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Tartu Ülikool

Tegevusaruanne
2018

REKTORI EESSÕNA
Head kolleegid ja koostööpartnerid!
Selle tegevusaruandega vaatame tagasi 2018. aastal tehtule
ja saavutatule. Ülikooli juhtimises oli muutuste aasta – kogu
kevadsemestri hoidis ülikooli õigel kursil senati nimetatud
ajutine rektori kohusetäitja Tõnu Lehtsaar ning augustis asus
tööle uues koosseisus rektoraat. Võin tunnustavalt öelda, et
möödunud aastal kasvatasime oma võimekust meile olulistes
valdkondades ja hoidsime stabiilsust seal kus vaja.
Meie tööperet, akadeemilist haaret ja ka eelarvet suurendas
Eesti Biokeskuse ja Tartu Observatooriumi liitumine ülikooliga.
Eelarve kasvule andsid lisa ka teadus- ja arendustegevuse välistoetustest ja teenuselepingutest laekunud oodatust suuremad
summad ning kavandatust märksa suurema tulu teenimine
täiendusõppest. Ka ülikooli ettevõtluslepingute maht kasvas
10,4 miljoni euroni. Teadustulu märgatava kosumise eest tuleb
eriliselt tunnustada meie teadlasi, aga ka grandikeskust, kes on
välisgrantide taotlemisel teinud ära suure töö. Grante on aga
võimalik taotleda veelgi edukamalt – suuri lootusi panen selles
ka grandisobitustarkvara peatsele kasutuselevõtule.
Järjest enam avame uksi rahvusvahelistesse võrgustikesse. Nii sai Tartu Ülikool läinud aastal Euroopa
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi tervisevaldkonna võrgustiku EIT Health ja suurandmete väärtustamist
edendava partnerlusvõrgustiku Big Data Value Association täisliikmeks. Kavatseme sedalaadi uksi avada ka
edaspidi. Loomulikult on see võimalik vaid tänu meie tunnustatud teadlastele, kelle mõjukus kasvab aasta-aastalt.
Rahvusvahelise andmebaasi ESI järgi kuulus 2018. aastal oma valdkonna enim viidatud teadlaste 1% hulka 52 Tartu
Ülikooliga seotud teadlast, kellest 12 on oma suure mõjukuse poolest eriliselt esile tõstetud. Ka meie üliõpilaste
ridadesse lisandus mullu kõigi aegade suurim hulk välisüliõpilasi, mistõttu võime nüüd tõdeda, et selles vallas ei pea
me edaspidi kiiret kasvu enam omaette eesmärgiks.
Eelmisse aastasse jäi uue kõrgharidusseaduse ettevalmistamine. Seadus võeti vastu tänavu veebruaris ja see
jõustub 1. septembril. Ülikool aitas eelnõu koostamisele aktiivselt kaasa ja tulemus annab meile võimaluse uuendada
märgatavalt nii akadeemiliste töötajate elukorraldust kui ka õppetöö juhtimist. Sellega seoses sõnastasime
2018. aasta vältel ülikooli uue karjäärimudeli põhimõtteid. Nüüdseks on akadeemilise karjääri üksikasjad laia
põhjaliselt läbi räägitud ja oleme uuele akadeemilise elu korraldusele üleminekuks valmis.
Kõrvuti õigusraamistiku uuendamisega pidasime läbirääkimisi ka uue halduslepingu üle. Pean nentima, et
rahvusülikooli ühiskondlikku rolli ja ülikooli autonoomia väärtust ei mõistnud kõik asjaosalised ühtemoodi.
Seetõttu tuli ka ülikooli senatil juhtida riigivalitsejate tähelepanu murettekitavatele suundumustele, mis andsid
märku ülikoolide halduslepingute tähenduse devalveerimisest.
Läinud aasta kujunes riiklikus teaduspoliitikas maamärgiks. Eesti erakonnad koos mitme muu ühiskondliku
esindusorganisatsiooniga saavutasid kokkuleppe viia teaduse rahastamine hiljemalt kolme aastaga ühe protsendini
SKP-st. Nüüd jääb vaid üle oodata uuelt valitsuselt riigimehelikkust, et see kokkulepe ellu viidaks ja tasakaalustatult
sisustataks.
Stabiilsuse saavutamine kõiges eelmainitus annab hea võimaluse juhtida vajalikke muudatusi edasi süsteemselt
ja laiapõhjaliselt. Aga et tänavune, 2019. aasta on rahvusülikooli juubeliaasta, siis on meil eelkirjeldatud oluliste
eesmärkide poole püüdlemise kõrval võimalus ka pidada suurejoonelist tähtpäeva. Ootan kõiki kolleege ja ülikooli
partnereid kaasa lööma, et see aasta tuleks toimekas ja meeldivalt meeldejääv!

Toomas Asser
rektor

Tartu Ülikooli üldandmed 2014–2018
TÖÖTAJAD

2014

2015

2016

2017

2018

Töötajate arv

3 708

3 479

3 447

3 435

3 602

Töötajate arv (täistööajale taandatuna)

3 080

2 862

2 825

2 805

2 935

49,3%

50,4%

49,6%

51,1%

51,7%

1 520

1 443

1 402

1 432

1 517

sh doktorikraadiga

70,2%

71,7%

73,0%

73,3%

74,3%

sh välisteadlasi ja õppejõude

9,3%

8,5%

8,4%

10,0%

12,3%

178

173

172

170

179

20,5%

22,7%

23,7%

22,8%

23,3%

sh akadeemilised töötajad
Õppejõudude ja teadustöötajate arv (täistööajale taandatuna)

Professorite arv (täistööajale taandatuna)
sh naisprofessoreid
ÜLIÕPILASED
Üliõpilaste arv

14 470

13 719

12 970

12 896

13 169

sh kõrghariduse esimesel astmel

61,7%

61,3%

60,6%

60,8%

60,4%

sh magistriõppes

28,6%

28,8%

29,7%

29,9%

30,6%

sh doktoriõppes

9,7%

9,8%

9,7%

9,3%

9,0%

Välisüliõpilaste arv

686

821

980

1 195

1 457

osakaal üliõpilaste arvus

4,7%

6,0%

7,6%

9,3%

11,1%

2 907

2 887

2 871

2 625

2 630

117

107

120

138

122

168

168

159

162

161

14

19

21

26

26

195

201

207

213

198

2 870

2 600

2 669

2 512

2 374

sh kõrgetasemeliste publikatsioonide arv

1 958

1 830

1 902

1 709

1 709

sh ETIS-e kategooria 1.1 artiklite arv

1 335

1 239

1 353

1 231

1 259

351–400

301–350

301–350

301–350

400

347

314

321

401–500

301–400

301–400

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
Teaduspublikatsioonide arv

TULEMUSED ÜLIKOOLIDE EDETABELITES
Briti ajakirja Times Higher Education edetabel (THE)
QS-i edetabel

379

Shanghai edetabel (ARWU)

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 vastava aasta 30. septembrini.
Õppekavade arv hõlmab õppekavu (sh kõiki ühisõppekavu), mille alusel üliõpilased õppisid vastava aasta 10. novembri seisuga.
Teaduspublikatsioonide arv hõlmab Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) kategooriaid 1.1–1.3, 2.1, 2.5, 3.1–3.3, 4.1, 5.1, 6.3 ja 6.4.
Kõrgetasemeliste publikatsioonide hulka on arvestatud ETIS-e kategooriad 1.1, 1.2, 2.1 ja 3.1. Publikatsioonide arvus kajastuvad
kõigi publikatsioonid, kellel oli vastaval kalendriaastal Tartu Ülikooliga kehtiv tööleping või kes õppisid doktoriõppes. Vastava aasta
andmed pärinevad ETIS-est järgnenud aasta 15. veebruari seisuga.
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TARTU ÜLIKOOLI JUHTIMINE

Tartu Ülikooli kõrgeim otsustuskogu on nõukogu,
kes vastutab ülikooli 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 ja teine koosseis 2017. aastal viieks
aastaks. Nõukogusse kuuluvad:
• Ruth Oltjer (nõukogu esimees), AS-i Chemi-Pharm
juhataja,
• Eva Åkesson, Uppsala Ülikooli rektor ja professor,
• Jaan Eha, TÜ kardioloogia professor ja akadeemik,
• Els Heinsalu, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia
president,
• Heidi Kakko, BaltCap Growth Fundi kasvufondi
partner,
• Birute Klaas-Lang, TÜ eesti keele (võõrkeelena)
professor,
• Vahur Kraft, Sangar AS-i juhatuse esimees,
• Tõnu Lehtsaar, TÜ töötajate nõustaja-kaplan,
• Ants Nõmper, Ellex Raidla advokaadibüroo
juhtivpartner,
• Jüri Sepp, TÜ majanduspoliitika professor,
• Richard Villems, TÜ arheogeneetika professor ja
akadeemik.

Senat on ülikooli kõrgeim akadeemiline otsustuskogu,
kes vastutab ülikooli õppe-, teadus- ja 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. 2018. aasta lõpus kuulusid senatisse:
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna esindajad
•
•
•
•

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

sotsiaalteaduste valdkonna esindajad
•
•
•
•

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

meditsiiniteaduste valdkonna esindajad
•
•
•
•

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

loodus- ja täppisteaduste valdkonna esindajad
•
•
•
•

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

üliõpilaste esindajad
•
•
•
•
•
Tartu Ülikooli nõukogu

Tartu Ülikooli senat 2018. aastal
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Kaspar Kaju,
Triin Kitsemets,
Leene Korp,
Anne Merzin,
Agnes Neier.

31. juulini oli Tartu Ülikooli rektori kohusetäitja
professor Tõnu Lehtsaar. 26. aprillil valis
263-liikmeline valimiskogu Tartu Ülikooli rektoriks
neurokirurgia professori Toomas Asseri. Uus rektor
asus ametisse 1. augustil 2018.
Uues rektoraadis alustas õppeprorektorina tööd
Aune Valk, kes võttis ülesanded üle professor Anneli
Sarolt. Teadusprorektori ametis jätkas Kristjan Vassil
ja arendusprorektori ametis Erik Puura. Kantslerina
jätkas tööd Meelis Luht. Finantsjuhi ülesanded võttis
Taimo Saanilt üle senine eelarvetalituse juhataja Kalle
Hein.

Tartu Ülikooli
rektoraat
2018. aastal
Professor Toomas Asser
rektor

A2020 eesmärk: ülikool lähtub strateegiliste otsuste
tegemisel valdkondadevahelisest tasakaalust ja
valdkondade eripärast
Õppe- ja teadustööd tehakse Tartu Ülikoolis
26 instituudis ja neljas kolledžis, mis tegutsevad
neljas valdkonnas:
•
•
•
•

Professor Margit Sutrop
HV dekaan

Professor Raul Eamets
SV dekaan

Professor Margus Lember
MV dekaan

Professor Peeter Burk
LT dekaan

Aune Valk
õppeprorektor

Kristjan Vassil
teadusprorektor

Erik Puura
arendusprorektor

Andres Soosaar
akadeemiline sekretär

Kalle Hein
finantsjuht

Meelis Luht
kantsler

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

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

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

Tartu Ülikooli ja Tartu Observatooriumi ühinemise
tulemusena tegutseb 1. jaanuarist 2018 Tartu
observatoorium loodus- ja täppisteaduste valdkonna
instituudina. TÜ 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.
Senise teadus- ja arendusosakonna põhjal loodi
ülikoolis 2018. aastal kaks uut üksust. Grandikeskus
toetab ülikooli teadlasi teadusraha taotlemisel.
Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus edendab tehnoloogiasiiret, uusettevõtlust ning töötajate ja üliõpilaste
ettevõtlikkust.
2018. aastal loodi Tartu Ülikoolis digitaalne
andmetöölaud, kuhu on koondatud ülikooli kirjeldavad
tähtsamad statistilised andmed. Töölaua loomise
üks olulisemaid eesmärke oli muuta juhtimine
tõenduspõhiseks. Töölaud aitab lahendada seniseid
andmekasutuse kitsaskohti: kättesaadavust, usaldusväärsust ja ajakohasust. Statistika töölaud on avalik ja
seda saavad kasutada kõik soovijad.
> statistika.ut.ee
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Tartu Ülikooli struktuur
seisuga 31.12.2018

Tartu Ülikooli struktuur (seisuga 31.12.2018)
Nõukogu

Senat

Rektor

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

Humanitaarteaduste ja
kunstide
valdkonna
dekaan

Ajaloo ja arheoloogia instituut

Haridusteaduste instituut

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Johan Skytte poliitikauuringute instituut

Filosoofia ja semiootika instituut
Kultuuriteaduste instituut
Usuteaduskond

Õigusteaduskond

Pärnu kolledž

Hambaarstiteaduse instituut
Kliinilise meditsiini instituut

Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Arvutiteaduse instituut
Eesti mereinstituut
Füüsika instituut
Keemia instituut
Matemaatika ja statistika instituut
Molekulaar- ja rakubioloogia instituut

Peremeditsiini ja rahvatervishoiu
instituut
Sporditeaduste ja füsioteraapia
instituut

Sotsiaalteaduste
valdkonna
dekaan

Ühiskonnateaduste instituut

Viljandi kultuuriakadeemia

Farmaatsia instituut

Arendusprorektor

Psühholoogia instituut

Narva kolledž

Bio- ja siirdemeditsiini instituut

Teadusprorektor

Majandusteaduskond

Maailma keelte ja kultuuride kolledž

Meditsiiniteaduste valdkond

Meditsiiniteaduste
valdkonna
dekaan

Sotsiaalteaduste valdkond

Loodus- ja
täppisteaduste
valdkonna
dekaan

Tartu observatoorium
Tehnoloogiainstituut
Ökoloogia ja maateaduste instituut

Genoomika instituut

Teaduskool

Raamatukogu

Õppeosakond

Grandikeskus

Üliõpilasesindus

Loodusmuuseum ja botaanikaaed

Hankeosakond

Muuseum

Infotehnoloogia osakond

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus

Kantselei

Rektoraadi büroo

Kinnisvaraosakond

Õppeprorektor

Kantsler

Personaliosakond
Turundus- ja kommunikatsiooniosakond

Akadeemiline
sekretär

Siseauditi büroo
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Rahandusosakond

Finantsjuht

Arengukava

> 12%

Riiklike rahastusprogrammide välise teadus- ja arendus
tegevuse tulu osakaal teadus- ja arendustegevuse kogutulus

28%

> 32%

Tartu Ülikooli kõrghariduse esimesele astmele õppima
asunute osakaal Eesti kõrgkoolidesse esimesele astmele
õppima asunute hulgas

27%

≥ 23%

39 034

≥ 35 000

Täiendusõppes õppijate arv
Sooritatud ettevõtlusainete osakaal õpingute kogumahus

0,8%

5%

Üliõpilaste rahulolu õpetamise ja õppeainetega

4,2

≥ 4,0

Katkestamise määr kõrghariduse esimesel ja teisel astmel

15%

≤ 15%

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

73%

50%

Ingliskeelsete õppekavade osakaal kõrghariduse esimesel ja
teisel astmel

20%

25%

Välisüliõpilaste osakaal

11,1%

12%

Välisteadlaste ja -õppejõudude osakaal

11,8%

≥ 10%

Õpetamisalases arendustegevuses aktiivselt osalenud
akadeemiliste töötajate osakaal

23%

15%

101 979

123 000

Heas või rahuldavas finantsseisundis olevate struktuuri
üksuste osakaal

Tulu akadeemilise töötaja kohta eurodes

87%

100%

Töötajate rahulolu

92%

≥ 93%

–

90%

8,0

≥ 9,0

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

Edasistes peatükkides on joonised, mis kajastavad arengukava
võtmenäitajate tulemusi, tähistatud märgisega „A2020“.
Tartu Ülikooli arengufondi eesmärk on toetada arengukava elluviimist,
eelkõige valdkonnaülest arendustegevust. Arengufondi eraldiste tegemisel
lähtuti arengukava tegevuskavast. Muu hulgas pöörati suurt tähelepanu
õppekvaliteedile, välisrahastusprogrammides osalemise edukuse
suurendamisele, organisatsiooni arengule ning välisüliõpilaste ja -töötajate
eesti keele ja kultuuri õppele.

Arengufondi maht oli 2018. aastal 1,87 miljonit eurot
Kliiniliste teadusuuringute keskus 67 500
Tarkvaraarenduse toetamine 90 000 Kunstide keskus 40 740

Õppekvaliteedi auhind 30 000

Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus 34 065

Avalike e-teenuste ja IKT mõju-uuringute keskus 159 600

Juhtimise hea tava rakendamine 25 000

Eestikeelse Vikipeedia projekt Miljon+ 30 000

Grandisobitustarkvara arendamine 70 000

Digitaalne töölaud 50 000
Aasia keskus 54 000 Õppekavade arendamine 320 000
Õppekvaliteedi tagasiside süsteemi arendamine 60 000 Eesti keele e-kursus 15 000
Ettevõtlusõppe arendamine 165 000 CELSA võrgustik 60 000

Teadusarvutuste keskus 124 200 Maapõueressursside arenduskeskus 49 500

Doktorantide tulemusstipendium 289 234

Teaduseetika juhendmaterjal ja hea teadustava 45 000
Eluteaduste ühislabor 36 000 Katseloomakeskus 18 000
Tervisetehnoloogiad ettevõtluskoostöös 36 000

ARENGUKAVA
KOMISJONI TÖÖ

ALGATAMINE
SEPTEMBER - DETSEMBER 2018

15%

ESIMENE IDEEKORJE

KOMISJON ALUSTAB TÖÖD

KOMISJON SÕNASTAB
OLULISED PÕHIMÕTTED

ARUTELUSEMINARID
JAANUAR - MÄRTS 2019

10% maailmas enim tsiteeritud teaduspublikatsioonide hulka
kuuluvate publikatsioonide osakaal

APRILL 2019

> 1,3

ESIMENE KAVAND

ARUTELUD
VALDKONDADES

KOMISJON TÄIENDAB
ESIALGSET KAVANDIT
MAI 2019

1,1

Kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide arv akadeemilise
töötaja kohta

JUUNI 2019

Sihttase
2020

AUGUST 2019

Tulemus
2018

Võtmenäitaja

2018. aasta sügisel hakati koostama
ülikooli uut arengukava aastateks
2020–2025. Esmalt koguti
töötajatelt ideid, seejärel sõnastas
arengukava komisjon arengukava
koostamise ja strateegiliste
valikute põhimõtted ning algatas
aruteluseminaride sarja.

