.
Immateriaalsed varaobjektid (tarkvara, kasutusõigused ja muud immateriaalsed varad) kajastatakse konsolideeritud
bilansis siis, kui kontsern neid kontrollib, kui on tõenäoline, et nende kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku
tulu, kui nende soetusmaksumus on usaldusväärselt hinnatav ja kui need ei tulene kontserni sees uurimis‐ ja
arendustegevusele tehtud kulutustest. Uurimis‐ ja arenguväljaminekud kajastatakse tekkimisel kuluna. Immateriaalsed
põhivarad võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud
kulutustest. Arvelevõtmise järel kajastatakse immateriaalsed varad soetusmaksumuses, millest on maha arvatud
akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Tartu Ülikooli asutuse Eesti geenivaramu poolt kogutud bioloogilise materjali ja terviseandmete andmebaas, tarkvara,
õigused ja litsentsid ning muud immateriaalsed põhivarad kajastatakse kontserni bilansis immateriaalsete
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põhivaradena. Bioloogilise materjali ja terviseandmete andmebaasi analüütilist arvestust peetakse Eesti geenivaramu
infosüsteemis.
Kõikidel immateriaalsetel varadel eeldatakse olevat piiratud kasulik eluiga. Immateriaalseid varasid 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 varade
amortisatsiooniperioodide ja ‐meetodi põhjendatust.
Immateriaalsete põhivarade amortisatsiooni arvestamisel kasutati
amortisatsioonimäärasid aastas:
 bioloogilise materjali ja terviseandmete andmebaas
3%,
 tarkvara
20–25%,
 muud immateriaalsed põhivarad
20%.

2017.

aastal

kontsernis

järgmisi

Kui on märke sellest, et varaobjekti eluiga või lõppväärtus on oluliselt muutunud, tehakse muudatused vara
amortiseerimises edasiulatuvalt (vt ka punkt 1.11).
1.11. Varade väärtuse langus
Tartu Ülikooli kontsern kui avaliku sektori üksus, kes rakendab Eesti finantsaruandluse standardit, ei tee kaetava
väärtuse teste ega kajasta varade väärtuse langust kaetavale väärtusele avaliku teenuse osutamiseks vajalike
põhivarade puhul, kui vara väärtus ei ole langenud selle riknemise või muul põhjusel osaliselt või täielikult kasutusest
eemaldamise tõttu. Muudel juhtudel hinnatakse igal aruandekuupäeval piiramata kasutuseaga materiaalseid
põhivarasid (maad, kultuurimälestiste riiklikku registrisse kantud varasid, muuseumikogudesse kuuluvaid varasid ja
raamatukogu kogude teavikuid), samas kui amortiseeritavate varade puhul hinnatakse seda, kas on asjaolusid, mis
viitavad vara väärtuse võimalikule langusele. Kui neid on, hinnatakse varade kaetavat väärtust ja võrreldakse seda
bilansilise maksumusega.
Väärtuse langusest tekkinud kulu kajastatakse summas, mille võrra varade bilansiline maksumus ületab selle kaetava
väärtuse. Varade kaetav väärtus on varade õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või selle
kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Varade väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat
väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid
eristada. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.
Kui varad on alla hinnatud, hinnatakse igal järgmisel aruandekuupäeval seda, kas on tõenäoline, et nende kaetav
väärtus on vahepeal tõusnud (v.a firmaväärtus, mille allahindlusi ei tühistata). Kui väärtuse testi tulemusena selgub, et
varade või varade grupi (raha genereeriva üksuse) kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse,
tühistatakse varasem allahindlus ja suurendatakse varade bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks
kujunenud, arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamist kajastatakse
aruandeaasta konsolideeritud tulemiaruandes põhivarade allahindluse kulude vähendamisena.
1.12. Finantskohustised
Finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi‐ ja pikaajalised võlakohustised), va
negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, võetakse algselt arvele nende 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 järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu
kasutades sisemise intressimäära meetodit. Finantskohustistega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt
perioodikuluna konsolideeritud tulemiaruande kirjel „Intressikulud“.
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Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates aruandekuupäevast või kui
kontsernil pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast aruandekuupäeva või kui
laenuandjal oli õigus aruandekuupäeval finantskohustis tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise
tõttu. Finantskohustise kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.
1.13. Rendiarvestus
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad
üle rentnikule. Üldeeskirja järgi loeb kontsern rentide liigitamisel kapitalirendile viitavaks kriteeriumiks ka asjaolu, kui
renditavat vara ei saa kergesti asendada teise varaga. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
1.13.1. Kontsern kui rentnik
Kontsern rentnikuna kajastab kapitalirenti oma konsolideeritud bilansis vara ja kohustisena renditud vara õiglase
väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on eelmisest madalam.
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 varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures
amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on
lühem. Kapitalirendi tingimustel renditud varalt arvestatud kulum kajastatakse 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, analoogselt muule
kontserni bilansis kajastatavale varale. Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes kontsernis sama tüüpi varade
osas rakendatavatest amortiseerimispõhimõtetest. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt
tuluna.
1.14. Saadud ettemaksed
Siht‐ ja kaasfinantseerimiseks saadud ettemaksed, teadus‐ ja arendustegevuse teenuslepingute ettemaksed ning
aruandeaastal laekunud muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud, mida pole kajastatud aruandeaasta tuludes,
kajastatakse tulevaste perioodide ettemakstud tuludena.
Kui siht‐ või kaasfinantseerimisena antud toetus on laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud või põhivara
soetatud, kajastatakse saadud vahendid saadud ettemaksetena (vt 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 jaotatakse järgmisteks liikideks:
 sihtfinantseerimine – teatud projektipõhisel sihtotstarbel saadud ja antud toetused, mille puhul määratakse selle
eesmärk koos mõõdikutega eesmärgi täitmise jälgimiseks, ajakava ja rahaline eelarve ning toetuse andja nõuab
saajalt detailset aruandlust raha kasutamise kohta ning raha ülejääk tuleb maksta andjale tagasi;
 tegevustoetused – antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalistest ülesannetest ja
arengudokumentides määratud eesmärkidest.
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Sihtfinantseerimise liigid on:
 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 põhitingimuseks on, et kontsern toetuse
saajana peab 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), ilma nende kohta
kuludokumente nõudmata, kajastatakse sihtfinantseerimise tulu aruande perioodil.
Sihtfinantseerimise kajastamisel eristatakse konsolideeritud tulemiaruandes kajastamisel sihtfinantseerimist ja selle
vahendamist. Sihtfinantseerimist nimetatakse vahendamiseks, kui toetus saadi 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,
üleandja näidatud jääkväärtuses.
Kui selgub, et kõik toetuse saamise tingimused ei ole täidetud ning kontsern toetuse vahendajana või saajana vastutab
toetuse andja ees saajapoolsete lepingutingimuste täitmise ja raha sihipärase kasutamise eest, kajastatakse lepingu
rikkumise selgumisel tagasinõue toetuse saaja vastu ja / või 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 kohustavast sündmusest tulenevalt
juriidiline või faktiline kohustis, kohustise realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt
mõõta. Eraldis kajastatakse konsolideeritud bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt aruandekuupäeva
seisuga vajalik eraldisega seotud kohustise rahuldamiseks. Juhul, 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 (va toetuste tulud)
Tulude ja kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist.
Tuluna kajastatakse tavapärase majandustegevuse käigus kaupade müügi ja teenuste osutamise eest saadud või
saadaoleva tasu õiglast väärtust, mille puhul võetakse arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.
Tulud õppeteenustasudelt, mis laekuvad Tartu Ülikooli päevases ja avatud ülikooli õppes õppivatelt üliõpilastelt,
täiendusõppe programmides osalejatelt jt, kajastatakse tuluna koolitusteenuse osutamisest. Tulu kajastatakse sellel
perioodil, millal teenus osutati.
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul, kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul,
siis lähtudes valmidusastme meetodist. Tulu pikema perioodi jooksul osutatavate teenuste müügist kajastatakse
lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest aruandekuupäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu
lõpptulemust (so tehinguga seotud tulusid ja kulusid) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning tehingust saadava
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tasu laekumine on tõenäoline. Kui teenuse osutamist hõlmava tehingu või projekti lõpptulemust ei ole võimalik
usaldusväärselt prognoosida, kuid on tõenäoline, et kontsern suudab katta vähemalt teenusega seotud kulud, on tulu
kajastatud ainult tegelike lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses.
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu
ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.
Intressitulu kajastatakse siis, kui selle laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.
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 maksumääraks on 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.
Alates 2019. aastast on võimalik dividendide väljamaksetele rakendada maksumäära 14/86. Seda soodsamat
maksumäära saab kasutada dividendimaksele, mis ulatub kuni kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendide
väljamakseni, mis on maksustatud 20/80 maksumääraga. Kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendimakse
arvestamisel on 2018.a. esimene arvesse võetav aasta.
Konsolideeritud tulemiaruandes kajastatakse tütarettevõtte poolt emaettevõttele tasutud dividendidelt arvestatud ja
makstud tulumaksukulu.