AASTAD
2020-2025

Tartu Ülikooli tegevust suunab arengukava aastateks 2015–2020 ning selle
sihte täpsustavad valdkondade arengukavad ja võtmenäitajad. Et ülikooli
arengut jälgida ja hinnata, lepiti 2016. aastal kokku 18 võtmenäitajat.

ARENGUKONVERENTS

KOKKULEPE

KINNITAMINE

ELLUVIIMINE
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TEGEVUSKESKKOND
Ülikooli tegevuskeskkonna kujundamisel on
olulised nii Eesti ja Euroopa Liidu strateegiad kui ka
rahastamisinstrumendid
2017. aasta novembris Göteborgis toimunud
tippkohtumisel arutasid Euroopa Liidu juhid hariduse
ja kultuuri tegevuskava. Euroopa Komisjon esitas
aruteluks visiooni luua Euroopa haridusruum, mis
peaks aitama saavutada kolme eesmärki:
• edendada piiriülest liikuvust ning koostööd hariduse
ja koolituse valdkonnas;
• ületada põhjendamatud takistused, mis muudavad
teises riigis õppimise ja töötamise raskemaks;
• aidata liikmesriikidel edendada kaasavat, elukestvat
ja innovatsioonil põhinevat õpet.
Euroopa haridusruumi loomist toetavad programm
Erasmus+ ning tulevane haridus- ja koolitus
valdkonna Euroopa koostööraamistik, mille abil
seatakse prioriteete ja suunatakse Euroopa Liidu
rahastamisvahendeid.
2018. aastal tutvustas Euroopa Komisjon Euroopa
haridusruumi loomist toetavaid algatusi, milleks on
muu hulgas meede „Euroopa ülikoolid“ ja Euroopa
üliõpilaspilet.
Ülikoolide võrgustikel põhineva uue algatuse
„Euroopa ülikoolid“ eesmärk on tugevdada Euroopa
ühiseid väärtusi ja identiteeti. Selleks soovitakse viia
kokku uue põlvkonna eurooplased, kes on võimelised
tegema rahvusvahelist, valdkondade ja akadeemiliste
erialade piire ületavat koostööd mitmekeelses Euroopa
ja üleilmses kultuuriruumis. Ülikoolide koostöö
võimaldab üliõpilastel akadeemilise kraadi poole
püüeldes kombineerida õpinguid Euroopa eri riikides.
Algatuse „Euroopa ülikoolid“ peamised sihid on
järgmised:
•
•
•
•
•
•

olemasolevate ülikoolide võrgustikud,
tipptasemel õpe, teadusuuringud ja innovatsioon,
valdkondadeülene koostöö,
lai geograafiline ulatus,
2024. aastaks vähemalt 20 Euroopa ülikooli,
katseprojektid 2019. ja 2020. aastal programmi
Erasmus+ raames, laiem rakendus alates
2021. aastast.

Euroopa Komisjon soovib Euroopa üliõpilaspileti
järk-järgult kasutusele võtta juba 2021. aastal.
Euroopa üliõpilaspilet võimaldaks üliõpilastel
kasutada teenuseid (raamatukogu, transport,
majutus) ja tuvastada end turvaliselt igas kõrgkoolis.
Kõrgkoolid saaksid selle abil vahetada elektrooniliselt ja isikuandmete kaitset järgides üliõpilastega
seotud andmeid, ilma et oleks vaja rajada uut info
tehnoloogilist taristut.
> ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
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2020. aastal lõpeb Eesti konkurentsivõime kava „Eesti
2020“ ja 20 valdkondliku arengukava kehtivus, mistõttu
alustasid ministeeriumid 2018. aastal mitme jätku
strateegia koostamist.
2018. aasta märtsis algatas Vabariigi Valitsus strateegia
„Eesti 2035“ loomise, et sõnastada 2020. aasta
kevadeks riigi järgmise 15 aasta peamised arengu
eesmärgid. „Eesti 2035“ eesmärkidest lähtuvad
kõik muud arengukavad ja strateegiad, mille
hulka ja ülesannete dubleerimist soovib valitsus
vähendada. Strateegiaga „Eesti 2035“ koos valmivad
ka uued Euroopa Liidu poliitika põhisuunad, kuna
praegune Euroopa Liidu finantsperiood lõpeb samuti
2020. aastal. Strateegiat „Eesti 2035“ koostatakse
Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi juhtimisel.
> riigikantselei.ee/et/Eesti2035

Haridus- ja Teadusministeerium alustas 2018. aastal
hariduse, teaduse, noorte- ja keelevaldkonna
järgmise perioodi pikaajalist strateegilist
planeerimist. Visiooni aastateks 2021–2035 koostavad
eksperdirühmad 2019. aasta märtsiks.
> hm.ee/et/kaasamine-osalemine/haridus-ja-teadusstrateegia-aastateks-2021-2035

Vabariigi Valitsus otsustas 2018. aasta septembris
pikendada „Eesti keele arengukava 2011-2017“ aastani
2021. 2019. aasta esimeses pooles töötab Haridusja Teadusministeerium koos Riigikantseleiga välja
Eesti keelepoliitika põhialused. 2018. aastal alustati
koostööpartneritelt ettepanekute kogumist.
> hm.ee/et/eesti-keelepoliitika-pohialuste-eelnouvaljatootamine

Vabariigi Valitsus kiitis 2018. aasta oktoobris
heaks ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna
tõhustamiskava ettepanekud. Otsustati, et
Haridus- ja Teadusministeerium ning Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium juhivad võrdsetel
alustel ühtse ettevõtlus-, teadus- ja innovatsiooni
strateegia koostamist ja elluviimist.
TA kulutuste osakaal SKP-s
TA rahastamine riigi- ja kohalikust eelarvest, osakaal SKP-s
2,3%

2,5%
2,0%
1,4%

1,6%

2,1%
1,7%
1,4% 1,5%

1,5%

1,3%

1,0%

0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7%
0,6% 0,7% 0,7%

0,5%
0,0%

1,2% 1,3%

0,5% 0,5%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TA kulutuste osakaal SKP-s ning TA rahastamine riigi- ja
kohalikust eelarvest osakaaluna SKP-s aastatel 2008–2017.
Allikas: Statistikaamet

2018. aasta lõpus kirjutasid erakondade, teadus
asutuste, teadlaste ja ettevõtlusorganisatsioonide
esindajad alla kokkuleppele suunata riigieelarvest
teadus- ja arendustegevusse ning innovatsiooni
1% SKP-st. Kokkulepe tähendab, et aastatel 2020–2022
investeeritakse teadus- ja arendustegevusse ning
innovatsiooni ligikaudu 47 miljonit lisaeurot aastas.
EL-i keskmine
2,1%

TA kulu ühe teadlase kohta
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Kulutused ühe teadlase kohta moodustavad Eestis
vaid 40% Euroopa Liidu keskmisest. Eesti teadus- ja
arendustegevuse kulu oli 2016. aastal 1,3% SKP-st
(Euroopa Liidu keskmine oli 2,1%). Teadus- ja arendustegevuse kulu ühe teadlase kohta oli 2017. aastal
Eestis 65 000 eurot, Euroopa Liidus keskmiselt
163 000 eurot.
Eesti valitsemissektor kulutas kõrgharidusele
keskmiselt rohkem kui teised Euroopa riigid, kuid kulu
ühe üliõpilase kohta jäi alla Euroopa Liidu keskmise.

Kulu ühe üliõpilase (täistööajale taandatuna) kohta

2018. aastal kasvas teadus- ja arendustegevuse
rahastamine riigieelarvest võrreldes 2017. aastaga
14,9 miljoni euro võrra. Teadus- ja arendustegevuse
kvaliteetse järelkasvu tagamiseks tõsteti 2018. aastal
doktoranditoetus 422 eurolt 660 euroni.
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TA kulu kokku protsendina SKP-st

Teadus- ja arendustegevuse kogukulu protsendina SKP-st ja
ühe teadlase kohta Euroopa Liidu riikides 2017. aastal.
Allikas: Eurostat, Science and technology statistics
(rd_p_persocc, rd_e_gerdtot, andmete väljavõte: jaanuar 2019)

EL-i keskmine
0,7%
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0
0,0%
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5 809€

GR
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0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

Valitsemissektori kulu kolmanda taseme haridusele
protsendina SKP-st

Valitsemissektori kulu kolmanda taseme haridusele
protsendina SKP-st ja ühe üliõpilase kohta Euroopa riikides
2016. aastal. Allikas: Eurostat (educ_uoe_enrt01, gov_10a_exp,
nama_10_gdp, andmete väljavõte: jaanuar 2019)

Ühiskondlik kokkulepe Eesti teaduse ja innovatsiooni arengu kindlustamiseks
Jagades ühist veendumust, et teadus, arendustegevus ja innovatsioon on Eesti inimeste heaolu ja ühiskonna kestlikkuse jaoks strateegiliselt määrava tähtsusega, kinnitavad käesoleva kokkuleppe osapooled vajadust kindlustada strateegias „Teadmistepõhine Eesti
2014–2020“ kokku lepitud eesmärkide täitmine ning kohustuvad pühenduma nende eesmärkide saavutamisele. Selleks lepitakse
kokku alljärgnevas.
1. Alla kirjutanud erakonnad, keda esindavad nende esimehed, toetavad teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni avaliku
sektori rahastamise suurendamist 1%-ni sisemajanduse koguproduktist ning edasist hoidmist vähemalt samal tasemel. Selleks
lepitakse kokku, et 2019. aastal nähakse riigieelarve strateegias ette sihttasemeni jõudmine kolme aasta jooksul võrdsete summade
lisandumisega.
2. Eesti teadusasutused, keda esindab avalik-õiguslike ülikoolide Rektorite Nõukogu juhatuse esimees, kinnitavad, et teadusasutused
tagavad kõrgetasemelise teaduse ning teaduse ja ettevõtluse koostöö läbiviimiseks ning täiendavaks motiveerimiseks vajaliku institutsionaalse korralduse.
3. Eesti teadlased, keda esindavad Eesti Teaduste Akadeemia president ning Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president, kinnitavad,
et Eesti teadlased annavad oma parima selleks, et nende käsutusse antud ressursse kasutatakse teadus- ja arendustööks viisil, mis
tagab tasakaalu alus- ning rakendusteaduse vahel, eelisarendades Eesti majanduse ja ühiskonna arengule suunatud valdkondi.
4. Eesti suurimad ettevõtlusorganisatsioonid, keda esindavad Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees ning Eesti Tööandjate
Keskliidu juhataja, kinnitavad oma valmisolekut aidata kaasa Eesti majanduse innovaatilisemaks muutmisele ja otsida võimalusi
ettevõtjate suuremaks koostööks Eesti teadlaste ja teadusasutustega.
Tallinn, 19. detsember 2018
Eesti Keskerakonna esimees Jüri Ratas, Eesti Reformierakonna esimees Kaja Kallas, Eesti Vabaerakonna esimees Kaul Nurm,
Elurikkuse Erakonna volitatud esindaja Mihkel Kangur, Erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas, Erakonna Eestimaa Rohelised
esimees Züleyxa Izmailova, Isamaa Erakonna esimees Helir-Valdor Seeder, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni
Ossinovski, Rektorite Nõukogu juhatuse esimees Mait Klaassen, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, Eesti Noorte
Teaduste Akadeemia president Els Heinsalu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman, Eesti Tööandjate
Keskliidu juhataja Toomas Tamsar
> novaator.err.ee/886104/eesti-teadusleppe-taistekst
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32% kõrgkoolidele eraldatud

toetustest sai 2018. aastal Tartu Ülikool

EMÜ
12,1
mln

TLÜ
19,2 mln
TÜ
50,4 mln

TTÜ
40,4 mln
Muud
33,4 mln

2018. aastal kõrgkoolidele eraldatud toetus eurodes
(v.a tulemusstipendiumid ja doktoriõppe tulemustasu).
Allikas: HTM

–56%

34 33 30
29 26 25
24 21 20 20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Õppeasutuste arv, kus sai aastatel 2009–2018 õppida
kõrghariduse õppekavade alusel. Allikas: EHIS

Aastatel 2018–2020 toetab riik info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia alast teadus- ja
arendustegevust Tallinna Tehnikaülikoolis ning Tartu
Ülikoolis kolme miljoni euroga aastas, et soodustada
innovaatiliste lahenduste loomist ja kasutuselevõttu
eri elualadel. Toetusmeede on osa IT Akadeemia
programmist, mida koordineerib Hariduse
Infotehnoloogia Sihtasutus.
> hitsa.ee/ikt-haridus/ita/teadusmeede

2018. aastal valmis OSKA uuring „Tulevikuvaade
tööjõu- ja oskuste vajadusele: haridus ja teadus“.
Uuringu kohaselt vajaks vanuse tõttu asendamist
umbes 380 üldhariduse aineõpetajat aastas. Eriti
kriitiline on Eesti koolides seis loodusteaduslike ainete
ja matemaatikaõpetajatega. Vajaka on logopeedidest,
eripedagoogidest ja koolipsühholoogidest.
OSKA uuringus näevad eksperdid vajadust teadus
töötajate arvu suurenemise järele. 2016. aastal oli
OECD riikides tuhande tööealise inimese kohta
keskmiselt kümme doktorikraadiga inimest, ent Eestis
on see näitaja kaheksa. Eesti siht võiks olla jõuda
aastail 2018–2025 vähemalt OECD riikide keskmise
näitaja tasemele. Selle eeldusena pidanuks Eestis
olema 2016. aastal umbes 1400 doktorikraadiga
25–64-aastast inimest rohkem. Kõrgkooli õppejõudude
arvu otsene kasvuvajadus uuringu järeldusena puudub,
kuid aastatel 2018–2025 tuleb asendada peaaegu
900 õppejõudu.
> oska.kutsekoda.ee/oska-valdkonnad

20 õppeasutuses saab Eestis

2018/2019. õppeaastal omandada kõrgharidust

-42%

68 985

64 806

51 092

45 815

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Üliõpilaste arv Eestis aastatel 2009–2018. Allikas: EHIS

29%
13%

18%

25%

Nii üliõpilaste arv kui ka kõrgharidust pakkuvate
õppeasutuste arv on viimase kümne aasta jooksul
umbes poole võrra vähenenud. Kõrgharidustasemel
õppis 2018. aastal 45 815 üliõpilast, neist 80% tasuta
õppekohtadel.
Viimaste aastate jooksul on süvenenud suundumus,
et riigieksamitulemuste poolest silma paistvate
gümnaasiumide* parimate tulemustega lõpetajad**
ei asu õppima Eesti kõrgkoolides. 2009. aasta
parimatest lõpetanutest astus samal aastal mõnda
Eesti kõrgkooli 87%, 2018. aastal oli see näitaja aga
vaid 75%. Lõpetamisele järgneva kahe aasta jooksul
edasiõppijaid lisandub, kuid mitte märkimisväärselt
– Eesti kõrgkoolis edasiõppimise valik tehakse pigem
kohe pärast gümnaasiumi lõpetamist. 2009. aasta
parimatest lõpetanutest asus kolme aasta jooksul Eesti
kõrgkoolides õppima 88%, 2016. aasta parimatest
lõpetanutest 77%.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aastatel 2009–2018 valitud gümnaasiumide* parimate
lõpetanute** osakaal, kes ei asunud pärast gümnaasiumi
lõpetamist samal aastal õppima üheski Eesti kõrgkoolis.
Allikas: HTM
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* Gümnaasiumid, mis on kuulunud kolme viimase järjestikuse aasta
jooksul vähemalt ühel korral riigieksamite edetabeli 25 parima
hulka.
** Gümnaasiumi lõpetanud, kelle kolme parima riigieksami keskmine
tulemus oli üle 90 punkti.

ÕPPETÖÖ
Õppekavad

161

2018. aastal võeti üliõpilasi õppima 161 õppekava alusel. Vastuvõtuks avatud
õppekavade arv on nelja aastaga vähenenud 4%. Ülikool jätkab õppekavade
regulaarset ülevaatamist, ajakohastamist ja liitmist või sulgemist.