1.19. Välisvaluuta tehingute kajastamine
Kontserni kuuluvate majandusüksuste arvestusvaluuta on euro. Konsolideeritud aruanded on koostatud eurodes.
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud
Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja ‐kohustised hinnatakse
aruandekuupäeval ümber arvestusvaluutasse aruandekuupäeval kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel.
Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja ‐kahjumid 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 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. Mittekorrigeerivate sündmuste mõju avalikustatakse konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
lisades, juhul kui nad on olulised.
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LISA 2. KONTSERNI TÜTARETTEVÕTTED
Asukohamaa
OÜ Tartu Ülikooli Kirjastus
OÜ Tartu Ülikooli Kesklinna Apteek
Academus Hostel OÜ
MTÜ Tartu Üliõpilasküla
MTÜ Tartu Üliõpilasmaja
MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi

Eesti
Eesti
Eesti
Eesti
Eesti
Eesti

Osalus
31.12.2017
100%
0%
100%
100%
100%
100%

31.12.2016
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Kontsernil on kõigi mittetulundusühingutest tütarettevõtete üle valitsev mõju (üle 50% hääleõigusest) ja seetõttu
konsolideerib Tartu Ülikool mittetulundusühinguid 100%.
Tütarettevõtte OÜ Tartu Ülikooli Kesklinna Apteek ainuosaniku (Tartu Ülikooli) koosolekul 2. septembril 2016 otsustati
lõpetada osaühingu tegevus 31. oktoobril 2016 ja viia läbi likvideerimismenetlus. Likvideerimise käigus kinnitas
ainuosanik 1. märtsil 2017 apteegi lõppbilansi ja vara jaotusplaani. Mais 2017 tagastas tütarettevõte Tartu Ülikoolile
osakapitali nimiväärtuses 22 tuhat eurot ja likvideerimise tulemusena tekkinud likvideerimise kasumijaotise 42 tuhat
eurot. Äriregistrist kustutati OÜ Tartu Kesklinna Apteek 31. juulil 2017.

LISA 3. RAHA JA RAHALÄHENDID
tuhandetes eurodes

Kassa
Raha üleöödeposiidis ja arvelduskontodel
Lühiajalised tähtajalised pangadeposiidid
Laekumata kaardimaksed
Kokku

31.12.2017
92
29 716
607
0
30 415

31.12.2016
31
35 519
406
1
35 957

Intressitulu arvelduskontodelt ja lühiajalistelt tähtajalistelt pangadeposiitidelt oli 2017. aastal 5 tuhat eurot (2016. aastal
8,5 tuhat eurot). Intressimäärad, mida teeniti deposiitidelt ja arvelduskontodelt, olid vahemikus 0,01–1,25% (2016.
aastal 0,01–2,5%).

LISA 4. NÕUDED JA ETTEMAKSED
tuhandetes eurodes

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata arved
Ebatõenäoliselt laekuvad arved
Saamata sihtfinantseerimine (lisa 5)
Muud lühiajalised nõuded
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Ettemakstud siht‐ ja kaasfinantseerimised
Ettemaksed tarnijatele
Ettemaksed töötajatele
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Kokku
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31.12.2017
2 384
2 455
‐71
9 483
38
2 402
1 534
838
30
309
14 616

31.12.2016
2 144
2 161
‐17
7 285
70
5 383
4 443
912
28
357
15 239

LISA 5. SAAMATA SIHTFINANTSEERIMINE
tuhandetes eurodes

Tippkeskuste projektid (SA Archimedes)
Tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus‐ ja arendusasutustele ja
kõrgkoolidele“ (ASTRA) toetavad tegevused (SA Archimedes)
Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamise alameetme projektid (SA
Archimedes)
Välistoetusprojektid
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projektid
Euroopa territoriaalse koostöö programmi projektid
Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horisont 2020
Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projektid
Haridus‐ ja Teadusministeeriumi hallatud õppetegevuse meetmete projektid (SA Innove)
Mobilitas Plussi mobiilsustoetused (SA Eesti Teadusagentuur)
Programm „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“
(SA Archimedes)
Programm Dora Pluss (SA Archimedes)
Hariduse Infotehnoloogia SA rahastatud projektid
Euroopa Merendus‐ ja Kalandusfondi rahastatud projektid (Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet)
Programm „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil
haridustasemetel“ (Haridus‐ ja Teadusministeerium)
Valdkondliku teadus‐ ja arendustegevuse toetamise (RITA 4) projektid
(SA Eesti Teadusagentuur)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse rahastatud projektid
Teaduse populariseerimine alategevuse „Teeme+“ projektid (SA Archimedes)
Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismist toetatud programmide projektid
Muud SA Eesti Teadusagentuuri rahastatud projektid
Muud SA Archimedese rahastatud projektid
Muud
Kokku

31.12.2017
1 496

31.12.2016
974

1 429

270

1 025
962
632
496
488
468
416
415

554
1 543
308
426
217
927
436
133

357
344
304

617
124
291

288

150

104

187

86
31
14
0
64
23
41
9 483

0
27
0
19
42
4
36
7 285
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LISA 6. VARUD
tuhandetes eurodes

31.12.2017
27
61
88
4
180

Materjal
Valmistoodang
Müügiks ostetud kaubad
Ettemaksed tarnijatele
Kokku
Seoses neto realiseerimismaksumuse langemisega alla soetusmaksumuse, on
kasutamiskõlbmatuid kaupu kuludesse kantud järgmiselt:
tuhandetes eurodes

Müügiks ostetud kaubad
Kokku

31.12.2016
23
72
95
4
194

varusid alla hinnatud ja

2017
2
2

2016
0
0

E‐Kyla
Arendus OÜ

Kokku

2
19
15

‐40
77
23

2017. ja 2016. aastal varude allahindlusi ei tühistatud.

LISA 7. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTETESSE
tuhandetes eurodes

Aruandeaasta kasum (kontserni osa 2015)
Bilansiline maksumus 31.12.2015
sh soetusmaksumus 31.12.2015

‐26
50
1

Eesti Nano‐
tehnoloogiate
Arenduskeskuse
AS
‐16
8
7

Aruandeaasta kasum (kontserni osa 2016)
Bilansiline maksumus 31.12.2016
sh soetusmaksumus 31.12.2016

1
51
1

‐8
0
0

0
19
15

‐7
70
16

Aruandeaasta kasum (kontserni osa 2017)
Bilansiline maksumus 31.12.2017
sh soetusmaksumus 31.12.2017

8
59
1

0
0
0

0
19
15

8
78
16

20%
20%

0%
0%

33,33%
33,33%

Kontserni osaluse määr
Seisuga 31.12.2016
Seisuga 31.12.2017

BioCC OÜ

Kõik sidusettevõtted tegutsevad Eesti Vabariigis. Ühegi sidusettevõtte aktsiad või osad ei ole börsil noteeritud.
BioCC OÜ (19. juunini 2017 OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus) aruandeaasta majandustegevuse
tulemuseks oli 40 tuhat eurot kasumit, mille tulemusena Tartu Ülikooli investeeringu väärtus kasvas 8 tuhande euro
võrra. E‐Kyla Arendus OÜ aruandeaasta majandustegevuse tulemuseks oli 565 eurot kasumit.
Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskuse AS likvideeriti 2016. aastal ja kustutati äriregistrist 25. jaanuaril 2017.
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Sidusettevõtete omakapitalis toimunud muudatused on toodud järgnevas tabelis:
tuhandetes eurodes

BioCC OÜ

Eesti Nano‐
tehnoloogiate
Arenduskeskuse
AS

E‐Kyla Arendus
OÜ

Kokku

Seisuga 31.12.2016
Aktsia‐ või osakapital
Ülekurss
Kohustuslik reservkapital
Eelmiste perioodide kasum
Aruandeaasta kasum
Omakapital kokku
Tartu Ülikooli osa
Tartu Ülikooli osaluse määr

6
0
1
241
8
256
51
20%

29
0
3
0
‐32
0
0
23,78%

5
41
0
12
0
58
19
33,33%

40
41
4
253
‐24
314
70

Seisuga 31.12.2017
Aktsia‐ või osakapital
Ülekurss
Kohustuslik reservkapital
Eelmiste perioodide kasum
Aruandeaasta kasum
Omakapital kokku
Tartu Ülikooli osa
Tartu Ülikooli osaluse määr

6
0
1
249
40
296
59
20%

0
0
0
0
0
0
0
0

5
41
0
12
0
58
19
33,33%

11
41
1
261
40
354
78

LISA 8. KINNISVARAINVESTEERINGUD
tuhandetes eurodes

Soetusmaksumus
Seisuga 31.12.2015
Ümbergrupeerimine materiaalsest põhivarast
Müüdud kinnisvarainvesteeringud
Üüritulud 2016
Haldamise kulud 2016
sh üürnikele edasi antavad haldamiskulud
Seisuga 31.12.2016
Üüritulud 2017
Haldamise kulud 2017
sh üürnikele edasi antavad haldamiskulud
Seisuga 31.12.2017
Kulum
Seisuga 31.12.2015
Aruandeaasta kulum (lisa 25)
Müüdud kinnisvarainvesteeringute kulum
Seisuga 31.12.2016
Aruandeaasta kulum (lisa 25)
Seisuga 31.12.2017
Jääkmaksumus
Seisuga 31.12.2015
Seisuga 31.12.2016
Seisuga 31.12.2017

Riia 191,
Tartu linn

Ülikooli 20,
Tartu linn

Korterid,
Tartu linn

Kokku

94
0
0
0
0
0
94
0
0
0
94

1 953
0
0
23
50
15
1 953
22
27
14
1 953

86
2
‐88
2
1
1
0
0
0
0
0

2 133
2
‐88
25
51
16
2 047
22
27
14
2 047

0
0
0
0
0
0

439
49
0
488
49
537

86
0
‐86
0
0
0

525
49
‐86
488
49
537

94
94
94

1 514
1 465
1 416

0
0
0

1 608
1 559
1 510
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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 31.12.2015
Põhivarade soetamised
Ümbergrupeerimine
Ümbergrupeerimine kinnisvarainvesteeringuteks
Müüdud ja maha kantud põhivarad
Seisuga 31.12.2016
Põhivarade soetamised
Ümbergrupeerimine
Müüdud ja maha kantud põhivarad
Seisuga 31.12.2017

2 421
160
0
‐2
‐39
2 540
4
0
‐44
2 500

245 943
18
1 405
0
‐726
246 640
226
803
‐1 142
246 527

87 053
986
123
0
‐7 384
80 778
2 309
44
‐894
82 237

9 368
347
0
0
‐21
9 694
371
0
‐31
10 034

5 227
79
0
0
‐2 194
3 112
63
0
0
3 175

374
2 608
‐1 471
0
0
1 511
6 985
‐833
0
7 663

5
52
‐57
0
0
0
14
‐14
0
0

350 391
4 250
0
‐2
‐10 364
344 275
9 972
0
‐2 111
352 136

0
0
0
0
0
0
0
0

58 104
7 955
‐322
65 737
10 109
840
‐521
76 165

50 588
5 241
‐5 887
49 942
5 185
0
‐894
54 233

0
0
0
0
0
0
0
0

3 804
182
‐1 786
2 200
104
0
0
2 304

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

112 496
13 378
‐7 995
117 879
15 398
840
‐1 415
132 702

2 421
2 540
2 500

187 839
180 903
170 362

36 465
30 836
28 004

9 368
9 694
10 034

1 423
912
871

374
1 511
7 663

5
0
0

237 895
226 396
219 434

Kulum
Seisuga 31.12.2015
Aruandeaasta kulum (lisa 25)
Müüdud ja maha kantud põhivarade kulum
Seisuga 31.12.2016
Aruandeaasta kulum (lisa 25)
Allahindlus (lisa 25)
Müüdud ja maha kantud põhivarade kulum
Seisuga 31.12.2017
Jääkmaksumus
Seisuga 31.12.2015
Seisuga 31.12.2016
Seisuga 31.12.2017
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LISA 10. IMMATERIAALSED PÕHIVARAD
tuhandetes eurodes

Soetusmaksumus
Seisuga 31.12.2015
Põhivarade soetamised
Maha kantud põhivarad (lisa 26)
Seisuga 31.12.2016
Põhivarade soetamised
Ümbergrupeerimine
Seisuga 31.12.2017
Kulum
Seisuga 31.12.2015
Aruandeaasta kulum (lisa 25)
Maha kantud põhivarade kulum (lisa 26)
Seisuga 31.12.2016
Aruandeaasta kulum (lisa 25)
Seisuga 31.12.2017
Jääkmaksumus
Seisuga 31.12.2015
Seisuga 31.12.2016
Seisuga 31.12.2017