õppekava
Esimene aste (56)
Magistriõpe (72)
Doktoriõpe (33)

Õppekavade arv õppeastmeti õppeaastatel 2014/2015 ja 2018/2019

Tartu Ülikooli õppekavade arv
(sh ühisõppekavad), mille alusel tuli
2018. aastal õppima uusi üliõpilasi

–4%

168

2014

161

159

2015

2016

2017

2018

Tartu Ülikooli vastuvõtuks avatud
õppekavade arv aastatel 2014–2018

14

2014

26

21

2015

2016

2017

2018

Vastuvõtuks avatud ingliskeelsete
õppekavade arv (sh ühisõppekavad)
kõrghariduse esimesel ja teisel astmel
aastatel 2014–2018

Õppekavad, mille alusel tuli
õppima uusi üliõpilasi

Õppekavad, mille alusel õppis
üliõpilasi

2014/2015

2018/2019

2014/2015

2018/2019

Kõrghariduse I aste

59

56

73

74

Magistriõpe

76

72

87

89

Doktoriõpe

33

33

35

35

Kokku

168

161

195

198

2018. aastal oli ülikoolis tähelepanu all eesmärk toetada üliõpilaste üle
kantavate oskuste omandamist. Selle eelduseks on valdkonnaülene
õppetöö nii erialaste praktiliste oskuste, ettevõtlikkuse kui ka teiste
ülekantavate oskuste (näiteks meeskonnatöö-, väljendus- ja kuulamisoskus)
arendamiseks. 2020/2021. õppeaastaks sisaldavad kõik esimese ja teise
õppeastme õppekavad praktikat ning õppekavadesse lisatakse õppeained,
mis aitavad saada ülevaate ettevõtlikkusest ning ettevõtte toimimisest ja
majandustegevusest. Õppekavadesse luuakse välisõppemoodul või esitatakse soovitused õppeainete kohta, mida võiks läbida välismaal.
Eesti keele väärtustamise eesmärgil lisatakse esimese ja teise õppeastme
võõrkeelsetesse õppekavadesse vähemalt 6 EAP mahus eesti keele õpet
välisüliõpilastele, et pakkuda eesti keele algteadmisi ja võimalust osa saada
eesti kultuurist. Esimese õppeastme võõrkeelsetesse õppekavadesse
lisatakse eesti keele suulise ja kirjaliku väljendusoskuse õppeaine samas
mahus eestikeelsete õppekavadega.
A2020 eesmärk: ülikool arendab olemasolevaid ja loob uusi, tugevatel
teadussuundadel põhinevaid rahvusvahelisi õppekavasid, tagades
üliõpilastele motiveeriva ja väga hea kvaliteediga rahvusvahelise õpi
keskkonna ning konkurentsivõime tööturul
2018. aastal võeti üliõpilasi õppima 26 ingliskeelse õppekava alusel, millest
23 olid magistriõppekavad. Bakalaureuseõppekavade puhul lähtutakse
ülikoolis põhimõttest, et ingliskeelse õppekava saab avada vaid juhul, kui
konkreetsel õppesuunal on võimalik õppida ka eesti keeles.

Üliõpilaste vastuvõtt
Alates 2018. aastast pakub Tartu Ülikool
gümnasistidele võimalust tutvuda
ülikooli õppekavade, teadustöö ja
Tartu tudengieluga videolavastuse
abil. Näitleja Anatoli Tafitšuk naelutab
noored ühtaegu nii kinolina kui ka
näitelava ette, jagades paeluvaid
fakte, mis aitavad koolilõpetajail teha
läbimõeldud tulevikuvalikuid.

Ülikool teeb tööd selle nimel, et suurendada sisseastujate teadlikkust
ülikooli õppekavadest ja suunata neid juba varakult oma erialavalikut
läbi mõtlema. 2009. aastal algatatud tudengivarju projekti raames saab
sisseastumisest huvitatu endale sobival ajal tutvuda huvipakkuva erialaga,
osaleda loengutes ja seminaridel ning saada otsest tagasisidet sama eriala
üliõpilastelt. 2017/2018. õppeaastal käis tudengivarjuks üle 750 noore.
2018. aastal laiendati tudengivarju projekt ka magistriõppele.
Veebruari koolivaheajal toimus Tartu Ülikooli lahtiste uste päev,
mil gümnasistid said osaleda peaaegu sajas töötoas, uurida
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sisseastumistingimusi ja küsida nõu karjäärinõustajailt, et teha teadlik ja
õige valik. Tartu kõrgkoolide koostöös korraldati Tallinnas noortele ka
iga-aastane infopäev „Õpi Tartus!“, mis tõi kokku üle 1500 huvilise.
2018. aastal omandas Eestis üldkeskhariduse 7398 õpilast.
3847 gümnaasiumilõpetanut (52%) jätkas õpinguid mõnes Eesti kõrgkoolis.
Avaõiguslikud ülikoolid võtsid kõrghariduse esimesele astmele vastu
6567 üliõpilast, mis näitab varasematel aastatel gümnaasiumi lõpetanute
ning sessioonõppesse kandideerijate suurt osatähtsust õppekohtade
täitmisel.
2018. aastal alustas Tartu Ülikoolis õpinguid kolmel astmel kokku
4231 üliõpilast*. Kõrghariduse esimesel astmel alustas 2484 üliõpilast:
bakalaureuseõppes 1735, rakenduskõrgharidusõppes 417 ning integreeritud
bakalaureuse- ja magistriõppes 314 üliõpilast. Vastsete gümnaasiumi
lõpetanute osakaal kõrghariduse esimesele astmele sisseastunute hulgas
oli 2018. aastal 55%.
Võrreldes 2014. aastaga on 2018. aastal Tartu Ülikooli vastuvõetute arv
kõrghariduse esimesel astmel kõikides õppevaldkondades suurenenud.
IKT valdkonnas võeti vastu kaks korda rohkem üliõpilasi kui neli aastat
tagasi.
Magistriõppes alustas 2018. aastal õpinguid 1550 üliõpilast – 10% rohkem
kui aasta varem. Ingliskeelsete õppekavade avamise tulemusena on
aasta-aastalt suurenenud teistest kõrgkoolidest, eeskätt välisülikoolidest
Tartu Ülikooli õppima asujate osakaal. 49% üliõpilastest, kes astusid
2018. aastal Tartu Ülikooli magistriõppesse, oli lõpetanud varasemad
õpingud mujal kui Tartu Ülikoolis, sh 27% välisülikoolis, 5% Tallinna
Ülikoolis, 4% Tallinna Tehnikaülikoolis ja 1% Eesti Maaülikoolis.

4231

vastuvõetut
Esimene aste (2484)
Magistriõpe (1550)
Doktoriõpe (197)

Tartu Ülikooli vastuvõetute arv
õppeastmete kaupa 2018. aastal

28%

4231

3871

3302

2014 2015 2016 2017 2018
Tartu Ülikooli vastuvõetute arv
aastatel 2014–2018

2018. a
1-5 a tagasi
Rohkem kui 5 a
tagasi

TULEMUSLEPING: ülikool moodustab doktoriõppeks 2018. aastal vähemalt
164 õppekohta
Doktoriõppes alustas 2018. aastal õpinguid 197 doktoranti. Võrreldes
2017. aastaga võeti vastu 20 doktoranti rohkem, sest doktoriõppe
vastuvõtule ei seatud enam õppekohtade ülempiiri ja programmist
Dora Pluss toetati välisdoktorantide õppima asumist Tartu Ülikooli.

Päevaõpe
2044

TULEMUSLEPING: ülikool suurendab informaatika ja infotehnoloogia
õppekavagrupis vastuvõetute arvu

Sessioonõpe
440

2018. aastal Tartu Ülikooli kõrghariduse
esimesele astmele vastuvõetud
üliõpilaste jaotus õppevormi ja
gümnaasiumi lõpetamise aja järgi

Tartu Ülikooli vastu võetud üliõpilaste arv informaatika ja infotehnoloogia õppekava
grupis aastatel 2014–2018
Õppeaste

2014

2015

2016

2017

2018

Kõrghariduse I aste

127

163

175

213

264

Magistriõpe

169

156

228

220

223

Doktoriõpe
Kokku

12

12

14

10

17

308

331

417

443

504

2018. aastal alustas Tartu Ülikoolis õpinguid 608 välisüliõpilast.
Välisüliõpilaste osakaal kõigist vastuvõetutest on viie aastaga kasvanud
8%-lt 14%-ni. Uute ingliskeelsete õppekavade lisandumise tulemusel on
vastuvõetud välisüliõpilaste osakaal magistriõppes viimase viie aastaga
kolmekordistunud. 2018. aastal magistriõppesse vastuvõetutest 26% ja
doktoriõppesse vastuvõetutest 39% olid välisüliõpilased. Immatrikuleeritud
välisüliõpilasi oli kõige rohkem pärit Venemaalt (80), Ukrainast (50),
Aserbaidžaanist (48), Nigeeriast (36) ja Türgist (26).

* Vastuvõetute arvus kajastuvad üliõpilased, kes immatrikuleeriti ajavahemikul 11.11.2017–10.11.2018
ning kes õppisid seisuga 10.11.2018. Siia hulka on arvestatud ka üliõpilased, kes asusid õppima ühis
õppekavade alusel. Seetõttu erineb Tartu Ülikooli vastuvõetute arv EHIS-e riiklikust statistikast,
mis näitab kõnealuseid üliõpilasi vaid koordineeriva ülikooli üliõpilaste hulgas.
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262

418

608

2014 2015 2016 2017 2018
Tartu Ülikooli vastu võetud välis
üliõpilaste arv aastatel 2014–2018
(sh ühisõppekavad)

197

39%

doktoranti
Välisüliõpilased
Eesti üliõpilased

Tartu Ülikooli vastu võetud
doktorantide arv 2018. aastal

Õppimine

9%
31%

2018. aastal õppis Tartu Ülikoolis 13 169 üliõpilast, neist 11% olid välis
üliõpilased. 86% üliõpilastest õppis tasuta õppekohal. Üliõpilaste arv on viie
aastaga vähenenud 9%, kuid eelmise aastaga võrreldes õppis ülikoolis ligi
300 üliõpilast rohkem. Magistri- ja doktoriõppe üliõpilased moodustasid
2018. aastal 40% üliõpilaskonnast.

13 169
üliõpilast

60%
Esimene aste (7953)
Magistriõpe (4033)
Doktoriõpe (1183)

Tartu Ülikooli üliõpilaste arv ja osakaal
õppeastmete kaupa 2018. aastal

–9%

14 470

2014

12 970

2015

2016

13 169

2017

2018

Tartu Ülikooli üliõpilaste arv
aastatel 2014–2018

HV

2431
(18%)

5719
(43%)

MV

1970
(15%)

3049
(23%)

Üliõpilased võivad soovi korral õppeaineid läbida teistes Eesti kõrgkoolides
ning saadud ainepunktid oma kõrgkooli üle kanda. 2017/2018. õppeaastal
võttis 39 Tartu Ülikooli üliõpilast õppeaineid teistest kõrgkoolidest,
enamasti Tallinna Tehnikaülikoolist (14) ja Tallinna Ülikoolist (8).
Õppeaasta jooksul võttis 307 teiste Eesti kõrgkoolide üliõpilast õppeaineid
Tartu Ülikoolist. Enim oli nende hulgas Eesti Maaülikooli (116) ja Eesti
Lennuakadeemia üliõpilasi (84).

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.
2018. aastal pakkus Tartu Ülikool 20 vaba juurdepääsuga e-kursust (MOOC,
ingl massive open online course), millel osales kokku 8991 õppijat ja mille
lõpetas 2018. aastal 4355 õppijat. Lõpetanute osakaal oli 51%, mis on
MOOC-ide kohta väga suur. 2018. aastal valmis ülikoolis kaks uut MOOC-i:

LT

SV
Üliõpilaste arv ja jaotus
nelja valdkonna vahel 2018. aastal

Kesksed tugiteenused üliõpilastele:
•
•
•
•
•
•

2018. aastal õppisid üliõpilased neljas valdkonnas kokku 198 õppekava,
sh kuue ühisõppekava alusel. Kõige rohkem üliõpilasi õppis sotsiaalteaduste
valdkonnas (5719). Tartu Ülikooli koordineeritavate ühisõppekavade alusel
õppis 155 üliõpilast, teiste kõrgkoolide koordineeritavate õppekavade alusel
268 üliõpilast.

1 õppekorraldusnõustaja,
4 õpirände nõustajat,
2 psühholoogi,
2 karjäärinõustajat,
1 ettevõtlusnõustaja,
89 tuutorit.

„Majandusõpetus“
„Elektroonikast puust ja punaseks“
„Praktiline kodukeemia“
„Aktiivse kodaniku ABC“
„Kuidas võõras kultuuris ellu jääda“
„Nüüdisaegne õpikäsitlus“
„Programmeerimise alused II“
„Robootikast puust ja punaseks“
„Geenid – müüdid ja tegelikkus“
„Õiguse alused“
E-kursuse kvaliteedimärgi pälvinud
Tartu Ülikooli kursused 2018. aastal

• „Auditing water issues“ (maht 1 EAP), autorid Tuuli Rasso, Viire Viss,
Kaire Keskküla ja Airi Andresson (koostöös Riigikontrolliga),
• „Söömisest, joomisest ja informatsioonist“ (maht 1 EAP), autorid Vambola
Leping, Ursel Soomets, Mihkel Zilmer, Tanel Visnapuu ja Rando
Porosk.
2018. aastal pälvis kümme Tartu Ülikooli kursust Hariduse Infotehnoloogia
Sihtasutuse (HITSA) antud e-kursuse kvaliteedimärgi.
> hitsa.ee/uudised-1/selgunud-on-e-kursuse-kvaliteedimargi-saajad-1
2014

2015

2016

2017

2018

1 841
(22%)

2 049
(25%)

2 413
(30%)

2 737
(35%)

3 738
(49%)

130

130

122

116

120

50 729

56 761

64 996

74 789

100 076

E-täiendusõppes osalenute arv

7 731

9 525

16 452

22 559

18 493

Toimunud MOOC-ide arv
MOOC-idel osalenute arv
Moodle’i kursuste arv
Videote arv
UTTV videoportaalis
Panopto videoloengute serveris

2
335
2 876

6
3 111
3 535

10
8 001
3 910

15
11 935
5 010

20
8 991
6 054

4 045

4 260

5 166
1 236

6 997
4 319

E-õppe kasutamine Tartu Ülikoolis
Veebipõhised õppeained
Õppeainete arv
(osakaal kõigis õppeainetes)
sh täielikult veebipõhiste
õppeainete arv
Osalenute arv
E-täiendusõpe
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Rahvusvaheline õpe

11%

A2020 eesmärk: ülikool toetab üliõpilaste ja töötajate õpirännet ning
väärtustab rahvusvahelist ja kultuuriliselt mitmekesist õpi- ja
töökeskkonda

välisüliõpilasi

2018. õppeaastal õppis Tartu Ülikoolis 1457 välisüliõpilast, s.o
11% üliõpilaste üldarvust. Eelmise aastaga võrreldes kasvas välis
üliõpilaste arv 22%. Kõigist Tartu Ülikooli välisüliõpilastest õppis
magistriõppes 59% ja doktoriõppes 16%. Ülikoolis õppis välisüliõpilasi
kokku 105 riigist.

1457

Viimase viie aasta jooksul on välisüliõpilaste osakaal kasvanud eelkõige
loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. Kõigist välisüliõpilastest õppis
41% loodus- ja täppisteaduste, 35% sotsiaalteaduste, 14% humanitaar
teaduste ja kunstide ning 10% meditsiiniteaduste valdkonnas.
2017/2018. õppeaastal suundus Tartu Ülikoolist välismaale 544 vahetusüliõpilast, nendest 243 käis praktikal. Eelmise õppeaastaga võrreldes
oli välismaale suundujaid 22% rohkem. Kõige enam üliõpilasi suundus
Soome (23%) ja Saksamaale (10%). 342 üliõpilast ehk 63% väliskõrgkoolides
õppinud ja välispraktikal osalenud üliõpilastest kasutas Euroopa Liidu
kõrgharidusprogrammi Erasmus+.

544

Soome 126
Suurbritannia 26

Rootsi 26
Tšehhi 28
Prantsusmaa 26 Muud 217

980

686

2014

1457

2015

2016

2017

2018

Tartu Ülikooli välisüliõpilaste arv
aastatel 2014–2018

välisriigi üliõpilast õppis Tartu Ülikoolis

Saksamaa 132

Prantsusmaa 42
Hispaania 24

Türgi 22

Itaalia 46

Tšehhi 41

USA 30

Soome 19

Muud 286

Välis(külalis)üliõpilaste nõustamiseks korraldatakse iga semestri alguses
Tartut ja ülikooli tutvustav sissejuhatav lühikursus; välisüliõpilased saavad
kasutada juhendeid ning infomaterjale.
Et välismaaõpingute või -praktika käigus omandatavate erialateadmiste
kõrval ei jääks märkamata ka üldisemad teadmised ja kogemused,
korraldatakse välismaale suundujatele ja sealt tulijatele seminare, mis
aitavad üliõpilastel kogetut analüüsida ning tööturul edukalt rakendada.
Välis(külalis)üliõpilasi aitavad lisaks töötajatele toetada ka teised
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.
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Tartu Ülikooli välisüliõpilaste arv
õppeastmete kaupa
2018. aastal

Saksamaa 52

2017/2018. õppeaastal õppis Tartu Ülikoolis 623 väliskülalisüliõpilast,
6% rohkem kui aasta varem. Programmi Erasmus+ raames õppis Tartu
Ülikoolis kokku 412 vahetusüliõpilast (kasv 10%). Iga kolmas Erasmus+
programmi võimalusi kasutanud üliõpilane oli pärit mõnest partner
ülikoolist Saksamaalt. Suur huvi Tartu Ülikoolis õppimise vastu oli ka
Itaalia ja Prantsusmaa üliõpilastel.

> isa.ut.ee

esimene aste (354)
magistriõpe (866)
doktoriõpe (237)

Tartu Ülikooli üliõpilast õppis välisriigis

Hispaania 43

623

välisüliõpilast

20%
8%
5%

9%
3%

HV
172

SV
399

8%

7%

MV
141

8%

LT
483

Tartu Ülikooli välisüliõpilaste
arv ja osakaal valdkonniti
2018. aastal. Halli värviga on
võrdluseks toodud välisüliõpilaste
osakaal 2014. aastal.

Õpingute lõpetamine ja katkestamine
2018. aastal lõpetas Tartu Ülikooli
2630 üliõpilast. Cum laude lõpetas
ülikooli 278 üliõpilast.

2630

lõpetanut

Kõige enam oli lõpetanute hulgas
ärinduse, halduse ja õiguse
valdkonna üliõpilasi (20%).

Esimene aste (1286)
Magistriõpe (1222)
Doktoriõpe (122)

2630

2018. aastal Tartu Ülikooli
kõrghariduse esimese
astme lõpetanutest jätkas
siin magistriõppes 35%.
Õppevaldkondade lõikes jätkasid
magistriõppes kõige enam
loodusteaduste, matemaatika
ja statistika valdkonna (64%)
ning ärinduse, halduse ja õiguse
valdkonna lõpetanud (42%).