Bioloogilise
materjali
terviseandmete
andmebaas

Tarkvara

Muud
immateriaalsed
põhivarad

Ettemaksed
immateriaalsete
põhivarade eest

Kokku

2 634
274
0
2 908
878
0
3 786

1 088
0
‐104
984
32
6
1 022

184
0
‐2
182
0
0
182

0
0
0
0
6
‐6
0

3 906
274
‐106
4 074
916
0
4 990

663
94
0
757
130
887

762
131
‐88
805
96
901

101
31
‐1
131
29
160

0
0
0
0
0
0

1 526
256
‐89
1 693
255
1 948

1 971
2 151
2 899

326
179
121

83
51
22

0
0
0

2 380
2 381
3 042

Bioloogilise materjali ja terviseandmete andmebaasis oli 31. detsembri 2017 seisuga 52 536 proovi (31. detsembri 2016
seisuga 52 458 proovi), mis koosnesid geenidoonorite bioloogilisest materjalist (kromosomaalne DNA, valged vererakud
ja vereplasma) ja terviseseisundi kirjeldusest (tervise, tervisekäitumise ja keskkonna kohta).

LISA 11. LAENUKOHUSTISED
tuhandetes eurodes

31.12.2017

31.12.2016

Lühiajalised laenukohustised
Kapitalirendi kohustised (lisa 12)
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil (lisa 13)
Kokku

5
2 711
2 716

5
2 905
2 910

Pikaajalised laenukohustised
Kapitalirendi kohustised (lisa 12)
Laenud (lisa 13)
Kokku

1
7 735
7 736

6
10 446
10 452
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LISA 12. KAPITALIRENT JA KASUTUSRENT
Kapitalirent – kontsern kui rentnik
tuhandetes eurodes

Masinad ja seadmed

Seisuga 31.12.2016
Soetusmaksumus 31.12.2016
Akumuleeritud kulum 31.12.2016
sh kulum 2016
Jääkmaksumus 31.12.2016
Tasutud põhimakseid 2016
Tasutud intressimakseid 2016

20
‐7
‐4
13
4
0

Seisuga 31.12.2017
Soetusmaksumus 31.12.2017
Akumuleeritud kulum 31.12.2017
sh kulum 2017
Jääkmaksumus 31.12.2017
Tasutud põhimakseid 2017
Tasutud intressimakseid 2017

20
‐11
‐4
9
5
0

Kapitalirendi kohustised kokku 31.12.2016
Kapitalirendi kohustised kokku 31.12.2017
Maksetähtajaga kuni 1 aasta
Maksetähtajaga 1–5 aastat
Intressimäärad
Tasumise lõpptähtaeg
Alusvaluuta

11
6
5
1
2,9%
2019. aastal
EUR

Kasutusrent – kontsern kui rendileandja
tuhandetes eurodes

Renditulu aruandeaastal
Maksetähtajaga kuni 1 aasta
Maksetähtajaga 1–5 aastat
Maksetähtajaga üle 5 aasta
Rendile antud varade soetusmaksumus
Rendile antud varade jääkmaksumus

Ehitised ja rajatised
31.12.2017
31.12.2016
134
153
49
49
89
89
134
156
5 566
3 740

6 343
4 465

Kasutusrendi tulude kohta toodud 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 Spordikeskuse 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, mille suuruses lepivad Tartu Ülikool ja SA Tehvandi Spordikeskus kokku
hiljemalt 31. detsembril 2020.
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Kasutusrent – kontsern kui rentnik

tuhandetes eurodes

Ehitised ja
rajatised

Masinad ja
seadmed

Seisuga 31.12.2016
Tasutud 2016
Maksetähtajaga kuni 1 aasta
Maksetähtajaga 1–5 aastat
Maksetähtajaga üle 5 aasta

223
95
0
0

17
23
55
4

Seisuga 31.12.2017
Tasutud 2017
Maksetähtajaga kuni 1 aasta
Maksetähtajaga 1–5 aastat

279
101
0

23
21
37

LISA 13. LAENUD JA TAGATISED
Kontsern kasutab pangalaene pikaajaliste investeeringute tegemiseks, hoonete ehitamiseks ja renoveerimiseks.
Tabelites kajastatud laenud (1–7) on võetud Tartu Ülikooli poolt. Teistel kontserni liikmetel laene ei ole võetud.
2017. aastal ei võtnud Tartu Ülikool uusi laene. Tagasi maksti Luminor Bank AS‐lt võetud laen (1).
tuhandetes eurodes

Luminor Bank AS (2)
AS SEB Pank (3)
OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (4)
OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (5)
OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (6)
Luminor Bank AS (7)
Kokku
tuhandetes eurodes

Luminor Bank AS (1)
Luminor Bank AS (2)
AS SEB Pank (3)
OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (4)
OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (5)
OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (6)
Luminor Bank AS (7)
Kokku

1 Kõikide

Saldo
31.12.2017
639
689
1 400
2 400
1 078
4 240
10 446
Saldo
31.12.2016
355
1 278
1 032
1 880
3 000
1 246
4 560
13 351

12 kuu
jooksul
639
344
480
600
168
480
2 711

Tagasi maksta
15 aasta üle 5
jooksul aasta
0
0
345
0
920
0
1 800
0
672
238
1 920 1 840
5 657 2 078

Tagasimakse
tähtaeg

Alusvaluuta/
Intressimäär1

29.12.2018
04.11.2019
28.12.2020
08.12.2021
22.05.2024
20.10.2026

EUR62+1,00%
EUR62+0,49%
EUR32+0,80%
EUR32+0,96%
EUR32+0,82%
EUR32+0,64%

12 kuu
jooksul
355
639
343
480
600
168
320
2 905

Tagasi maksta
1‐5 aasta
üle 5
jooksul
aasta
0
0
639
0
689
0
1 400
0
2 400
0
672
406
1 920
2 320
7 720
2 726

Tagasimakse
tähtaeg

Alusvaluuta/
Intressimäär1

14.06.2017
29.12.2018
4.11.2019
28.12.2020
8.12.2021
22.05.2024
20.10.2026

EUR12+0,13%
EUR62+1,00%
EUR62+0,49%
EUR32+0,80%
EUR32+0,96%
EUR32+0,82%
EUR32+0,64%

kontserni laenulepingute puhul on lepinguline intressimäär võrdne sisemise intressimääraga.
– Euroopa kommertspankade vastavalt 1, 3, 6 – kuu keskmine rahaturu laenuintress.

2Euribor®

AS SEB Pangast võetud laenu (3) tagatiseks on AS SEB Panga kasuks seatud hüpoteek ühele kinnistule, millel asuvad
kolm hoonet aadressiga Ülikooli 16, Jakobi 2 ja Lossi 3, Tartu linn. Hüpoteegi suurus on 4,79 miljonit eurot, millele
võivad lisanduda kõrvalnõuded summas 0,48 miljonit eurot. Kinnistute bilansiline maksumus oli 31. detsembri 2017
seisuga 10,39 miljonit eurot (31. detsembri 2016 seisuga 10,78 miljonit eurot).
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OP Corporate Bank plc Eesti filiaalilt võetud laenu (4, 5, 6) tagatiseks on OP Corporate Bank plc Eesti filiaali kasuks
seatud hüpoteek kinnistule, millel asub hoone aadressiga Raatuse 22, Tartu linn. Hüpoteegi suurus on 4,32 miljonit
eurot. Kinnistu bilansiline maksumus oli 31. detsembri 2017 seisuga 4,37 miljonit eurot (31. detsembri 2016 seisuga
4,52 miljonit eurot).
OP Corporate Bank plc Eesti filiaalilt võetud laenu (5, 6) tagatiseks on OP Corporate Bank plc Eesti filiaali kasuks seatud
hüpoteek kinnistule, millel asub hoone aadressiga Lossi 36, Tartu linn. Hüpoteegi suurus on 5,94 miljonit eurot. Kinnistu
bilansiline maksumus oli 31. detsembri 2017 seisuga 5,38 miljonit eurot (31. detsembri 2016 seisuga 5,60 miljonit
eurot).
Pangalaenude laenulepingud sisaldavad muuhulgas teatud tingimusi (loan covernants) suhtarvude osas, millele Tartu
Ülikooli finantsnäitajad peavad vastama. Vastasel korral võib olla pangal õigus laen koheselt tagasi nõuda. 31. detsembri
2017 seisuga vastas Tartu Ülikool kõigile laenulepingute tingimustele.

Laenude põhiosa tagasimaksed aastate kaupa tuhandetes eurodes

LISA 14. VÕLAD JA ETTEMAKSED
tuhandetes eurodes

Tagatisrahade kohustis
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Sotsiaalmaks
Üksikisiku tulumaks
Käibemaks
Töötuskindlustusmakse
Kogumispensionimakse
Ettevõtte tulumaks
Muud võlad
Siht‐ ja kaasfinantseerimise vahendamine
Riiklikud õppetoetused ja sihtstipendiumid
Muud võlad
Saadud ettemaksed
Siht‐ ja kaasfinantseerimise ettemaksed (lisa 15)
Õppeteenustasude ettemaksed
Teadus‐ ja arendustegevuse teenuslepingute ettemaksed
Muud ettemakstud tulud
Kokku
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31.12.2017
430
3 826
2 408
3 565
2 019
1 079
206
132
103
26
1 514
1 343
161
10
10 476
10 001
159
311
5
22 219

31.12.2016
269
2 625
2 519
3 408
1 899
1 021
243
126
97
22
615
410
187
18
13 622
13 057
284
275
6
23 058

LISA 15. SIHT‐ JA KAASFINANTSEERIMISENA SAADUD ETTEMAKSED
tuhandetes eurodes

Eesti residentidelt saadud ettemaksed
SA Archimedes
SA Eesti Teadusagentuur
Haridus‐ ja Teadusministeerium
Välisministeerium
Kaitseministeerium
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Hariduse Infotehnoloogia SA
Eesti Kultuurkapital
Siseministeerium
Swedbank AS
Sotsiaalministeerium
Riigikantselei
Justiitsministeerium
Keskkonnaministeerium
AS SEB Pank
SA Eestimaa Looduse Fond
Kaitsevägi
Kultuuriministeerium
Muud riigisisesed toetused
Mitteresidentidelt saadud ettemaksed
Euroopa Liidu 7. raamprogrammi ning teadusuuringute ja innovatsiooni
programmi Horisont 2020 ettemakstud tulud
Muud välismaised toetused
Kokku

31.12.2017

31.12.2016

1 694
1 140
536
137
126
109
41
38
36
15
7
4
4
0
0
0
0
0
181

1 259
1 372
370
127
122
330
36
26
9
10
13
0
0
1
28
14
13
4
104

4 494
1 439
10 001

7 597
1 622
13 057

LISA 16. TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST
tuhandetes eurodes

Teadus‐ ja arenduslepingute tulud
Koolitusteenus
Rendi‐ ja üüritulud
Kaupade müük
Muud teenused
Kokku

2017
5 330
5 027
4 657
205
1 448
16 667

2016
4 733
4 871
4 562
698
2 070
16 934

2017
15 728
866
73
16 667

2016
15 477
881
576
16 934

Tulud majandustegevusest jagunevad geograafiliste piirkondade lõikes järgmiselt:
tuhandetes eurodes

Eesti
Euroopa Liidu liikmesriigid
Muud riigid
Kokku
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LISA 17. KOOLITUSTEGEVUSE FINANTSEERIMINE RIIGIEELARVEST
tuhandetes eurodes

Kõrgharidustaseme õppe finantseerimine
Arst‐residentide finantseerimine
Muu riiklik finantseerimine
Kokku

2017
50 970
15 159
279
66 408

2016
49 697
14 367
292
64 356

2017
12 629
7 431
3 503
998
848
496
187
0
0
26 092

2016
12 628
6 067
3 503
1 380
828
496
0
524
146
25 572

LISA 18. TEADUSTEGEVUSE FINANTSEERIMINE RIIGIEELARVEST
tuhandetes eurodes

Institutsionaalne uurimistoetus
Teadusasutuste baasfinantseerimine
Institutsionaalse uurimistoetuse taristu ülalpidamise finantseerimine
Riiklike programmide finantseerimine
Raamatukogu teadusinformatsiooni riigieelarveline finantseerimine
Tuumiktaristute finantseerimine
Teadustegevuse finantseerimine
Teadusteemade sihtfinantseerimine
Teadusasutuste infrastruktuurikulude finantseerimine
Kokku

LISA 19. PÕHIVARADE SIHTFINANTSEERIMINE
tuhandetes eurodes

Põhivara soetamine programmi ASTRA õppe‐ ja teadustöö infrastruktuuri soetamise
ja kaasajastamise tegevuse raames (SA Archimedes)
Põhivara soetamine riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamise
alameetme projektides (SA Archimedes)
Põhivara soetamine Euroopa Liidu 7. raamprogrammi ning teadusuuringute ja
innovatsiooni programmi Horisont 2020 projektides
Teadusaparatuuri soetamine tippkeskustes (SA Archimedes)
Põhivara soetamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projektides
Õppetehnika soetamine (Hariduse Infotehnoloogia SA)
Põhivara soetus programm Mobilitas Pluss projektides (Eesti Teadusagentuur SA)
Tasuta kinnistu omandamine aadressil Narva mnt 4A, Tartu linn (Tartu Linnavalitsus)
Tasuta kinnistu omandamine aadressil Narva mnt 10, Tartu linn (Tartu Linnavalitsus)
W. Struwe 1 platsi rekonstrueerimine, Tartu linn
(Tartu Linnavalitsus ning Haridus‐ ja Teadusministeerium)
Põhivara soetamine Euroopa territoriaalse koostöö programmi projektides
Tasuta kinnistu omandamine aadressil Staadioni 8a, Tartu linn
(Keskkonnaministeerium)
Põhivara soetamine teaduse rahvusvahelistumise programmi projektides
(Haridus‐ ja Teadusministeerium)
Muu kodumaine varade sihtfinantseerimine
Muu välismaine varade sihtfinantseerimine
Kokku

2017

2016

1 988

16

1 611

0

146
55
47
14
5
4
0

136
0
0
31
0
0
141

0
0

55
52

0

4

0
17
10
3 897

‐485
11
67
28

Tartu Ülikool sihtfinantseerimise saajana ja vahendajana on 2017. aastal seoses ülikoolile esitatud sihtfinantseerimise
tagasimaksmise nõuetega kajastanud põhivara sihtfinantseerimise tulu vähendamist kokku summas 1 tuhat eurot
(2016. aastal tagasi nõutud sihtfinantseerimise tulu ei kajastatud). Põhivarade sihtfinantseerimise tulu vähendamine
sisaldub muu välismaise varade sihtfinantseerimise tuludes.
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LISA 20. TEGEVUSKULUDE SIHTFINANTSEERIMINE
tuhandetes eurodes