2018

2018. aastal kaitsti Eestis
244 doktorikraadi, neist pooled
Tartu Ülikoolis. Tartu Ülikooli
lõpetas 122 doktoranti, mis on
16 võrra vähem kui 2017. aastal.

Tartu Ülikooli lõpetanute arv
õppeastmete kaupa 2018. aastal

–10%

2907

2014

2871

2015

2016

2017

Tartu Ülikooli lõpetanute arv
aastatel 2014–2018

EMTA
EMTA

33

EKA
3

Avaõiguslike ülikoolide doktoriõppe
lõpetanute arv 2018. aastal.
Allikas: EHIS

26%

2014

31%

22%

2015

2016

2017

Sotsiaalteadused,
ajakirjandus ja
teave
416

Humanitaaria
ja kunstid
376

Haridus
335

Tervis ja
heaolu
329
Loodusteadused,
matemaatika ja
statistika
302

2018. aastal katkestas Tartu
Ülikoolis oma õpingud
1849 üliõpilast. Katkestamise
määr oli kõrghariduse esimesel
astmel 15%, magistriõppes 14% ja
doktoriõppes 12%.

TLÜ
25

EMÜ
12

Ärindus, haldus
ja õigus
497

EHIS-e andmetel oli Eestis
2018. aastal õppetöö katkestanute
osakaal kõrghariduses 15,7%,
sh Tartu Ülikoolis 14,6%. Tartu
Ülikoolis oli katkestanute osakaal
kõige väiksem tervise ja heaolu
valdkonnas (7,2%).

Tartu Ülikooli
lõpetas
122
doktoranti

TTÜ
76

Kõrghariduse I aste
Magistriõpe (sh integreeritud õpe)
Doktoriõpe

2018

Doktoriõppe lõpetamise tulemuslikkus
(n + 2) 2018. aastal (st kui suur osa
kuus aastat tagasi alustanutest jõudis
2018. aastal lõpetamiseni)

Osa katkestanutest jätkas siiski
aasta jooksul õpinguid Tartu
Ülikoolis. Kui võrrelda üliõpilasi
kahel järjestikusel õppeaastal
(2017 ja 2018), võib öelda, et
Tartu Ülikoolis katkesid õpingud
2018. aastal 11% üliõpilastel.
2018. aastal olid peamised
katkestamise põhjused järgmised:

IKT
220
Teenindus
86
Tehnika, tootmine
ja ehitus 69

Tartu Ülikooli lõpetanute arv ja jaotus
õppeastmete ja õppevaldkondade kaupa
2018. aastal

17%

• oma soov (46%),
• õppe lõpukuupäeva möödumine
(29%),
• edasijõudmatus (13%).

18%

14%
7%

HV
377

SV
783

MV
121

LT
430

Katkestamise määr ja katkestamis
juhtude arv Tartu Ülikooli kõrg
hariduse esimesel ja teisel astmel
valdkonniti 2018. aastal
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üliõpilasele. Teatud osa tagasiside tulemustest on
kättesaadav kogu ülikooli liikmeskonnale. Instituutidel
on kohustus kord semestris tulemusi arutada ja püüda
puudused kõrvaldada.

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 (96%)
ja mainet (85%). Magistriõppesse astuti peamiselt
enesetäiendamise eesmärgil (99%). Samuti peeti
tähtsaks pärast magistrikraadi omandamist paranevaid
töövõimalusi (84%).
Esimese semestri järel nõustus enamik vastajaid
(esimesel astmel 90%, magistriõppes 87%) sellega,
et seni on õpingud Tartu Ülikoolis vastanud nende
ootustele. Küsitluse tulemustest selgus, et õpingute
kõrvalt käis tööl 47% kõrghariduse esimese astme ja
87% magistriõppe esmakursuslastest. Eelmise aastaga
võrreldes on õpingute kõrvalt töötavate üliõpilaste
osakaal kõrghariduse esimesel astmel suurenenud 5%
ja magistriõppes 7%.
Esimese aasta üliõpilaste tagasisideküsitluse tulemused
kõrghariduse esimesel ja teisel astmel aastatel 2016–2018
(väitega nõustunute osakaal)
Väide

2016

2017

2018

Ülikooliõpingud vastavad minu ootustele

90%

87%

89%

Esimese semestri järel valiksin
sisseastumisel endiselt Tartu Ülikooli

95%

94%

95%

Esimese semestri järel valiksin
sisseastumisel endiselt sama õppekava

88%

87%

86%

Minu eelnev ettevalmistus on piisav, et
õpingutega hästi toime tulla

85%

87%

85%

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, et õppekava läbides saavutatakse õppekavas
kirjeldatud erialased õpiväljundid (nõustujaid 92%)
ning piisaval määral üldoskusi (suhtlus- ja
esinemisoskus, meeskonnatöö jms) (86%). Üldiselt
oldi rahul (88%) sellega, et õppekorraldus soodustas
õppimist ning selle kohta laekus õpingute jooksul õigel
ajal vajalikku infot.
Pärast kõrghariduse esimese astme läbimist kavatses
õpinguid jätkata 47% ja tööle minna 79% lõpetanuid.
Pärast magistriõppe lõpetamist kavatses õpinguid
jätkata 16% ja tööle minna 86% lõpetanuid.
Üliõpilastel on võimalus anda iga semestri lõpus
tagasisidet õppeainete ja õppejõu õpetamisoskuste
kohta. Selle käigus analüüsib üliõpilane ennast,
annab tagasisidet õppejõule, vastab küsimustele
õppeaine kohta ning saab anda ka soovitusi tulevasele
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2017/2018. õppeaastal laekus üliõpilastelt
73 387 täidetud tagasisideankeeti. Kokku anti
tagasisidet 2736-le ainet õpetanud inimesele.
Õpetamisega seotud küsimustele vastates nõustuti
enam väidetega, et õppejõu hoiak oli õppimist toetav ja
avatud (väitega nõustus 93% vastanutest) ning õppejõu
soovitatud õppematerjalid olid sisult ja sobivuselt
asjakohased (93%). Mõnevõrra vähem nõustuti sellega,
et õppejõud õpetas ainet meisterlikult (88%) ja andis
õppija töö tulemuste kohta piisavalt tagasisidet
(88%). Aine õpetamist ja korraldust kokku võttes
andsid õppijad õppeainetele viiepalliskaalal keskmise
hinde 4,18 (2017. aastal 4,16). 2018. aastal alustati
uue õppimise-õpetamise tagasiside küsimustiku
koostamist, arvestades kõrgkoolides toimuva õppimise
ja õpetamise uuringute tulemusi.
Tartu Ülikool annab igal aastal üliõpilaste tagasiside
põhjal välja aasta õppejõu auhinna, et tähtsustada
head õpetamist ja tunnustada üliõpilastelt parimaid
hinnanguid saanud õppejõude. Igas valdkonnas
tunnustatakse üht õppejõudu, kes on saanud vastaval
aastal õppejõudude ja ainete hindamise küsitluses
üliõpilastelt kõige paremad hinnangud. 2018. aastal
said Tartu Ülikooli aasta õppejõu auhinna järgmised
õppejõud:

Reet Alas
HV, prantsuse keele õpetaja

Kristel Ruutmets
SV, inglise keele algõpetuse
assistent

Joel Starkopf
MV, anestesioloogia ja
intensiivravi professor

Edith Viirlaid
LT, kolloid- ja keskkonnakeemia assistent

Tartu Ülikooli õppekvaliteedi edendamise auhinna
võitis usuteaduskond. Nende töö õppekavade
reformimisel, uute kursuste, õppevormide, e-õppe
kursuste ning kursuste Moodle’i toe väljaarendamisel
annab eeskuju.
Aasta programmijuhi tiitli said Helen Poltimäe, Gerda
Mihhailova, Marge Konsa, Heiki Kasemägi ja Daisy
Volmer.

Täiendusõpe
A2020 eesmärk: ülikool pakub paindlikke õppimisvõimalusi nii taseme- kui
ka täiendusõppes eri sihtrühmadele
2018. aastal õppis ülikoolis 39 034 täiendusõppijat 1334 kursusel, neist
38 355 õppis täiendusõppeprogrammide ja 679 tasemeõppe aineid.
Täiendusõppe tulu kasvas aastaga 2%, ulatudes üle 5,6 miljoni euro.
Peale selle korraldati ülikooli töötajatele 183 sisekoolitust, kus osales
2281 töötajat.

39 034

õppijat osales 2018. aastal
Tartu Ülikooli

täiendusõppes

1334

Tartu Ülikooli täiendusõppekursuste ja neil õppijate arv 2018. aastal
Õppijate arv

Kursuste arv

39 034
38 355

1 334
1 064

sh veebipõhine õpe (sulgudes osakaal
kõigist täiendusõppeprogrammidest)

18 493
(47%)

379
(29%)

sh MOOC-id
sh posti teel

8 991
441

20
14

sh rahvusvaheline täiendusõpe

2 782

44

679

270

Täiendusõpe kokku
Täiendusõppeprogrammid

Tasemeõppe ained

täiendusõppekursust

Täiendusõppeprogrammid (1064)
Tasemeõppe ained (270)

Täiendusõppekursuste arv 2018. aastal

Ülikoolist tellisid koolitusi haridusasutused, valitsusasutused ja nende
hallatavad asutused, avaõiguslikud juriidilised isikud, erialaliidud ja
ettevõtted, sh Haridus- ja Teadusministeerium, Pärnu Maakohus,
Andmekaitseinspektsioon, Ravimiamet, Statistikaamet, Terviseamet,
Maksu- ja Tolliamet, Tervishoiutöötajate Kutseliit, AS Ida-Tallinna
Keskhaigla, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Eesti Haigekassa, HITSA ja
Eesti Lennuakadeemia.
Rahvusvahelise täiendusõppena (sh vaba juurdepääsuga e-kursustena)
toimus 44 kursust 2782 osalejaga, kes olid pärit enam kui 130 riigist. Tartu
Ülikoolilt tellisid oma üliõpilastele programme Paruli Ülikool, Pittsburghi
Ülikool, San Diego Osariigi Ülikool jt.
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.

LääneVirumaa
214

Harjumaa
4541

Hiiumaa
73

Saaremaa
705

Läänemaa
242

Raplamaa
107

Pärnumaa
1804

Järvamaa
669

Viljandimaa
1131

Tugiüksused
8045

SV
12 415

LT
6193

Asutused
5810

HV
3438

MV 3133

Tartu Ülikooli täiendusõppes osalenute
arv koolitust korraldanud üksuste
kaupa 2018. aastal

Ida-Virumaa
2324
Alla 100

Jõgevamaa
253
Tartumaa
11 427

Valgamaa
372

Põlvamaa
95

100–500
500–1000
1000–5000
5000–10 000
Üle 10 000

Võrumaa
278

Tartu Ülikooli täiendusõppeprogrammides osalenute arv kursuse toimumiskoha järgi
2018. aastal maakonniti (v.a välismaal, täielikult veebipõhiselt või kaugkoolitusena
toimunud kursused)

Tartu Ülikooli väärikate ülikooli
20 programmis osales 2018. aastal
4495 inimest. Väärikate ülikooli õppe
rühmad tegutsesid Tallinnas (eesti ja
vene keeles), Tartus, Pärnus, Keilas,
Kuressaares, Narvas (vene keeles), Türil,
Valgas ja Viljandis. Pildil väärikate
ülikooli lõpuaktus Tartu Ülikooli aulas.
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TEADUSTÖÖ
Rahastamine
A2020 eesmärk: ülikool säilitab ja tugevdab teaduse
ja tehnoloogia kiire arengu ja globaalse konkurentsi
tingimustes oma positsiooni rahvusvahelises teadusja haridusruumis
Eesti teadus- ja arendusasutustele eraldati 2018. aastal
olulisimatest riiklikest rahastusprogrammidest
63 miljonit eurot, millest Tartu Ülikool sai 54%.
Teadus- ja arendusasutustele 2014. ja 2018. aastal olulisimatest
riiklikest rahastusprogrammidest* eraldatud teadusraha
miljonites eurodes
Teadus- ja arendusasutus

2014

2018

Muutus

Tartu Ülikool

21,7

33,5

11,8

Tallinna Tehnikaülikool

8,2

12,4

4,1

Tallinna Ülikool

2,0

3,7

1,7

Eesti Maaülikool

2,6

4,4

1,8

Muu

6,0

8,7

2,7

Kokku

40,6

62,7

22,1

* Sihtfinantseerimine, Eesti Teadusfondi 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 – 2018. aastal oli see 12,1 miljonit eurot ehk
ligi 15% teadustulust.

Põhieelarve

3,3 korda

3,7

4,0

HV

0,4

0,5

SV

0,3

0,5

MV

0,4

0,4

6,1

7,4

12,1

1,1

1,2

1,0

0,9

1,2

1,2

1,1

1,4

Pärast tulemussummade jaotamist ja arengufondist
eraldiste tegemist jõudis 2018. aasta baasrahastusest
72,3% akadeemiliste üksuste eelarvesse. Tööjõukulud
moodustasid 2018. aastal baasrahastuse arvelt tehtud
kuludest 31% (2,95 miljonit eurot).

80

Tartu Ülikoolil oli
IUT
summas 13,3 miljonit eurot

0,9

1,1

Asutused

0,1

0,1

Muud

0,7

2,1

2018. aastal alustasid esimesed uut tüüpi personaalse
uurimistoetuse (PUT) projektid: PUT rühmagrant ja
PUT stardigrant, mis asendavad järgmistel aastatel
järk-järgult varasemad IUT-d ning PUT otsingu- ja
starditoetused. 2018. aastal alustanud uute PUT
projektide rahaline maht oli Eestis kokku 3,5 miljonit
eurot, millest Tartu Ülikooli teadlased juhivad
2,2 miljoni euroga rahastatud 18 projekti. Lisaks jätkati
102 varem alustanud PUT projektiga, mille rahastus oli
2018. aastal 5,3 miljonit eurot.

Rahastus kokku

0,3

1,2

0,1

1,1

0,3

1,8

2014

2015

Kapitalieelarve
1,1
0,8
2016

2017

sh Tartu Ülikooli rahastus

1381,6

2,2
0,2

teemat

Institutsionaalse uurimistoetuse (IUT)
teadusteemade rahaline maht oli 2018. aastal Eestis
kokku 22,5 miljonit eurot.

938,9

LT

Kapitalieelarve

• 48% akadeemilistele üksustele vastavalt nende
panusele baasrahastuse teenimisel,
• 26% investeeringuteks õppe- ja teadushoonetesse,
• 16% ülikooli arengufondi,
• 10% rektorile akadeemiliste üksuste
tulemusrahastamiseks.

1,7

3,9

726,4

805,0
540,1

458,9

0,5

3,0

2018

626,2

169,3

0,4

Teaduse baasrahastuse jaotumine aastatel 2014–2018
ülikooli kapitali- ja põhieelarve vahel pärast tulemussummade
jaotamist ja arengufondist eraldiste tegemist miljonites eurodes
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Ülikooli nõukogu eraldas 2018. aasta teaduse
baasrahastuse rahvusteaduste toetuse humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnale ning jagas ülejäänud
baasrahastuse summa järgmiselt:

Bio- ja
keskkonnateadused

Loodusteadused
ja tehnika

Terviseuuringud

Ühiskonnateadused
ja kultuur

2018. aastal alanud PUT stardi- ja rühmagrantide rahastus
eksperdivaldkondade kaupa tuhandetes eurodes

42,4 miljoni euro väärtuses sõlmiti 2018. aastal

teadus- ja arendustöö lepinguid
(välja arvatud IUT ja PUT)

2017. aastaga võrreldes on lepingute maht suurenenud
20,6 miljoni euro võrra. Kasv on tingitud eelkõige
välisrahastajatega sõlmitud lepingute mahu kasvust
11,7 miljoni euro võrra. Välisrahastuse maht kasvas
eelmise aastaga võrreldes peaaegu kolm korda.
Suurem osa sõlmitud välislepingutest on rahastatud
EL-i teadusuuringute ja innovatsiooni raam
programmist „Horisont 2020“. 2018. aastal sõlmiti
„Horisont 2020“ raames 26 projektilepingut, mille
rahaline kogumaht oli 11 miljonit eurot.
Välisrahastus

50,7

Tõukefondid
Riigisisesed lepingud
(v.a tõukefondid)

42,4

6,1

28,0
17,9
3,2
5,5

18,3
37,0

16,8

21,8
6,5
6,1

1,8

9,1

9,4

7,5

9,1

2014

2015

2016

2017

6,6

17,6

2018

Aastatel 2014–2018 Tartu Ülikooli sõlmitud teadus- ja
arendustegevuse lepingute maht miljonites eurodes
(v.a riiklik rahastus)

Tartu Ülikool sai 2018. aastal Euroopa Innovatsioonija Tehnoloogiainstituudi (EIT) tervisevaldkonna
võrgustiku EIT Health täisliikmeks ning osaleb ka
kahes uues EIT teadmis- ja innovatsioonikogukondade
(KIC) võrgustikus: lisandväärtusega tootmise ja
linnalise liikuvuse võrgustikus. EIT soodustab
ettevõtlusvõimekust ja toetab uuenduslikke ideid ning
loob selleks piirkondlikke teadmis- ja innovatsiooni
kogukondi, kuhu on kaasatud silmapaistvad ettevõtted,
ülikoolid ja teaduskeskused. Nende kogukondade
kaudu rahastatakse uuenduslikke teadus- ja arendusprojekte, hariduskoostööd ning idufirmade loomist.
Samuti sai Tartu Ülikool 2018. aastal suurandmete
kogumise, töötlemise ja tootearenduses kasutamisega
tegelevate ettevõtete, teadusasutuste ning teiste
avaliku sektori organisatsioonide koostöövõrgustiku
Big Data Value Association (BDVA) täisliikmeks.
BDVA-sse kuulumine võimaldab Tartu Ülikooli
suurandmetega tegelevatel uurimisrühmadel osaleda
võrgustiku temaatilistes töörühmades ja taotlus
voorudes, et suurendada märkimisväärselt välis
projektides osalemise võimalusi ning leida uusi
kontakte Euroopa suurte tööstuspartnerite ja
teadusasutuste seas.

Tartu Ülikooli krüptograafia professor Dominique
Unruh pälvis Euroopa Teadusnõukogu (ERC) üle
1,7 miljoni euro suuruse uurimisgrandi, millel on suur
mõju ka Eesti avalike e-teenuste arendamisele ja
küberturvalisusele. Professor Unruh hakkab looma
lahendust, mis pakuks kaitset tulevikuarvutite arvutusvõimsusega kaasnevate turvariskide eest.
2018. aastal pälvisid Tartu Ülikooli teadlased Euroopa
Komisjonilt kaks Euroopa teadusruumi õppetooli (ERA
Chair) granti, mille kogumaht on peaaegu 5 miljonit
eurot. Mart Loogi juhitava projekti GasFermTEC
eesmärk on arendada Tartu Ülikooli juures tegutsevas
Eesti sünteetilise bioloogia keskuses välja uudne
gaasfermentatsiooni uurimissuund. Luuakse uus
uurimisrühm, õppekeskus ja tehakse ettevalmistusi
katsetehase rajamiseks.
Euroopa teadusruumi õppetooli meetmest toetatud
teise projekti, genoomika, evolutsiooni ja meditsiini
keskuse (cGEM) eesmärk on rakendada genoomika
ja meditsiini arengut, võttes arvesse eri populatsioonide evolutsioonilist trajektoori, mille tulemusena
on kujunenud mitme levinud haiguse eelsoodumus.
Projekti eesmärkide saavutamiseks koondatakse
genoomika instituudis (juhib Mait Metspalu) ja
kliinilise meditsiini instituudis (juhib Andres Salumets)
leiduv oskusteave, mis tekitab eesmärgi saavutamiseks
vajaliku teadusvõimekuse.
Teaduse teekaart on riiklikult oluliste teadustaristute
loetelu, mida 2018. aastal uuendati kolmandat korda.
ETAg-i teadustaristu komisjon tegi esitatud taotluste
põhjal Vabariigi Valitsusele ettepaneku lisada teekaardi
nimekirja 17 taristuobjekti. Tartu Ülikool juhib neist
13 (loetelus 13 esimest) ja osaleb partnerina kahes
võrgustikus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analüütilise keemia kvaliteedi infrastruktuur (AKKI),
Eesti genoomikakeskus (EGK),
Eesti keeleressursside keskus (EKRK),
eluteaduste andmete teadustaristu (ELIXIR),
Eesti teadusarvutuste infrastruktuur (ETAIS),
Eesti osalemine Euroopa Sotsiaaluuringus,
infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium (IMO),
nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus
(NAMUR+),
loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC),
riiklik siirdemeditsiini ja kliiniliste teadusuuringute
keskus (RSKTK),
taimebioloogia infrastruktuur (TAIM),
Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (e-Varamu),
Eesti keskkonnaobservatoorium (KKobs),
Eesti pere- ja sündimusuuring 2020 (GGS2020-EE),
nutika tootmise tuumiktaristu (SmartIC),
meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu
(SCC),
Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline
magistraalvõrk.

Ülikooli teadlased osalevad ka teekaardi 14 rahvus
vahelise taristuobjekti tegevustes, juhtides
rahvusvahelist teaduskoostööd üheksas võrgustikus.
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Publikatsioonid
Eesti Teadusinfosüsteemi
andmetel avaldasid Tartu Ülikooli
liikmed 2018. aastal kokku
2374 teaduspublikatsiooni. Ilmus
1709 kõrgetasemelist publikat
siooni, sealhulgas 1259 ETIS-e
kategooria 1.1 publikatsiooni. Ühe
akadeemilise töötaja (täistööaja
arvestuses) kohta avaldati
möödunud aastal keskmiselt
1,13 kõrgetasemelist publikatsiooni.
Kuigi üldine publikatsioonide arv
on vähenenud, on valdkondlikult
mõjukate publikatsioonide arv
suurenenud.

ESI andmetel kuulus 2018. aastal
oma valdkonna 1% enim viidatud
teadlaste hulka 52 Tartu Ülikooliga
seotud teadlast, kelle nimed
on esitatud allolevas loetelus.
Nendest kaksteist (tähistatud
tärniga) on oma suure mõjukuse
poolest ära nimetatud ESI põhjal
koostatud aastaülevaates „Highly
Cited Researchers report 2018“,
milles on esile toodud maailma
6000 kõige mõjukamat teadlast.
Kessy Abarenkov*
Helene Alavere
Jüri Allik
Mohammad
Bahram*
Mikael Brosche
Vinay Choubey
Alexander John
Davison
Marlon Dumas
Tõnu Esko*
Krista Fischer*
Toomas Haller
Aveliina Helm
Heikki Junninen*
Allen Kaasik
Toomas Kivisild
Hannes Kollist
Tiit Kutser
Urmas Kõljalg*
Triinu Kõressaar
Maris Laan
Ülo Langel
Ivo Leito
Jaan Liira
Ülo Mander
Andres Merits
Andres Metspalu*
Ene Metspalu

Maailma mainekaimas teadusinfo
andmebaasis Web of Science
Core Collection on 2018. aastal
indekseeritud 1416 Tartu Ülikooliga
seotud publikatsiooni ja meie
teadlaste publikatsioonidele on
viidatud 1950 korda. Scopuse
andmebaasi on jõudnud 1563 Tartu
Ülikooliga seotud publikatsiooni
ja viitamisi neile on 2599. Scopuse
andmebaasis on Tartu Ülikooli viie
aasta (2014–2018) publikatsioonide
h-indeks 103, Web of Science’i
andmebaasis on see näitaja 100.
Web of Science’i ESI (Essential
Science Indicators) andmebaasi
põhjal, mis on valdkonniti normaliseeritud, aga ei sisalda humanitaar
teadusi ja keskendub ainult maailma
kõige edukamate publikatsioonide
1%-le, on Tartu Ülikool nii publikatsioonide kui ka tsiteerimiste
arvu poolest suuremas osas ESI
valdkondades endist viisi Eesti
edukaim teadus- ja arendusasutus.

Mait Metspalu
Evelin Mihailov
Lili Milani
Mari Moora*
Paul Andrew
Morris
Reedik Mägi*
Mari Nelis
Risto-Kalervo
Näätänen
Elin Org
Erast Parmasto
Leopold Parts
Pärt Peterson
Margus Punab
Meelis Pärtel*
Martti Raidal
Anu Realo
Maido Remm
Martin Zobel*
Mari-Liis
Tammesoo
Kaido
Tammeveski
Tiit Teder
Leho Tedersoo*
Richard Villems
Jaak Vilo
Maarja Öpik

Teaduspublikatsioonide arv
sh kõrgetasemeliste
publikatsioonide arv
2870

2669

2600

2512

2374

2017

2018

1958 1830 1902 1709
1709

2014

2015

2016

Tartu Ülikooli liikmete teadus
publikatsioonide arv aastatel
2014–2018, sh kõrgetasemeliste teadus
publikatsioonide arv. Allikas: ETIS

13,1%

2014

15,3%

13,0%

2015

2016

2017

2018

Oma valdkonna 10% maailmas enim
viidatud teaduspublikatsioonide
hulka kuuluvate publikatsioonide
osakaal kõigis publikatsioonides
aastatel 2014–2018

10% 11%

HV

SV

13%

16%

MV

LT

Oma valdkonna 10% maailmas enim
viidatud teaduspublikatsioonide hulka
kuuluvate publikatsioonide osakaal
kõigis publikatsioonides 2018. aastal

Ajavahemikul 2008–2018 Web of Science’i ESI andmebaasi 1% enim viidatud Eesti ja Tartu Ülikooli publikatsioonide fraktsioneeritud
valdkondlik jaotus ning Tartu Ülikooli publikatsioonide mõjukus (2019. aasta jaanuari seisuga)
Kliiniline
meditsiin

Taimeja
loomateadus

Keemia

Üldine
sotsiaalteadus

Eesti publikatsioonide koguarv

1 639

1 704

1 528

1 512

1 396

788

766

1 209

494

502

17 543

TÜ publikatsioonide
koguarv

1 021

935

940

904

809

645

491

509

413

369

9 640

TÜ publikatsioonide
osakaal Eestis

62%

55%

62%

60%

58%

82%

64%

42%

84%

74%

55%

TÜ publikatsioonide
valdkondlik jaotus

11%

10%

10%

9%

8%

7%

5%

5%

4%

4%

TÜ viidete arv
publikatsiooni kohta

19

17

13

5

22

65

25

12

17

15

18

Maailma keskmine
viidete arv
publikatsiooni kohta

13

10

15

7

13

24

17

13

19

13

13
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Kesk‑
Mole
Bioloogia
konna‑
kulaar
Maa‑
ja bioteadus ja bioloogia ja
teadused
keemia
ökoloogia geneetika

Neuro- ja Psühhiaatria
käitumis ja psühhoteadused
loogia

Kõik
vald‑
konnad

ETTEVÕTLIK ÜLIKOOL
A2020 eesmärk: ülikooli liikmete ettevõtlik ja
ettevõtlust väärtustav hoiak on ülikooli arengu üks
võtmetegureid

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

Tartu Ülikool sai ülikoolide ja ettevõtete rahvusvahelise
koostöövõrgustiku University Industry Innovation
Network liikmena kutse osaleda uues ettevõtliku
ülikooli akrediteerimise katseprojektis. Väliseksperdid
hindasid ülikooli tegevust eneseanalüüsi aruande
ja külaskäigu põhjal ning soovitasid anda ülikoolile
ettevõtliku ülikooli akrediteeringu. Hindamiskomisjon
pidas suurepäraseks ülikooli liikmetele suunatud
tugitegevust, mis aitab leida töötajate ja üliõpilaste
algatustel kõlapinda väljaspool ülikooli (näiteks
Startup Day korraldamine, koostöö Spark Makerlabi
keskusega), ettevõtlikkust arendava õppetöö
mitmekesisust (näiteks programm Starter, MOOC-id,
Kaleidoskoobi võistlus), ülikooli osalemist kohalikus
ettevõtluselus ja ülikooli ettevõtlikkusele suunatud
tegevuse mõjukust.

Tartu Ülikooli partnerlusprogrammi tegevusega on
seotud üle 60 ettevõtte. Arvestades ka partnerlus
programmi kuuluvaid ettevõtjate ühendusi, on
programmiga seotud üle 300 ettevõtte. 2018. aastal
olid peamised partnerid Eesti Energia, Swedbank, SEB,
Telia, Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Kaitsetööstuse
Liit ja Rootsi Kaubanduskoda Eestis.

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

10,4 miljoni euro väärtuses sõlmis Tartu
Ülikool 2018. aastal ettevõtluslepinguid

2018. aastal sõlmis Tartu Ülikool 170 ettevõtlus
lepingut kogusummas 10,4 miljonit eurot, mida on
2,2 miljonit eurot enam kui aasta varem. Samuti
osales ülikool 26 teadus- ja arendusprojektis, kus üks
osaline on äriühing. Nende projektide kogumaht oli
2018. aastal 6,9 miljonit eurot.
2018. aastal rahastas SA Archimedes Euroopa
Regionaalarengu Fondi kaasfinantseerimisel nutika
spetsialiseerumise kasvuvaldkondades viis Tartu
Ülikooli lepingut summas 3,43 miljonit eurot.
Äriühingutega sõlmitud lepingutest laekus Tartu
Ülikoolile 2018. aastal kokku 4,1 miljonit eurot, mida on
kaks korda rohkem kui aasta varem.
Mahukaimad koostöölepingud sõlmiti 2018. aastal
järgmiste ettevõtetega:
• Milrem AS (1,6 miljonit eurot),
• AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia
Arenduskeskus (1,46 miljonit eurot),
• AS Maves (306 000 eurot),
• Swedbank AS (206 000 eurot),
• Fit Biotech Oy (143 000 eurot),
• ImmunoQure AG (109 000 eurot).

2018. aasta septembris algatas ülikool uue avatud
innovatsiooni programmi, mille eesmärk on lahendada
ettevõtjate esitatud ülesandeid. Teadlaste, üliõpilaste
ja ettevõtjate ühised meeskonnad töötasid semestri
jooksul seitsme ülesande kallal ning ettevõtjad asusid
lahendusi 2019. aasta kevadel ellu viima. Programmis
osalesid lisaks ülikoolile Eesti Energia, teater
Vanemuine, TÜ kliinikum, Politsei- ja Piirivalveamet,
Tele2 Eesti AS ja Mooncascade OÜ.
Adapter on 12 Eesti teadus- ja arendusasutuse
koostöövõrgustik, mis haldab ettevõtjatele suunatud
teadus- ja arendusteenuste tellimuste portaali
adapter.ee. Adapteri teenuste lehel on kirjeldatud
kokku 488 eestikeelset ja 309 ingliskeelset teenust.
Tartu Ülikooli teenuseid on neist vastavalt 151 ja 79.
Alates Adapteri portaali avamisest on ettevõtjad
esitanud 456 päringut, sh 2018. aastal 249. Koostööni
on jõutud 80 päringu alusel, neist 56 puhul 2018. aasta
jooksul. Tartu Ülikool on neis koostööepisoodides
osalenud 35 korral, sh 2018. aastal 17 korral.
A2020 eesmärk: ülikool aitab kaasa teadmispõhiste
ettevõtete loomisele ja kasvule ning innovatsioonile
2018. aasta jooksul lisandus Tartu Ülikooli hargettevõtete (ingl spin-off) nimistusse üks ettevõte –
RootBioMe OÜ, mis tegeleb toidu- ja biotehnoloogiate
arendamisega.

55 ettevõtet oli 2018. aasta lõpus Tartu
Ülikooli hargettevõtete nimistus

Tartu Ülikooli hargettevõtete käive oli 2017. aastal*
30,5 miljonit eurot, mis on 5 miljonit enam kui aasta
varem. Kokku töötas neis ettevõtetes 403 töötajat, mis
on üle 100 töökoha rohkem kui 2016. aastal.
Tartu linna ettevõtlusauhindade galal tunnustati
2018. aastal esmakordselt eraldi kategoorias parimat
Tartu Ülikooli hargettevõtet. Tunnustuse pälvis
mobiilipositsioneerimise uuringuid pakkuv Positium
LBS. Hargettevõte Icosagen AS on üks olulisemaid
Tartu Ülikooli intellektuaalomandi kasutajaid.
Suurima mahuga lepinguline partner oli 2018. aastal
150 000 euroga AS Reach-U.
* 2018. aasta kokkuvõtted tehakse 2019. aasta suvel.
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A2020 eesmärk: ülikool võimaldab üliõpilastel
vastavalt nende vajadustele ja huvidele arendada üldisi
ja valdkondlikke ettevõtlusalaseid pädevusi
Alates 2018. aasta sügisest on kõigi õppekavade
üliõpilastel võimalik õppida ettevõtlusalaseid
õppeaineid. Majandusteaduskond on välja töötanud
paketi, millest iga üliõpilane võib valida kas ühe
ülevaatliku ettevõtlusaine, terve õppmooduli või
ettevõtluse lausa kõrvalerialana.
Üliõpilastele suunatud eelinkubatsioonitegevust
ehk äriideede arendamist korraldab Tartu Ülikooli
Ideelabor.
Ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu“ eel
inkubatsiooni programmi Starter töötubades said
üliõpilased praktikutest mentorite toel arendada oma
idee ärimudeliks ja soovi korral asutada ettevõtte.
Programmi lõpetas kokku 40 meeskonda (25 Tartus,
7 Pärnus ja 8 Narvas), sh tekkis 13 koolidevahelist
meeskonda. Programmis osales 98 Tartu Ülikooli
üliõpilast.

Slovakkiast, Hollandist ja Norrast. Häkatoni lõpetas
kaheksa meeskonda. Ühe auhinna sai meeskond
StimulAid, kelle eesmärk on välja arendada neuro
stimulaator, et aidata Parkinsoni tõvega patsientidel
parandada tasakaalu ja liikuvust (meeskonda juhtis
Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi insener
Nigul Ilves).
Ideelabor osaleb Välisministeeriumi rahastatud
arengukoostööprojektis „Praktilise ettevõtlusõppe
arendamine Ukraina ülikoolides toetudes Eesti
parimale praktikale“. Koostöös Ukraina partneritega on
loodud Ideelabori kogemusel põhinev õppeprogramm
„Yep! Starter“, et pakkuda äriidee arendamiseks
praktilisi oskusi ja ettevõtte loomiseks vajalikke
teadmisi.

Lõuna-Eesti suurima äriideede võistluse Kaleidoskoop
eelvoorudes osales kokku 55 meeskonda. Finaali jõudis
neist 20, sh 12 Starteri meeskonda.

Tartu Ülikooli meeskond ResDec sai Nebraska Wesleyani
Ülikoolis toimunud rahvusvahelise äriarendusprogrammi
NGAL® (Network Globally, Act Locally) äriideede esitlemise
võistlusel teise koha ja preemiaks 2500 USA dollarit. Pildil
Taavi Vanaveski, Ideelabori juht Maret Ahonen ja Mikk
Puustusmaa.

Kaleidoskoobi kevadine võidumeeskond oli CarZam, kuhu
kuuluvad Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi ja Tallinna
Tehnikaülikooli Tartu kolledži üliõpilased. Neil on võimalus
esitleda oma äriideed rahvusvahelisel üliõpilaste võistlusel
„JA Europe Enterprise Challenge“. CarZami idee on töötada
välja auto mootori külge käiv seade, mis saab mootori heli järgi
aru, kui midagi on valesti.