Kodumaine tegevuskulude sihtfinantseerimine
sealhulgas
toetused SA Eesti Teadusagentuurilt
toetused Hariduse Infotehnoloogia SA‐lt
toetused Haridus‐ ja Teadusministeeriumilt
toetused SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt
toetused SA Archimedeselt
Välismaine tegevuskulude sihtfinantseerimine
sealhulgas
toetused Euroopa Liidust ja selle institutsioonidelt
vahendatud toetused SA Archimedeselt
vahendatud toetused SA Eesti Teadusagentuurilt
vahendatud toetused SA Innovelt
Kokku

2017
12 932

2016
13 482

6 639
1 449
1 274
1 022
290
27 330

6 406
1 509
1 724
1 064
591
16 387

11 446
9 097
1 497
748
40 262

5 423
3 723
918
319
29 869

Tartu Ülikool sihtfinantseerimise saajana ja vahendajana on 2017. aastal seoses ülikoolile esitatud sihtfinantseerimise
tagasimaksmise nõuetega kajastanud tegevuskulude sihtfinantseerimise tulu vähendamist kokku summas 4 tuhat eurot
(2016. aastal 30 tuhat eurot), mis sisaldub tegevuskulude sihtfinantseerimise tuludes.

LISA 21. MUUD TULUD
tuhandetes eurodes

Lepinguline trahvitulu
Liikmemaksud
Annetused era‐ ja juriidilistelt isikutelt
Kasum põhivara müügist
Muud tulud
Kokku

2017
350
58
40
0
43
491

2016
1
50
19
1 110
50
1 230

2017
16 064
157
22
16 243

2016
15 455
88
378
15 921

LISA 22. KAUBAD, MATERJAL JA TEENUSED
tuhandetes eurodes

Ostetud teenused
Ostetud materjalid
Ostetud kaubad
Kokku
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LISA 23. TEGEVUSKULUD
tuhandetes eurodes

Õppe‐ ja teadustegevuse kulud
Käibemaksukulu
Töölähetuste kulud
Kommunaal‐ ja hooldusteenuste kulud (v.a kütte‐ ja elektrikulud)
Elektrikulud
Inventari‐ ja kontorikulud
Kontoritehnika hooldus‐ ja tarkvarakulud
Remondikulud
Küttekulud
Rendi‐ ja üürikulud
Transpordikulud
Erialakirjanduse ostukulud
Teadusaparatuuri ja seadmete hooldus‐ ja tarvikukulud
Väikevara ostukulu
Reklaamikulud
Side‐ ja postikulud
Muud tegevuskulud
Kokku

2017
13 206
5 147
3 211
2 074
1 783
1 590
1 289
1 285
1 178
919
877
846
844
463
427
157
1 757
37 053

2016
8 769
3 491
2 847
2 052
1 821
818
1 217
1 256
1 231
856
842
886
581
765
473
146
1 650
29 701

2017
60 466
430
20 339
81 235

2016
57 187
337
19 183
76 707

2 910

2 909

2017
15 398
255
131
49
31
0
840
16 704

2016
13 378
256
2 215
49
21
17
0
15 936

LISA 24. TÖÖJÕUKULUD
tuhandetes eurodes

Töötasud
Muud tasud töötajatele
Tööjõukuludelt arvestatud maksud
Kokku
Töötajate keskmine arv aastas taandatuna täistööajale

LISA 25. PÕHIVARADE KULUM JA VÄÄRTUSE LANGUS
tuhandetes eurodes

Materiaalse põhivara kulum (lisa 9)
Immateriaalse põhivara kulum (lisa 10)
Kahjum materiaalse põhivara mahakandmisest (lisa 26)
Kinnisvarainvesteeringute kulum (lisa 8)
Raamatukogu kogude mahakandmine (lisa 9)
Kahjum immateriaalse põhivara mahakandmisest (lisa 26)
Allahindlus (lisa 9)
Kokku
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LISA 26. KAHJUM MATERIAALSETE JA IMMATERIAALSETE PÕHIVARADE MAHAKANDMISEST
(tuhandetes eurodes)

Ehitised
Ravila 19, Tartu linn
Turu 7, Viljandi linn
Välibaas, Käsmu küla, Haljala vald
Väike 6, Viljandi linn
Maa
Kerese 14, Narva linn
Masinad ja seadmed
Masinad ja seadmed
Muud materiaalsed põhivarad
Inventar
Kokku
Immateriaalsed põhivarad
Immateriaalsed põhivarad
Kokku

(tuhandetes eurodes)

Ehitised
Lossi 25, Tartu linn
Ülikooli 18a, Tartu linn
Narva mnt 89, Tartu linn
Kalevi 24, Tartu linn
Vanemuise 46a, Tartu linn
Masinad ja seadmed
Masinad ja seadmed
Masinad ja seadmed
Muud materiaalsed põhivarad
Inventar
Inventar
Kokku
Immateriaalsed põhivarad
Immateriaalsed põhivarad
Kokku

2017

Mahakandmise põhjus

109
12
2
1

renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine
renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine
renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine
renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine

7

tasuta üleandmine Siseministeeriumile õppekeskuse rajamiseks

0
0
131

0
0

2016

Mahakandmise põhjus

188
98
24
11
6

renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine
renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine
renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine
renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine
renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine

1 468
11

mahakandmine seoses põhivarade arvelevõtmise piirmäära tõusuga
kasutuskõlbmatute masinate ja seadmete mahakandmine

403
6
2 215

mahakandmine seoses põhivarade arvelevõtmise piirmäära tõusuga
kasutuskõlbmatu inventari mahakandmine

17
17

mahakandmine seoses põhivarade arvelevõtmise piirmäära tõusuga

LISA 27. MUUD KULUD
tuhandetes eurodes

Külaliste vastuvõtukulud
Liikmemaksud
Kahjum põhivara müügist
Autasud ja kingitused
Sihtfinantseerimise eraldiste kulu
Muud kulud
Kokku

2017
1 042
287
160
122
0
136
1 747

2016
837
300
0
93
‐1 105
54
179

2017. aastal müüdud kinnisvarainvesteeringute müügihind oli 0 eurot (2016. aastal 271 tuhat eurot), müüdud
materiaalsete põhivarade müügihind oli 2017. aastal 373 tuhat eurot (2016. aastal 975 tuhat eurot).