Eesti suurimal äriideede konkursil Ajujaht oli
2018. aastal seitsme parima hulgas kaks Tartu
Ülikooliga seotud Starteri meeskonda. Üks nendest —
Decomer Technology OÜ — jõudis nelja parima hulka ja
sai Prototroni rahastult 7500 eurot. Meeskonnaliikmed
— Tartu Ülikooli vilistlane Mart Salumäe ja majandusteaduskonna üliõpilane Kelly Kangur — soovivad toota
vees lahustuvat materjali mee pakendamiseks.
Koostöös Garage48, Tartu Ülikooli arvutiteaduse
instituudi ja IT Akadeemiaga korraldatakse igal
aastal ettevõtjate laager Student Startup Camp, kus
aidatakse muuta äriideed töötavaks prototüübiks ja
õpitakse iduettevõtluse algtõdesid. 2018. aastal osales
laagris 11 meeskonda, sh 93 Tartu Ülikooli üliõpilast.
Aprillis toimus Tartus rahvusvaheline häkaton
„Bioinnovation Days 2018“, kuhu kogunes 98 osalejat
Eestist, Lätist, Soomest, Rootsist, Kreekast, Itaaliast,

26

Projekti EstLat-Accelerate peamine eesmärk on
koostöös partneritega töötada välja ja viia ellu kolm
eelkiirendi programmi Tartus ja Riias. Iga programmi
kestus on umbes neli kuud ja fookus on IT-lahendustel.
2018. aasta kevadel läbis programmi 11 meeskonda,
kellest neli olid seotud Tartu Ülikooliga. Sügisel
osales 14 meeskonda, kellest kuus olid seotud Tartu
Ülikooliga.

Intellektuaalomandi kaitse ja
kommertsialiseerimine
2018. aastal teatasid Tartu Ülikooli teadlased 21 uuest
intellektuaalomandi objektist. Patendiametitele
esitati 9 patenditaotlust ja Tartu Ülikoolile väljastati
13 patenti. 2018. aasta lõpus oli ülikoolil kokku
73 patenti ja patenditaotlust. 2018. aastal olid Tartu
Ülikooli intellektuaalomandi suurimad rakendajad
VF Bioscience SAS, Tere AS ja Icosagen AS.
Läbirääkimisi ja infovahetust peeti 21 Eesti ja
21 välismaise ettevõttega. Muu hulgas sõlmiti kuus
litsentsilepingut.
2018. aastal tähistati konverentsiga Tartu
Ülikooli kõige edukama patendi – ME-3 bakteri –
kommertsialiseerimise 15. aastapäeva.

ÜLIKOOLILT ÜHISKONNALE
Teadmuse jagamine

A2020 eesmärk: ülikool tagab rahvusteaduste arengu
konkurentsivõimelise taseme
Tartu Ülikooli kui Eesti rahvusülikooli ülesanne on
säilitada ja arendada eesti keelt ja kultuuri. Rahvus
ülikooli ülesandega aitavad sihipäraselt tegeleda
ülikooli juurde loodud 11 rahvusteaduste professuuri.
Ülikooli liikmeskonna vaimsuse ja loovuse
mitmekülgseks arendamiseks on humanitaarteaduste
ja kunstide valdkonnas loodud vabade kunstide
professori ametikoht, kuhu kutsutakse igal aastal
üheks akadeemiliseks aastaks ametisse silmapaistev
Eesti loovisik, kelle tegevus on seotud Tartu Ülikooli
traditsiooniliste tegevusvaldkondadega.
Igal aastal tunnustab Tartu Ülikool Rahvusmõtte
auhinnaga inimesi, kes on oma loominguga
silmapaistvalt edendanud Eesti rahvuslikku ja riiklikku
eneseteadvust.

A2020 eesmärk: ülikool parandab innovatsioonija teaduskommunikatsiooni, suurendades eri
koostöövormide kaudu Eesti elanike ja ettevõtjate
huvitatust ja teadlikkust innovatsioonist ja teadusest
Eesti suurimates meediakanalites ilmus 2018. aastal
Tartu Ülikooli teadustegevuse kohta kokku 5747 lugu.
Ettevõtlusteemasid käsitlevaid meediakajastusi oli 866.
Koos rahvusringhäälinguga hallatavas teadusuudiste
portaalis ERR Novaator ilmus 2018. aastal 321 Tartu
Ülikooli teadusuudist, neist 256 avaldasid ülikooli
toimetajad. Ingliskeelseid ülikooli teaduslugusid
avaldati peamiselt portaalides Research in Estonia ja
EurekAlert. Tartu Ülikool oli aktiivne partner algatuses
„Kust sa tead?“, millega rõhutati Riigikogu valimiste eel
väidete teaduspõhise aluse tähtsust.
A2020 eesmärk: ülikool tõhustab koostööd koolidega,
et tekitada õpilastes teadushuvi ning kaasata andekaid
õpilasi teadustöösse
2017/2018. õppeaastal osales teaduskooli 48 kursusel
kokku 2654 õpilast. 45 koolis korraldati keemia,
bioloogia ja füüsika õpikodade programmid, mille läbis
687 õpilast. 2018/2019. õppeaastal alustas teaduskooli
46 kursusel õppimist 2207 õppijat 223 koolist,
õpikodadesse registreerus 911 õppijat 85 koolist.

Tartu Ülikooli Rahvusmõtte
auhinna pälvis 2018. aastal
mitmekülgne tõlkija ja
usuteadlane Kalle Kasemaa

Tartu Ülikooli vabade
kunstide professori ametisse
valiti režissöör, stsenarist ja
filmikriitik Ilmar Raag

A2020 eesmärk: ülikool osaleb aktiivselt Eesti tervishoiuvaldkonna arenguks vajaliku poliitika kujundamisel
ja elluviimisel
Vabariigi Valitsus otsustas anda hoogu Eesti
personaalmeditsiini arendamisele ning eraldas
2018. aastaks 5 miljonit eurot Tartu Ülikooli Eesti
geenivaramu, Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaal
ministeeriumi ühisele geeniprojektile. 2018. aasta
lõpuks koguti Eesti geenivaramusse 100 000 uue
geenidoonori geeniandmed. Geeniproovide kogumist,
genotüpiseerimist ja esmast analüüsimist juhib Tartu
Ülikooli Eesti geenivaramu, kus olid juba varem hoiul
üle 52 000 Eesti inimese geeniproovid. 2019. aastaks
eraldab riik 2,3 miljonit eurot, et võimaldada
geenivaramuga liituda veel vähemalt 50 000 inimesel.
Edaspidi on võimalik võtta individuaalsed
geeniandmed kasutusele meditsiinisüsteemis ja
osutada nende alusel paremat tervishoiuteenust,
sealhulgas ennetada haigusi ning määrata patsiendile
sobivaim ravim ja annus.
> geenivaramu.ee

16 õppeaine olümpiaadi lõppvoorust võttis 2018. aastal
osa 855 õpilast. Lisaks olümpiaadidele korraldas
teaduskool lahtised võistlused astronoomias,
matemaatikas, informaatikas, keemias ja füüsikas
(kokku 936 osalejat). Õpilased hindavad endist viisi
veebivõistlusi Kobras, Spekter, Pulsar ja Kuubik,
aga konkurentsitult kõige menukam on koolides
korraldatav matemaatikavõistlusmäng Känguru,
millel osales 2018. aastal 23 239 õpilast 392 koolist.
Teaduskooli suvises teaduslaagris osales 103 õpilast
68 koolist üle Eesti.
2018. aastal lõpetas teaduskooli 432 õpilast. Peaaegu
pooled neist (47%) astusid samal aastal Tartu Ülikooli,
sealjuures suurem osa loodus- ja täppisteaduste
valdkonda (82) ning meditsiiniteaduste valdkonda (68).
> teaduskool.ut.ee

A2020 eesmärk: ülikool toetab ülikooli mäluasutuste
arengut ning rahvusliku kultuurivara uurimist ja
säilitamist
Tartu Ülikooli muuseum teenindas 2018. aastal
55 769 külastajat. Ajaloolises toomkirikus avatud
aastanäitusel „Kuritöö ja karistus“ seati kahe
tõestisündinud mõrvamüsteeriumi näitel tähelepanu
keskmesse kriminalistika ja Eesti õigussüsteemi
areng. Intrigeeriva teemapüstitusega näitus nimetati
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ka 2018. aasta Muuseumiroti auhinna kandidaadiks ajutiste näituste
kategoorias.

Hullu Teadlase IV teaduskonverents
„H2O, võta kaevust ja joo“

2018. aastal lõpetati uuendused tähetorni ekspositsioonis, mis muutsid
tähetorni keskkonda atraktiivsemaks ja põnevamaks. Valmis ka varakambri
uuendatud ekspositsioon, mis keskendub nelja valdkonna aaretele;
samuti eksponeeritakse muuseumi valges saalis rektorite galeriid ning
tutvustatakse peamisi fakte praeguse Tartu Ülikooli kohta. Programmi
„Rahvusülikool 100“ raames valminud rändnäitust „Pane vaim valmis! Tartu
Ülikooli sada nägu“ sai kogu 2018. aasta jooksul vaadata järjest mitmes
ülikooli õppehoones.
Tartu Ülikooli muuseum pakkus Tartu linna koolidele humanitaar-, loodusja täppisteaduste aktiivõppeprogramme. 2018. aasta jooksul toimus
987 programmi ja ekskursiooni 21 711 osalejale. Maikuus korraldati Hullu
Teadlase IV teaduskonverents „H2O, võta kaevust ja joo“, mis hõlmas koole
üle Eesti. Jätkus muuseumi edukas koostöö teatriga Vanemuine (lavastused
„Vaim masinas. G. F. Parrot“ ja „Roosi nimi“) ning Tartu Uue Teatriga
(lavastus „Hingede öö“).

Kunstimuuseumi näitusel „Pompei
fragmendid“ tutvustatakse Pompei
ja Herculaneumi taasavastamisega
Euroopa ette laotunud antiigipärandit
ning selle tähtsust hilisema kultuuriloo
jaoks

Muuseumi töötajatelt ilmus 40 publikatsiooni. Muu hulgas ilmus
2018. aastal rikkaliku pildimaterjaliga raamat „Tartu toomkirik. Katedraal.
Raamatukogu. Muuseum“. Muuseumi direktori Mariann Raisma ja
kunstiajaloo teaduri Krista Andresoni koostatud teos võtab tuntud kunsti
ajaloolaste ja kultuuriloolaste abil kokku hoone 800 aasta pikkuse ajaloo.
> muuseum.ut.ee

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaeda külastas 2018. aastal
144 200 inimest. Korraldati 675 õppeprogrammi kokku 12 235 osalejale.

Etendus „Roosi nimi“ toomkiriku
varemetes

Loodusmuuseumi ja botaanikaaia juhtimisel toimus 2018. aastal
neljas Loodusfestival, mis seekord oli üle-eestiline. Festivalil osales
hinnanguliselt 3600 inimest ehk kolmandiku võrra enam kui varem.
Muu hulgas toimus selle käigus üle Eesti loodusvaatluste maraton, kus
osales ligi 270 inimest ja sisestati üle 2000 vaatluse, kusjuures vaadeldi
862 liiki. Vaatlused talletati loodusmuuseumi ja botaanikaaia arendatavas
eElurikkuse portaalis elurikkus.ee, mille uus versioon avati kasutajatele
mais 2018. Loodusvaatluste maraton pälvis kaks auhinda: 2018. aasta
Eesti teaduse populariseerimise riikliku auhinna parima uue algatusena
teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel ning 2018. aasta keskkonnateo
konkursi tänukirja. Loodusfestivali suurtoetajad olid KIK, Tartu linn, Eesti
Teaduste Akadeemia ja Hasartmängumaksu Nõukogu. eElurikkuse portaali
arendatakse projekti NATARC raames, mida rahastab Euroopa Liit.
> natmuseum.ut.ee

Loodusfestival

Juunis tähistati Tartu Ülikooli botaanikaaia 215. tegutsemisaastat.
Pidupäeval avati Eesti looduslike taimede osakond, kus taimed on
istutatud peenardele oma looduslike kasvukohtade järgi. Kohaliku floora
pärismaistest liikidest on Eesti looduslike taimede osakonnas praeguse
seisuga esindatud 700 ehk ligikaudu pooled.
> botaanikaaed.ut.ee

Botaanikaaia avamaal uuendati infotahvlid, mis pakuvad külastajatele
senisest märksa rohkem infot aia taime
kollektsioonide ning ajaloo kohta
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2018. aasta alguses oli Tartu Ülikooli raamatukogu hoone renoveerimis
tööde tõttu lugejatele suletud. Teoseid laenutati koju vaid avariiuli
kogudest. Pärast kaks aastat kestnud remonti avas raamatukogu ühe osa
hoonest lugejatele aprillis ning kogu hoone novembris. 2018. aasta lõpuks
oli raamatukogul 40 574 registreeritud lugejat. Üliõpilased moodustasid
lugejate üldarvust 54%. Raamatukogu peamaja külastati aasta jooksul
157 192 korral, virtuaalkülastusi registreeriti ligi 2 miljonit. 2018. aasta
lõpuks oli raamatukogu kaudu loodud juurdepääs 119 sidusandmebaasile,
mis sisaldasid põhiliselt teadusajakirjade täistekste, teatmeteoseid ning
maailma juhtivate teaduskirjastuste monograafiate elektroonilisi versioone.
> utlib.ut.ee

Ühiskonna tagasiside ülikoolile
Riigi teaduspreemiad määrab Vabariigi
Valitsus Eesti teadustöötajatele ja
-kollektiividele silmapaistvate tulemuste
eest kaheksas valdkonnas.

Agu Laisk

Joel Starkopf

Martin Ehala

40 000 euro suuruse elutööpreemia
pälvis pikaajalise tulemusliku teadusja arendustöö eest Tartu Ülikooli
akadeemik ja emeriitprofessor
Agu Laisk. Agu Laisk on väljapaistev
taimede fotosünteesi uurija, kelle
teadustööd on läbi aastate saatnud
küsimus „Mis määrab fotosünteesi
kiiruse?“. Tema juhtimisel on
konstrueeritud maailma kõige kiirem
fotosünteesi mõõtmise süsteem,
koostatud kõige keerulisem foto
sünteesimudel ja saadud hulgaliselt
fotosünteesiprotsessi valgustavaid
teadustulemusi, mille kohta võib öelda
„maailma esimene“.
Preemia keemia ja molekulaarbioloogia
alal said Tanel Tenson (kollektiivi
juht), Vasili Hauryliuk, Arvi Jõers,
Niilo Kaldalu, Karin Kogermann, Ülo
Maiväli ja Marta Putrinš tööde tsükli
„Antibiootikumide toime ja resistentsuse
mehhanismid“ eest.
Preemia arstiteaduse alal anti Joel
Starkopfile ja Annika Reintam Blaserile
teadus-arendustöö „Kõhuõõnesisese
rõhu tõus ja seedetrakti puudulikkus
intensiivravi haigetel“ eest.

Niilo Kaldalu, Marta Putrinš,
Vasili Hauryliuk, Tanel Tenson,
Arvi Jõers

Annika Reintam Blaser

Reet Kasik

Humanitaarteaduste alal pälvis
preemia emakeeleõpetuse professor
Martin Ehala uurimistöö „Identiteedi
märgiteooria välja töötamine Eesti
keelekeskkonna uuringute põhjal“ eest.

Marco Kirm

Tiit Tammaru

Vabariigi Valitsus andis Ferdinand
Johann Wiedemanni keeleauhinna
Tartu Ülikooli emeriitdotsendile Reet
Kasikule sõnamoodustuse uurimise,
tekstianalüüsi uurimissuuna välja
arendamise ning uute keeleteadlaste
harimise ja innustamise eest.
Eesti Teaduste Akadeemia valis uued
akadeemikud, kelle hulgas on neli Tartu
Ülikooli teadlast: eksperimentaalfüüsika
professor Marco Kirm täppisteaduste
alal, geoloogia ja mineraloogia professor
Kalle Kirsimäe geoloogia alal, linna- ja
rahvastikugeograafia professor Tiit
Tammaru inimgeograafia alal ning
isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia
professor Anu Realo kultuuriteaduste
alal.

Kalle Kirsimäe

Anu Realo
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Kultuuri elutööpreemia pälvis
vaibakunstnik, Tartu Ülikooli Viljandi
kultuuriakadeemia õppejõud ja emeriitprofessor Anu Raud. Anu Raual on suuri
teeneid mitme põlvkonna Eesti tekstiilikunstnike õpetamisel.

Anu Raud

Eesti inimesegeneetika ühing
andis biotehnoloogia professorile
Andres Metspalule auhinna „Elutöö
geneetikuna“. Andres Metspalu
on tegutsenud inimese geneetika
alal üle 25 aasta ja viinud Eesti
inimese geneetika rahvusvahelisele
teadusareenile.

Andres Metspalu

Tiiu Silla nimelise elutööpreemia
teaduse ja tehnoloogia pikaajalise
süstemaatilise populariseerimise
eest pälvis meditsiinilise biokeemia
professor Mihkel Zilmer.
Mihkel Zilmer

Mark Fišel

Jüri Kask

Vabariigi President tunnustas noore
teadlase preemiaga Tartu Ülikooli
arvutiteaduse instituudi vanemteadurit
Leopold Partsi. Noore IT-teadlase
eripreemia sai keeletehnoloogia
õppetooli juhataja Mark Fišel.
Aasta õpetaja galal „Eestimaa õpib
ja tänab“ tunnistas Haridus- ja
Teadusministeerium aasta parimaks
juhendajaks inimese bioloogia
assistendi ning bio- ja siirdemeditsiini
nooremteaduri Rudolf Bichele.
Tartu Ülikooli kunstide keskuse
joonistamise, maalimise ning
kompositsiooni lektor ning
maalikunstnik Jüri Kask pälvis Eesti
Kunstnike Liidu, Eesti Maalikunstnike
Liidu ja Eesti Kultuurkapitali kujutava ja
rakenduskunsti sihtkapitali 2018. aasta
Konrad Mäe preemia.
Eesti Teadusajakirjanike Seltsi
teadusajakirjanduse sõbra auhinna
Ökul pälvis Tartu Ülikooli botaanika
vanemteadur Aveliina Helm.

Leopold Parts

Rudolf Bichele

Aveliina Helm

Albert Pulleritsu nimelise noore
statistiku preemia pälvis Sven Erik
O javee Tartu Ülikooli matemaatika ja
statistika instituudist. Preemia eesmärk
on innustada noori rakendama ja
arendama statistikameetodeid.
Meditsiiniteaduste valdkonna emeriitprofessor Tiina Talvik pälvis Tartu
aukodaniku tiitli.
Sven Erik Ojavee
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Tiina Talvik

ORGANISATSIOON
Töötajad
52%

2934

3602 inimest

töötajat
täistööajale
taandatuna

Akadeemilised töötajad (1517)
Õppejõud (735)
Teadustöötajad (782)
Tugitöötajad (1417)

Tartu Ülikooli töötajate arv 2018. aastal
täistööajale taandatuna

–5%

2018. aasta lõpus töötas
Tartu Ülikoolis

2018. aastal valiti 18 professorit,
kellest 11 valiti korraliseks
professoriks esimest korda.
Valitud professoritest neli olid
naised. Aasta lõpus töötas ülikoolis
200 professorit, kellest 46 (23%)
olid naised.

3080

2014

2934

2825

2015

2016

2017

2018

Tartu Ülikooli töötajate arv aastatel
2014–2018 täistööajale taandatuna

Tartu Ülikoolis töötas
Mehed

Naised
Professor
200

Dotsent
215

Lektor,
vanemassistent
259

Assistent,
õpetaja
308

Vanemteadur
339

Teadur
446

Nooremteadur
189
Akadeemiliste töötajate arv ja sooline
jaotus ametikohtade järgi 2018. aastal

278 välisriigi

HV

284
(19%)

kodakondsusega
inimest 50 riigist

229 välistöötajat töötas
akadeemilistel ametikohtadel.
Välisõppejõud ja -teadustöötajad
moodustasid ligi 12% ülikooli
akadeemiliste töötajate
koguarvust. Enamik neist
(69 inimest) töötas teaduri
ametikohal. Professorina töötas
28 välismaalast
(14% professoritest).

doktorikraadiga

Tartu Ülikoolis töötas
1313 akadeemilist töötajat, kellel
on doktorikraad. 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.
Tugitöötajatest 60% töötas
valdkondades, 24% ülikooli
tugistruktuuris ja 16% ülikooli
asutustes.

276
(19%)

286
(19%)

SV

630
(43%)
LT

Akadeemilised töötajad valdkondades
MV

HV

160
(20%)

108
(14%)

69%

akadeemilistest töötajatest on

MV

SV

182
(23%)

344
(43%)
LT

Tugitöötajad valdkondades
Akadeemiliste ja tugitöötajate arv
täistööajale taandatuna ning nende
jaotus ülikooli neljas valdkonnas
2018. aastal

14%
10%

15%

11%

12%

4%

7%

5%

HV
45

SV
39

MV
14

LT
113

Välisteadlaste ja -õppejõudude arv
ja osakaal valdkonniti 2018. aastal.
Halli värviga on võrdluseks toodud
välistöötajate osakaal 2014. aastal.
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1691 eurot kuus oli

ülikooli töötajate keskmine
kogupalk

Ülikooli keskmine

HV

SV

MV

LT

4000

Ülikooli töötajate keskmine
kogupalk kasvas aastaga 8%.
2018. aastal tõusis keskmine
kogupalk kõige rohkem
tugitöötajatel (8,9%), järgnesid
õppejõud (8,6%) ja teadustöötajad
(5,3%). Akadeemilistel
ametikohtadel oli suurim palgatõus
lektoritel (12,1%), juhtivteaduritel
(9,7%), assistentidel ja õpetajatel
(7,5%) ning professoritel (7,1%).
2018. aastal oli akadeemilistel
ametikohtadel naiste keskmine
palk kuni 8% madalam kui meestel.

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Professor

Dotsent

Lektor,
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Vanemteadur

Teadur

Noorem- Tugitöötaja
teadur

Tartu Ülikooli töötajate keskmine palk eurodes ametikohtade ja valdkondade järgi
2018. aastal

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

õppetöös. Oluliseks koolitusteemaks kujunes ka
üliõpilaste õpioskuste arendamine.

Tartu Ülikoolis toetatakse akadeemiliste töötajate
õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamist nii
koolituste, nõustamise, kollegiaalse tagasiside
kui ka õpetamisteemaliste konverentside kaudu.
Õppejõududel on võimalik oma õpetamisoskuste
arendamiseks tuge saada valdkondlikelt õpetamis
oskuste arendamise konsultantidelt ja õppe
disaineritelt. 2018. aastal korraldati õppejõududele
87 täienduskoolitust ja 86 õpetamisoskuste
arendamise seminari. Õpetamisoskuste pikaajalises
arendamises osales 23% akadeemilistest töötajatest.
See osakaal oli kõige suurem sotsiaalteaduste
valdkonnas, kus õpetamisalasesse arendustegevusse
oli kaasatud 39% akadeemilistest töötajatest.

2018. aastal töötas Tartu Ülikoolis kaheksa kollegiaalse
tagasiside praktikakogukonda 45 osavõtjaga.
Samuti käisid terve aasta jooksul koos õppejõud,
kes olid saanud grandi oma õpetamise uurimiseks.
Õpetamisoskuste süsteemseks arendamiseks ja
uurimiseks eraldas Tartu Ülikool taas 12 granti.
Varasemate grandisaajatega kokku on õpetamise
arendamisel, tegevusuuringu korraldamisel ning
tulemuste jagamisel grandiga toetatud 48 õppejõudu.

17%

16%

2014

23%

2015

2016

2017

2018

Õpetamisalases arendustegevuses aktiivselt osalenud
akadeemiliste töötajate osakaal aastatel 2014–2018

Õpetamis- ja juhendamisoskuste põhikoolitused
(„Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis“, „Üliõpilaste
uurimistööde juhendajate koolitus“ ja 2018. aastal
välisõppejõudude jaoks lisandunud „University
Teaching“ ning „Loodus- ja täppisteaduste õpetamine
ülikoolis“) läbis 79 Tartu Ülikooli töötajat, sh
63 akadeemilist töötajat. Õpetamisega seotud erioskusi
täiendati ka digipädevusega, See hõlmas muu hulgas
õpetamise toetamist e-õppe keskkonnas Moodle ning
videoklippide ja joonisfilmide loomist ja kasutamist
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2018. aastal korraldati iga-aastane õppejõudude
konverents Tartu Ülikooli ASTRA programmi
Per Aspera toel rahvusvahelisena. Kolmepäevasel
konverentsil „Õppimist toetav õpetamine ülikoolis“
käsitleti õppimiskesksuse olemust, tänapäevaseid
õppimist toetavaid õppe- ja hindamismeetodeid,
valdkondlikke eripärasid õpetamises ja õppimises ning
juhtimise rolli õppekvaliteedi tagamisel. Konverentsil
osales 320 inimest, sh 129 Tartu Ülikooli töötajat.
86 ettekandest 29 oli välisülikoolide õppejõududelt.
Osalejaid oli 14-st Eesti kõrgkoolist ja 27 välisülikoolist.
A2020 eesmärk: ülikool väärtustab töötajate
kõrgtasemel eesti keele oskust ning toetab välis
töötajate eesti keele ja kultuuriloo õppimist
Hea keelekasutuse arendamiseks ja õigekirja meelde
tuletamiseks toimus 12 koolitust ja seminari, millel
osales 145 ülikooli töötajat (230 osaluskorda). Lisaks
toimus Tartu Ülikooli eestvedamisel kaks olulist eesti
keele kasutuse arendamisele suunatud avalikku üritust:
enam kui 50 osavõtjaga emakeelepäeva konverents
„Selle maa keel“ ja 29 osavõtjaga sümpoosion
„Erialakeel!?“.
Tartu Ülikool toetab oma välistöötajate eesti keele
õpet. Eesti keelt õppis 44 välistöötajat ja neli nende
pereliiget. Eelmiste aastatega võrreldes on eesti keelt
õppivate välistöötajate arv püsinud stabiilne.

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 ja tavasid. 2018. aastal
toimunud kultuuriõhtutel tutvustati Korea, Poola
ja Itaalia kultuuri. Üritustel osales 200 inimest.
Lisaks toimusid muud ühisüritused, sh spordipäev
ja seminarid, kus tutvustati Tartut, elu ja tööd Tartu
Ülikoolis, eesti kultuuri jm ning loodi välistöötajatele
ja nende pereliikmetele võimalusi avardada oma
suhtlusvõrgustikku. Neil üritustel osales 124 inimest.
Tartu Ülikooli välistöötajatel on võimalus osaleda ka
Euraxessi võrgustiku üritustel.

Ülikoolisisese arengupartneriga, kelleks oli kogenud
juht-mentor või arengutoetaja väljaõppe läbinud
kolleeg, tegi 2018. aastal koostööd 14 juhti. Toimus
kaks arendava nõustamise ja arengutoetamise oskusi
edendavat koolitussarja, millest võttis osa 33 inimest.
Ülikooli töötajad kasutavad aktiivselt Erasmus+
töötajakoolituse ja õppejõuvahetuse programmide
võimalusi. 2018. aastal käis välisülikoolides õpetamas
või ennast täiendamas kokku 213 ülikooli töötajat ehk
40% rohkem kui 2017. aastal. Nii suur kasv tuli tänu
väga hästi käivitunud üleilmse õpirände projektile.
Euroopa-sisese õpirände võimalusi kasutas
141 töötajat. Kõige sagedamini käidi Saksamaal,
Prantsusmaal ja Hollandis. Üleilmse õpirände toel
käis välismaal 72 töötajat, enim käidi Vietnamis,
kus Tartu Ülikoolil on tihe koostöö sealse Hue
Ülikooliga. Populaarsed sihtkohad olid ka Tadžikistan,
Uus-Meremaa ja Venemaa.

Töökeskkond

Itaalia kultuuri õhtu Tartu Ülikoolis

A2020 eesmärk: ülikool toetab töötajate eri- ja
ametialaste teadmiste ja oskuste pidevat täiendamist,
sh juhtide juhtimisoskuste arendamist
Ülikooli töötajate ametialaste teadmiste ja oskuste
arendamiseks toimus 2018. aastal enam kui sada
koolitust ja üle 50 seminari. Endiselt on populaarsed
inglise keele kursused, eriti vestluskeele arendamine.
Nõutuks osutusid ka hea töökeskkonna kujundamise
koolitused, sh mitmed tööstressiga toimetuleku
koolitused, õppejõu häälekasutust, eneseväljendus
oskusi ja digipädevust arendavad koolitused.
2018. aastal jätkati juhtimist toetavate koolituste ja
arenguprogrammidega. Professionaalse juhtimise
30 koolitusel osales 240 töötajat (557 osaluskorda),
mida on palju rohkem kui 2017. aastal (171 osalejat ja
279 osaluskorda).
Kevadel lõpetas üksuste ja meeskondade juhtidele
suunatud juhi arenguprogrammi esimene lend.
Programmi üheksal õppepäeval osales 36 üksuse
või töörühma juhti. Palju iseseisvat tööd nõudnud
ja eneseanalüüsivõimalusi pakkunud koolituste
seeria lõpetas täies mahus 11 juhti eri valdkondadest,
asutustest ning tugiüksustest. Sügissemestril alustati
programmi teise hooajaga.
Tartu Ülikooli arengufondi toel alustati hea juhtimise
edendamiseks uut „Juhtimisakadeemia“ konverentsi
sarja, mis pakub juhtimisalast täiendusvõimalust nii
alustavale kui ka kogenud juhile. Sarjas toimunud kaks
seminaripäeva tõid mõttevahetuseks kokku 124 juhti,
õppejõudu ja spetsialisti.

2011. aastast alates tehakse ülikooli töökeskkonna,
juhtimise ning tugiüksuste tegevuse ja teenuste
paremaks muutmiseks igal aastal üleülikooliline
küsitlus. 2018. aastal oli töökeskkonna küsitlusel
rekordarv vastajaid: 1731 töötajat, st 48% ülikooli
töötajatest.

92% töötajatest

oli oma tööga kokkuvõttes rahul

Viimastel aastatel on ka välistöötajate rahulolu tööga
Tartu Ülikoolis järjepidevalt paranenud. 96% välis
töötajatest oli oma tööga kokkuvõttes rahul.
Ülikooli töötajate töörahulolu sõltus kõige rohkem töö
huvitavusest, palgast ja tööõhkkonnast. Töörahulolu
määravad suuresti ka töö olulisus ja tööstressi tase.
Kõige rohkem olid ülikooli töötajad rahul sellega,
et nende töö on huvitav – selle väitega nõustus
98% vastanutest. Aastate võrdluses on vähehaaval,
ent järjepidevalt paranenud juhtimise kvaliteediga
seonduvad hinnangud, näiteks rahulolu tunnustamise
ja tagasiside saamisega. Teine viimase viie aasta jooksul
esile tulnud suundumus kirjeldab organisatsiooni
sidusamaks muutumist, millest annab tunnistust
tasapisi kasvav rahulolu tööandja hoolivusega ja
töötajate suurenenud teadlikkus ülikooli eesmärkidest.
Oma palka peab õiglaseks 62% vastanutest, mis on
eelmise aasta küsitlusega sarnane tulemus. Samal ajal
on 8,3% vastanutest väljendanud suurt rahulolematust
palgaga. Teiseks ülikooli valupunktiks võib pidada
asjaolu, et töö ei jäta piisavalt aega isiklikuks eluks – nii
arvab iga viies töötaja (21%).
Rahulolu tugiüksuste tööga on võrreldes eelmise
aastaga pisut vähenenud. Kõige rohkem ollakse rahul
tugiüksuste suhtlemisviisiga. Rahulolematus tekib
siis, kui oma probleemile ei saada sobivat lahendust.
Kokkuvõttes on aga 90% vastanutest tugiüksuste
tööga rahul.
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Üritused ülikooli liikmetele
10. veebruar

21. veebruar

Ülikooli töötajate ja pereliikmete talvine
spordipäev Tähtvere puhkekeskuses

Rektori kohusetäitja Tõnu Lehtsaare ja
nõukogu esimehe Ruth Oltjeri vastuvõtt
ülikooli töötajatele

23. veebruar

22. mai

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kontsertaktus
ülikooli aulas ja Tartu Ülikooli aumärkide
üleandmine

Rektori tänuüritus ülikooli pensioneerunud
töötajatele

24. august

3. september

Tartu Ülikooli rektori professor Toomas Asseri
inauguratsioon

Akadeemilise aasta avaaktus

24. september

27. september

Rektori vastuvõtt ülikooli välistöötajatele

Ülikooli mälestuspäev Raadi kalmistul

1. detsember

1. detsember

Rahvusülikooli 99. aastapäeva aktus
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Rahvusülikooli 99. aastapäeva
tõrvikurongkäik

Rahvusvaheline koostöö
7.–9. veebruar

Rektori kohusetäitja Tõnu Lehtsaar osales
Thbilisi Riikliku Ülikooli 100. aastapäeva
pidustustel Gruusias.

23. veebruar

19. märts

Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud
kontsertaktusel kuulutati pidulikult välja
esimene Balti riikide keelte stipendiumi (nn
kolme rektori stipendiumi) laureaat. Tartu,
Läti ja Vilniuse ülikooli rektorite asutatud
2000-eurose stipendiumi pälvis Tartu Ülikooli
eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistrant
Milda Dailidėnaitė, kes uurib oma magistritöös kohafunktsiooni väljendamise võimalusi
eesti ja leedu keeles.

J. G. Granö nime kandva avalike loengute ja
eksperdiseminaride sarja „Soome professorid
Tartu Ülikoolis“ raames pidas Tartu Ülikooli
õigusteaduskonnas loengu Rootsi-aegsest
Tartu õuekohtust Helsingi Ülikooli võrdleva
ajaloo professor Heikki Pihlajamäki.

3.–4. aprill

26. aprill

Ülikooli väisas Indoneesia Yogyakarta
eripiirkonna kuninganna Ratu Hemas koos
delegatsiooniga. Visiidi eesmärk oli Tartuga
tutvumine, võimalike koostöölepete sõlmimine
ja Indoneesia tutvustamine.

Ülikooli külastas Pekingi Rahvusvahelise
Ülikooli (Beijng International Studies
University – BISU) ja Pekingi linnavalitsuse
delegatsioon, et allkirjastada koostööleping
eesti keele ja kultuuri õpetamiseks Hiina
üliõpilastele. Lepiti kokku ka BISU üliõpilaste
aastases eesti keele õppes Tartu Ülikoolis.

3.–4. mai

Rektoraat tegi väljasõiduistungi Brüsselis,
kus külastati muu hulgas Euroopa teadus
ülikoolide võrgustiku The Guild peakontorit.
30. mai

Ülikooli külastas Saksamaa Tüüringi liidumaa
parlamendi majandus- ja teaduskomisjoni
22-liikmeline delegatsioon, kes huvitus Eesti
e-riigi edusammudest, digitaalarengust ja IT
eriala õpetamisest Tartu Ülikoolis.

22. juuni

President Kersti Kaljulaidi kutsel saabusid
Tartusse Eesti Vabariigi 100. aastapäeva
tähistama kuus Euroopa riigipead: Gruusia
president Giorgi Margvelašvili, Islandi
president Guðni Thorlacius Jóhannesson,
Leedu president Dalia Grybauskaitė,
Läti president Raimonds Vējonis, Poola
president Andrzej Duda ja Soome president
Sauli Niinistö. Presidendid osalesid XVIII
Gaudeamuse avakontserdil ning külastasid ka
Tartu Ülikooli. Ülikooli peahoone ees tervitas
riigipäid rektori kohusetäitja Tõnu Lehtsaar,
seejärel tehti peahoone aulas sissekanded
ülikooli külalisteraamatusse.