71

LISA 28. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA
Aruandes käsitletakse seotud osapooltena:
 kontserni sidusettevõtteid,
 mittetulundusühinguid, mis ei kuulu Tartu Ülikooli konsolideerimisgruppi, kuid milles kontsern omab olulist mõju,
 sihtasutusi, mille üks asutajatest on Tartu Ülikooli kontsern,
 Tartu Ülikooli tegev‐ ja kõrgema juhtkonna liikmeid (nõukogu liikmed, rektor, prorektorid, dekaanid 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 2017. aastal ei olnud.
tuhandetes eurodes

Teenused
Sidusettevõtted
Mittetulundusühingud
Sihtasutused
Äriühingud
Füüsilised isikud
Kaubad
Sihtasutused
Äriühingud
Põhivarad
Sihtasutused
Kokku

Müügid
2017
267
1
19
213
33
1
3
2
1
0
0
270

Ostud
2016
633
4
13
594
21
1
1
1
0
710
710
1 344

2017
7 083
20
39
5 917
1 107
0
41
36
5
0
0
7 124

2016
5 577
10
39
5 478
50
0
21
6
15
0
0
5 598

Teenuste ja kaupade müük seotud osapooltele on kajastatud konsolideeritud tulemiaruandes real „Tulud
majandustegevusest“ ja ostud seotud osapooltelt ridadel „Kaubad, materjal ja teenused“ ning „Tegevuskulud“. Seotud
osapooltelt ostetud põhivarad on kajastatud konsolideeritud bilansis real „Materiaalsed põhivarad“.
tuhandetes eurodes

Sidusettevõtted
Mittetulundusühingud
Sihtasutused
Äriühingud
Kokku

tuhandetes eurodes

Sihtasutused
Kokku

Nõuded
31.12.2017
31.12.2016
0
0
0
0
17
15
0
0
17
15

Kohustised
31.12.2017
31.12.2016
0
6
2
0
509
475
104
7
615
488

Makstud ettemaksed
31.12.2017
31.12.2016
4
0
4
0

Saadud ettemaksed
31.12.2017
31.12.2016
0
0
0
0

Nõuded seotud osapooltele on kajastatud konsolideeritud bilansis real „Nõuded ja ettemaksed“, makstud ettemaksed
real „Nõuded ja ettemaksed“. Kohustised ja saadud ettemaksed seotud osapooltele on kajastatud konsolideeritud
bilansis real „Võlad ja ettemaksed“.
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tuhandetes eurodes

Sihtfinantseerimise tulu
Põhivarade soetamiseks
Tegevuskuludeks
2017
2016
2017
2016
0
0
77
66
14
44
1 452
8 836
14
44
1 529
8 902

Mittetulundusühingud
Sihtasutused
Kokku

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

Mittetulundusühingud
Sihtasutused
Kokku

Sihtfinantseerimise
nõuded
31.12.2017
31.12.2016
9
0
304
475
313
475

Sihtfinantseerimise
kohustised
31.12.2017
31.12.2016
0
0
57
0
57
0

Saadud sihtfinantseerimise
ettemaksed
31.12.2017
31.12.2016
0
0
41
1 407
41
1 407

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

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
Tartu Ülikool
MTÜ Tartu Üliõpilasküla
MTÜ Tartu Üliõpilasmaja
OÜ Tartu Ülikooli Kirjastus
Academus Hostel OÜ
OÜ Tartu Ülikooli Kesklinna Apteek
Kokku

2017
92
53
37
32
28
5
0
247

2016
82
63
39
31
25
5
27
272

Tartu Ülikooli nõukogu liikmetele lahkumishüvitiste maksmise kohustust ei ole. Tütarettevõtete juhatuse liikmetele
makstakse lepingu lõpetamisel hüvitist vastavalt nende lepingutes ettenähtud tingimustele. Potentsiaalne tegev‐ ja
kõrgema juhtkonna lahkumishüvitiste summa oli 31. detsembril 2017 81 tuhat eurot (31. detsembril 2016 93 tuhat
eurot).
Seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas ei ole 2017. aastal ega ka 2016. aastal moodustatud allahindlusi.
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LISA 29. 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 esine selliseid asjaolusid, mille tõttu võiks maksuhaldur määrata kontsernile olulise täiendava
maksusumma.
Hüpoteegid
Swedbank AS‐i kasuks on seatud kaks hüpoteeki: 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 SEB Panga kasuks on seatud hüpoteek kinnistule Nooruse 1, Tartu linn. Hüpoteegi suurus on 4,79 miljonit eurot.
2017. aasta lõpus ei ole Tartu Ülikoolil kehtimas ühtki 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 SA Tehvandi Spordikeskuse kasuks 50‐aastase tähtajaga kasutusvaldus
alates 1. aprillist 2012. Lepingu järgi hüvitab Tartu Ülikool SA Tehvandi Spordikeskusele kasutusvalduse lõppemisel kõik
Tartu Ülikooliga kirjalikult kooskõlastatud investeeringud, rakendades 3%‐list aastast amortisatsioonimäära. Tartu
Ülikool ei pea kasutusvalduse lõppemisel kasutusvaldajale hüvitama kooskõlastamata investeeringuid ega kulutusi, mida
on rahastatud tõuke‐ või muudest fondidest tagastamatu toetusena. Tartu Ülikool on kooskõlastanud SA Tehvandi
Spordikeskusega 3 miljoni euro eest investeeringuid, mille Tartu Ülikool hüvitab pärast kasutusvalduse lepingu lõppu ja
mille puhul rakendatakse investeeringu kasutuselevõtu kuust alates kasutusvalduse lepingus kokku lepitud 3%‐list
aastast amortisatsioonimäära. 31. detsembri 2017 seisuga oli hüvitatava summa jääkväärtus 2,9 miljonit eurot
(31. detsembri 2016 seisuga 536 tuhat eurot).

LISA 30. BILANSIVÄLISED VARAD
2017. aastal peeti bilansivälist arvestust varade kohta, mille soetusmaksumus oli 2 000–4 999,99 eurot. Selliste varade
kogumaht soetusmaksumuses oli aruandekuupäeva seisuga 9,15 miljonit eurot (31. detsembri 2016 seisuga 8,93
miljonit eurot).
Tartu Ülikooli raamatukogu raamatute üle peetakse detailset arvestust raamatukogu infosüsteemis ESTER.
Raamatukogu kogude hinnanguline koguväärtus oli 31. detsembri 2017 seisuga 40,12 miljonit eurot (31. detsembri
2016 seisuga 39,44 miljonit eurot), millest kajastus bilansis 10,03 miljonit eurot (31. detsembri 2016 seisuga 9,69
miljonit eurot) (vt lisa 9).
Tartu Ülikooli botaanikaaia kollektsiooni kuulub 10 983 taksonit (liiki ja sorti) puid, põõsaid ja taimi (31. detsembri 2016
seisuga 10 298 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 0,13 miljonit eurot (31. detsembri 2016 seisuga 0,09 miljonit eurot). Kokku oli
aruandekuupäeva seisuga muuseumikogudes 1 306 910 säilitusühikut (31. detsembri 2016 seisuga 1 283 035), millest
oli ajaloomuuseumis 77 256 säilitusühikut (31. detsembri 2016 seisuga 75 187 säilitusühikut), kunstimuuseumis 33 858
säilitusühikut (31. detsembri 2016 seisuga 33 804 säilitusühikut), loodusmuuseumis 1 195 743 säilitusühikut (31.
detsembri 2016 seisuga 1 173 991 säilitusühikut), raamatukogus 30 säilitusühikut (31. detsembri 2016 seisuga 30
säilitusühikut) ja meditsiinivaldkonnas 23 säilitusühikut (31. detsembri 2016 seisuga 23 säilitusühikut).
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LISA 31. SÜNDMUSED PÄRAST ARUANDEKUUPÄEVA
Detsembris 2017 sõlmisid Haridus‐ ja Teadusministeerium ning Tartu Ülikool lepingud selle kohta, et riigi teadus‐ ja
arendusasutused Eesti Biokeskus ja Tartu Observatoorium liituvad ülikooliga. Asutused loeti ühinenuks koos kõigi oma
õiguste ja kohustuste üleandmisega 1. jaanuaril 2018. Samal päeval moodustati loodus‐ ja täppisteaduste valdkonda
Tartu observatooriumi nimeline instituut. Eesti Biokeskuse liitumisel moodustati sellest koos Eesti Geenivaramuga
ülikooli valdkonnaväline asutus – genoomika instituut.
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LISA 34. TARTU ÜLIKOOLI KONSOLIDEERIMATA FINANTSARUANDED
Tartu Ülikooli (konsolideerimata) bilanss
tuhandetes eurodes

31.12.2017

31.12.2016

28 218
14 485
90
42 793

34 306
14 997
95
49 398

17
2
4
1 510
219 287
3 042
223 862
266 655

40
2
5
1 559
226 147
2 381
230 134
279 532

KOHUSTISED JA NETOVARA
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised
Võlad ja ettemaksed
Lühiajalised kohustised kokku

2 711
20 881
23 592

2 905
22 382
25 287

Pikaajalised kohustised
Laenukohustised
Pikaajalised kohustised kokku
Kohustised kokku

7 735
7 735
31 327

10 446
10 446
35 733

144 182
99 617
‐8 471
235 328
266 655

144 182
108 861
‐9 244
243 799
279 532

VARAD
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Käibevarad kokku
Põhivarad
Investeeringud tütar‐ ja sidusettevõtetesse
Finantsinvesteeringud
Nõuded ja ettemaksed
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalsed põhivarad
Immateriaalsed põhivarad
Põhivarad kokku
VARAD KOKKU

Netovara
Ülikooli kapital
Eelmiste perioodide tulem
Aruandeaasta tulem
Netovara kokku
KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU

76

Tartu Ülikooli (konsolideerimata) tulemiaruanne
tuhandetes eurodes

2017

2016

Tulud
Tulud majandustegevusest
Koolitustegevuse finantseerimine riigieelarvest
Teadustegevuse finantseerimine riigieelarvest
Põhivarade sihtfinantseerimine
Tegevuskulude sihtfinantseerimine
Muud tulud
Tulud kokku

13 353
66 408
26 092
3 897
39 610
408
149 768

13 096
64 356
25 572
28
29 260
1 049
133 361

Kulud
Kaubad, materjal ja teenused
Tegevuskulud
Stipendiumid
Tööjõukulud
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kulud kokku

‐14 369
‐36 127
‐9 377
‐78 649
‐16 606
‐3 088
‐158 216

‐13 793
‐28 803
‐8 709
‐74 008
‐15 737
‐1 518
‐142 568

‐8 448

‐9 207

42
0
4
‐69

24
‐6
7
‐62

Tulem enne tulumaksustamist

‐8 471

‐9 244

Aruandeaasta tulem

‐8 471

‐9 244

Tegevustulem
Kasum tütarettevõtetelt
Kahjum sidusettevõtetelt
Intressitulud
Intressikulud
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Tartu Ülikooli (konsolideerimata) rahavoogude aruanne
tuhandetes eurodes

2017

2016

Rahavood majandustegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Kasum / kahjum põhivarade müügist
Põhivarade mitterahaline sihtfinantseerimine
Eraldiste muutus
Saadud sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks
Vahendatud sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks
Nõuete ja ettemaksete muutus
Varude muutus
Kohustiste ja ettemaksete muutus
Makstud intressid
Rahavood majandustegevusest kokku

‐8 448

‐9 207

16 606
204
‐4
0
‐3 893
385
1 294
5
‐3 047
‐69
3 033

15 737
‐1 005
‐145
‐1 105
117
‐8
2 693
‐2
1 099
‐62
8 112

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete põhivarade soetamisel
Laekunud materiaalsete põhivarade müügist
Tasutud lõpetamata ehitiste eest
Tasutud ettemaksed materiaalsete põhivarade eest
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist
Tasutud immateriaalsete põhivarade soetamisel
Tasutud ettemaksed immateriaalsete põhivarade eest
Laekunud põhivarade sihtfinantseerimine
Makstud põhivarade sihtfinantseerimine
Laekunud tütarettevõtte osad
Laekunud pikaajaline nõue
Laekunud intressid
Laekunud likvideerimise kasumijaotis ja dividendid
Rahavood investeerimistegevusest kokku

‐2 651
307
‐6 119
‐14
0
‐910
‐6
3 430
‐323
22
2
4
42
‐6 216

‐1 387
407
‐2 733
‐43
271
‐274
0
5 612
‐625
22
2
7
24
1 283

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Saadud laenude tagasimaksed
Rahavood finantseerimistegevusest kokku

0
‐2 905
‐2 905

4 560
‐2 939
1 621

Rahavood kokku

‐6 088

11 016

Raha ja rahalähendid perioodi alguses
Raha ja rahalähendite muutus
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus

34 306
‐6 088
28 218

23 290
11 016
34 306
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Tartu Ülikooli (konsolideerimata) netovara muutuste aruanne
tuhandetes eurodes

Seisuga 31.12.2015
Tulemi ülekandmine
Aruandeaasta tulem
Seisuga 31.12.2016
Tulemi ülekandmine
Aruandeaasta tulem
Seisuga 31.12.2017

Ülikooli kapital

Aruandeaasta tulem

Kokku

144 182

Eelmiste perioodide
tulem
105 107

3 754

253 043

0
0

3 754
0

‐3 754
‐9 244

0
‐9 244

144 182

108 861

‐9 244

243 799

0
0

‐9 244
0

9 244
‐8 471

0
‐8 471

144 182

99 617

‐8 471

235 328

31.12.2017
235 328
‐17
1 300
236 611

31.12.2016
243 799
‐40
1 624
245 383

Tartu Ülikooli korrigeeritud konsolideerimata netovara
tuhandetes eurodes

Tartu Ülikooli konsolideerimata netovara
Tütar‐ ja sidusettevõtete osaluste bilansiline väärtus (miinus)
Tütar‐ ja sidusettevõtete väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil
Kokku
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Fax: +372 627 5501
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www.bdo.ee

A. H. Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
ESTONIA

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Tartu Ülikooli nõukogule

Arvamus
Oleme auditeerinud Tartu Ülikooli ja selle tütarettevõtete (koos Kontsern) konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31. detsember 2017 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 selle tütarettevõtete konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2017 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/
Laile Kaasik
Vandeaudiitor, litsents nr 511
BDO Eesti AS
Tegevusluba nr 1
A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn
8. mai 2018
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ALLKIRJAD 2017. MAJANDUSAASTA ARUANDELE
Tartu Ülikooli 31. detsembril 2017 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 rektori kohusetäitja on majandusaasta aruande läbi
vaadanud ja ülikooli nõukogule esitamiseks heaks kiitnud.

/allkirjastatud digitaalselt/
______________________
Tõnu Lehtsaar
rektori kohusetäitja, professor

/allkirjastatud digitaalselt/
______________________
Taimo Saan
finantsjuht

/allkirjastatud digitaalselt/
______________________
Kadi Külm
pearaamatupidaja kohusetäitja
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