29. mai

Visiidi Tartu Ülikooli tegi Malaisia Sarawaki
osariigi haridusminister Michael Manyin ak
Jawong, kes tutvus ülikooli e-õppe korralduse,
õppetöö digijuhtimise ja ÕIS-iga ning külastas
geenivaramut.
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6. september

11. oktoober

Visiidi ülikooli tegi Saksamaa Liitvabariigi
Alam-Saksi liidumaa teadus- ja kultuuri
minister Björn Thümler koos kõrgetasemelise
delegatsiooniga. Külalised huvitusid eeskätt
ülikooli kogemustest digiteerimise ja
teadmussiirde juhtimise valdkonnas.

Rektor Toomas Asser ja Jean Moulini Lyoni
Ülikooli (Lyon 3) kirjanduse ja kultuuride
teaduskonna dekaan professor Marie Ledentu
allkirjastasid lepingu, mis avab kummagi
ülikooli prantsuse keele ja kirjanduse ning
vene ja slaavi filoloogia eriala üliõpilastele
võimaluse omandada magistrikraad nii Tartu
Ülikoolis kui ka Lyoni Ülikoolis.

4. oktoober

Saksamaa akadeemilise välisvahetusteenistuse
(DAAD) Riia infokeskuse ja Saksa suur
saatkonna ühisel korraldusel toimus Tartu
Ülikooli vanas anatoomikumis
„akadeemiline Oktoberfest“, kus lisaks infole
Saksamaa õppimis- ja stipendiumivõimaluste
kohta pakuti õlut ja saksapäraseid
vesikringleid Bretzel’eid.

22. november

Tartu Ülikool võeti nelja tippülikooli koostöövõrgustiku U4 viiendaks täisliikmeks.
2008. aastal asutatud U4 ühendas seni Genti,
Göttingeni, Groningeni ja Uppsala ülikooli.
Koos nendega asutakse ette valmistama
Euroopa ülikooli projektitaotlust EL-i uue
rahastusmeetme jaoks.

30. november

Tartu Ülikooli majandusteaduskond tähistas
oma 80. sünnipäeva rahvusvahelise konverentsiga, kus räägiti ettevõtluse tulevikust
ja ettevõtjatest kui nn viiendast võimust.
Nordrhein-Westfaleni liidumaa tööandjate
liidu toetatava Saksa-Eesti akadeemilise
nädala Academica egiidi all toimunud konverents ülikooli äsja renoveeritud raamatukogus
tõi kokku üle 200 külalise.

6. detsember

Tartu Ülikooli külastas Euroopa tuuma
uuringute keskuse (CERN) kõrgetasemeline
delegatsioon.

2018. aasta jooksul külastasid ülikooli Utrechti Ülikooli (Holland), N. I. Lobatševski nimelise Nižni Novgorodi
Riikliku Ülikooli (Venemaa), Pusani Ülikooli (Korea), Lyon 3 (Prantsusmaa), Ningbo Tehnoloogiainstituudi (Hiina),
Shanghai Ülikooli (Hiina) ning Zhetysu Riikliku Ülikooli (Kasahstan) delegatsioonid. Tavakohase tutvumisvisiidi
ülikooli tegid 2018. aastal Armeenia, Hiina, Jaapani, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Läti, Norra, Rootsi, Rumeenia,
Saksamaa, Soome ja Ameerika Ühendriikide suursaadik.

Ülikoolide edetabelid
Briti ajakirja Times Higher
Education (THE) edetabel

301–350

Tartu Ülikooli tulemused THE
erialade pingeridades 2018. aastal
Eriala

Koht

Bioteadused

126–150

Kunst ja
humanitaarteadused

251–300

Sotsiaalteadused

251–300

Arvutiteadused

251–300

Majandusteadus

251–300

Arsti- ja terviseteadused

351–400

Haridusteadus

351–400

Täppisteadused

401–500

Shanghai edetabel
(ARWU)

QS-i edetabel

321

301–400

Tartu Ülikooli tulemused QS-i erialade pingeridades
2018. aastal
Eriala
Keeleteadus
Filosoofia
Kommunikatsioon
ja meediauuringud
Arheoloogia
Põllumajandus ja
metsandus
Geograafia
Poliitika ja rahvusvahelised uuringud
Ajalugu
Inglise keel ja
kirjandus
Sotsioloogia
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Koht
101–150
101–150

Eriala

Koht

Nüüdiskeeled

251–300

151–200

Farmaatsia ja
farmakoloogia

251–300

151–200

Õigusteadus

251–300

151–200

Meditsiin

301–350

151–200

Bioloogia

301–350

151–200

Arvutiteadus ja
infosüsteemid

351–400

151–200
201–250
201–250

Keemia

401–450

Füüsika ja
astronoomia

451–500

Kultuur ja sport

Tartu Akadeemiline Meeskoor rahvusvahelisel koorikonkursil
„VII Canta al Mar“ Hispaanias Callellas, kus saavutati esikoht
ja kulddiplom meeskooride kõrgemas kategoorias ning hõbediplom folkloori kategoorias

Puhkpilliorkestri Popsid üks olulisemaid esinemisi oli
Gaudeamusel toimunud seitsme riigi presidentide vastuvõtt
Tartu Raekoja platsil

Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambli tantsijad ja juhendajad
pärast Gaudeamuse tantsupeo kontserti Tartu Tamme
staadionil

2018. aasta lõppes Tartu Ülikooli Sümfooniaorkestrile
detsembri alguse traditsioonilise advendikontserdiga ülikooli
peahoone aulas

Kontsertlavastus „Me hommikud, me päevad, õhtud, ööd“
Eesti Rahva Muuseumis oli kolme Tartu Ülikooli koori (Tartu
Ülikooli Akadeemiline Naiskoor, Tartu Ülikooli Kammerkoor
ja Tartu Akadeemiline Meeskoor) kingitus Eesti Vabariigi
100. sünnipäevaks

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi parimaks mees
sportlaseks valiti taas jooksja Rasmus Mägi (pildil) ja aasta
parim naissportlane oli seitsmevõistleja Grit Šadeiko
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Rahandus
EESMÄRK: ülikool lähtub valikute tegemisel finantsilisest jätkusuutlikkusest
Tartu Ülikooli konsolideerimisgruppi kuulus 2018. aastal lisaks ülikoolile seitse juriidilist isikut. Konsolideerimis
grupi 2018. majandusaasta tegevustulu oli 191 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 tuhandetes eurodes
Juriidiline isik

Tegevusala

Tegevustulud

Tulem

Bilansimaht

Netovara

Tartu Ülikool

Kõrgharidus, teadus

186 110

6 752

303 531

243 197

OÜ Tartu Ülikooli Kirjastus

Kirjastamine

410

15

400

316

Academus Hostel OÜ

Majutamine

377

–43

254

192

E-Kyla Arendus OÜ

Üliõpilaskülade tarkvarahaldus

18

–2

60

57

BioCC OÜ

Loodusteaduslik uurimistöö

1 625

27

888

323

MTÜ Tartu Üliõpilasküla

Üliõpilaste majutamine

3 578

154

1 436

760

MTÜ Tartu Ülikooli
Akadeemiline Spordiklubi

Üliõpilassport

2 801

47

181

–37

MTÜ Tartu Üliõpilasmaja

Üliõpilaste kultuuriüritused

1 178

62

265

244

191 087

6 993

305 983

244 720

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.

2018. aastal täitis ülikool finantsstrateegias määratud eesmärgid.
• Eesmärk: rahavood majandustegevusest on positiivsed; tulemus: +7,8 miljonit eurot.
• Eesmärk: ülikooli netovara osakaal bilansis on vähemalt 75%; tulemus: 80%.
• Eesmärk: laenukoormus on alla 25% aastatuludest; tulemus: 16,8%.
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Tähtsaimad näitajad (konsolideeritud)
RAHANDUSNÄITAJAD
tuhandetes eurodes

2014

2015

2016

2017

2018

Tegevustulud

158 487

161 895

137 989

153 817

191 087

Tegevuskulud

150 714

157 890

147 306

162 522

184 022

Finantstulud ja -kulud

–162

–135

–59

–56

–72

Aasta tulem

7 605

3 864

–9 382

–8 772

6 993

Bilansimaht

291 846

290 866

281 803

269 281

305 983

Käibevarad

50 046

48 897

51 390

45 211

60 816

Põhivarad

241 800

241 969

230 413

224 070

245 167

Lühiajalised kohustused

29 214

27 299

25 968

24 935

33 601

Pikaajalised kohustused

11 731

8 802

10 452

7 736

27 662

250 901

254 765

245 383

236 610

244 720

14 760

11 730

13 352

10 446

32 135

2014

2015

2016

2017

2018

95

98

107

106

96

9

7

10

7

17

Käibevara / lühiajalised kohustused

171

179

198

181

181

Põhivarad/bilansimaht

83

83

82

83

80

5

4

5

4

11

86

88

87

88

80

Netovara
Laenud pankadelt

SUHTARVUD
Tegevuskulud/tegevustulud
Laenud/tegevustulud

Laenud/bilansimaht
Netovara/bilansimaht

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

Tähtsaimad investeeringud 2018. aastal:
• lõpetati raamatukogu renoveerimistööd (maksumus
12,5 miljonit eurot),
• lõpetati Ujula 4 spordihoone ning sporditeaduste
ja füsioteraapia instituudi õppe- ja teaduskorpuse
juurdeehitus ja sisustamine (12,6 miljonit eurot),
• alustati Delta õppehoone ehitamist,
• jätkati Biomeedikumi renoveerimist,
• projekteeriti Delta ettevõtlusmaja,
• projekteeriti Narva kolledži üliõpilaselamu.

Ujula 4 spordihoone uus spordisaal

Tähtsaimad investeeringud 2019. aastal:
• ehitatakse Delta õppehoonet
(prognoositav maksumus 34,0 miljonit eurot),
• ehitatakse Delta ettevõtlusmaja
(prognoositav maksumus 5,5 miljonit eurot),
• alustatakse Narva kolledži üliõpilaselamu ehitust
(prognoositav maksumus 3,7 miljonit eurot),
• tehakse Vanemuise 46 ventilatsioonitööd,
• projekteeritakse Liivi 2 õppehoone, et kohandada
see ümber ökoloogiaja maateaduste instituudi
tarbeks,
• alustatakse Jakobi 5 õppehoone projekteerimist
haridusteaduste instituudi tarbeks.

Delta õppehoone ehitus
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Lühendid
Ülikoolid

Muud lühendid

EKA

Eesti Kunstiakadeemia

A2020

Tartu Ülikooli arengukava aastateks 2015–2020

EMTA

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

EMÜ

Eesti Maaülikool

ARWU

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

TLÜ

Tallinna Ülikool

AS

aktsiaselts

TTÜ

Tallinna Tehnikaülikool

TÜ

Tartu Ülikool

EAP

ainepunkt

EHIS

Eesti Hariduse Infosüsteem

EIT

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

EL

Euroopa Liit

ERA

Euroopa teadusruum
(European Research Area)

ERC

Euroopa Teadusnõukogu
(European Research Council)

ESI

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

ETAg

Eesti Teadusagentuur
Eesti Teadusinfosüsteem

Tartu Ülikooli valdkonnad
HV

humanitaarteaduste ja kunstide valdkond

SV

sotsiaalteaduste valdkond

MV

meditsiiniteaduste valdkond

LT

loodus- ja täppisteaduste valdkond

Riigid
AT

Austria

IT

Itaalia

ETIS

BE

Belgia

LV

Läti

BG

Bulgaaria

LT

Leedu

bibliomeetriline näitaja, mis kajastab teadlase
h-indeks produktiivsust akadeemiliste publikatsioonide
kirjutamisel ja tema artiklite tsiteeritavust

CH

Šveits

LU

Luksemburg

CY

Küpros

MT

Malta

CZ

Tšehhi

NL

Holland

DK

Taani

NO

HTM

Haridus- ja Teadusministeerium

IKT

info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Norra

IT

infotehnoloogia

DE

Saksamaa

PL

Poola

IUT

institutsionaalne uurimistoetus

EE

Eesti

PT

Portugal

KIK

Keskkonnainvesteeringute Keskus

ES

Hispaania

RO

Rumeenia

FI

Soome

SE

Rootsi

mln

miljon

FR

Prantsusmaa

SI

Sloveenia

MOOC

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

MTÜ

mittetulundusühing

NATARC

Eesti teaduse taristu teekaart „Loodusteaduslikud
arhiivid ja infovõrgustik“

OECD

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
(The Organisation for Economic Co-operation and
Development)

OSKA

oskuste arendamise koordinatsioonisüsteem
(Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud programm)

OÜ

osaühing

PUT

personaalne uurimistoetus

QS

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

SA

sihtasutus

SKP

sisemajanduse koguprodukt

TA

teadus- ja arendustegevus

THE

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

U4

viie ülikooli (Genti, Göttingeni, Groningeni, Uppsala
ja Tartu ülikooli) koostöövõrgustik

UTTV

Tartu Ülikooli videoportaal

ÕIS

õppeinfosüsteem

GR

Kreeka

SK

Slovakkia

HR

Horvaatia

UK

Ühendkuningriik

HU

Ungari

IE

Iirimaa

USA

Ameerika
Ühendriigid
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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
Eraldised
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

31.12.2018

31.12.2017

3
4
6

41 969
18 664
183
60 816

30 415
14 616
180
45 211

7

83
2
2
1 461
237 792
5 827
245 167
305 983

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

11
14
16

4 474
28 797
330
33 601

2 716
22 219
0
24 935

11

27 662
27 662
61 263

7 736
7 736
32 671

144 182
93 545
6 993
244 720
305 983

144 182
101 200
–8 772
236 610
269 281

8
9
10

32

Lehekülgedel 48–80 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

2018

2017

17
18
19
20
21
22

22 197
69 096
32 339
18 736
48 113
606
191 087

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

23
24

–18 075
–44 757
–12 530
–90 301
–16 466
–1 893
–184 022

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

7 065

–8 705

5
14
–91

8
5
–69

6 993

–8 761

0

–11

6 993

–8 772

25
26
28

Tegevustulem
Kasum sidusettevõtetelt
Intressitulud
Intressikulud
Tulem enne tulumaksustamist
Tulumaks
Aruandeaasta tulem

7

Lehekülgedel 48–80 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
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
Laekunud ühinenud teadusasutuste rahalised jäägid
Rahavood finantseerimistegevusest kokku

Lisa

26
22 ja 28
20
16
20

9
10
10

13
11 ja 13
12
32

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

3
3

2018

2017

7 065

–8 705

16 466
–271
–6 849
330
–11 887
763
–2 387
–3
4 680
–86
0
7 821

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

–4 653
486
–21 030
–460
–3 004
0
10 868
–718
2
18
–18 491

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

24 400
–2 711
–5
540
22 224

0
–2 905
–5
0
–2 910

11 554

–5 542

30 415
11 554
41 969

35 957
–5 542
30 415

Lehekülgedel 48–80 esitatud lisad on konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa.
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KONSOLIDEERITUD NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
tuhandetes eurodes

Seisuga 31.12.2016
Tulemi ülekandmine
Aruandeaasta tulem
Seisuga 31.12.2017
Tulemi ülekandmine
Muud muutused
Aruandeaasta tulem
Seisuga 31.12.2018

Ülikooli
kapital
144 182

Eelmiste
perioodide tulem
110 582

Aruandeaasta
tulem
–9 382

Kokku
245 382

0
0

–9 382
0

9 382
–8 772

0
–8 772

144 182

101 200

–8 772

236 610

0
0
0

–8 772
1 117
0

8 772
0
6 993

0
1 117
6 993

144 182

93 545

6 993

244 720

Kirje „Muud muutused“ kohta on lisainfo esitatud lisades 1 ja 32.
Lehekülgedel 48–80 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 2018. 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 kontserni tütarettevõtete (edaspidi: kontsern) tegevuse jätkuvuse
põhimõttest. Majandusaasta algas 1. jaanuaril 2018 ja lõppes 31. detsembril 2018. Aruanne on koostatud tuhandetes
eurodes.
Aruandes on järgitud soetusmaksumuse põhimõtet, välja arvatud neil juhtudel, mida on arvestuspõhimõtetes allpool
kirjeldatud.
Konsolideeritud tulemiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande skeemi 1
põhjal. Tartu Ülikooli kontserni põhitegevuse iseärasuste tõttu on muudetud tulemiaruandes ja netovaras kajastatud
kirjete nimetust ja struktuuri.
Konsolideeritud rahavoogude aruandes on majandustegevuse rahavoogude kajastamisel kasutatud kaudset
meetodit, investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud 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 ole saanud katta, ei ole seda
elimineeritud. Vajaduse korral on tütarettevõtete arvestuspõhimõtted viidud vastavusse kontserni omadega.
Aruandes on kajastatud Tartu Ülikooli (emaettevõte), tema tütarettevõtete OÜ Tartu Ülikooli Kirjastus, Academus
Hostel OÜ, MTÜ Tartu Üliõpilasküla, MTÜ Tartu Üliõpilasmaja ja MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi ning
sidusettevõtete BioCC OÜ, 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). Selleks et hinnata
valitsevat mõju nende üle, arvestatakse, kas nende varad lähevad pärast likvideerimist üle emaettevõttele. Kui
emaettevõttel on sihtasutuse või mittetulundusühingu üle valitsev mõju (üldjuhul üle 50% hääleõigusest),
kajastatakse osalust 100%-na.
Info tütarettevõtete kohta on esitatud lisas 2.

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.
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Kui Tartu Ülikoolil või tema tütarettevõttel on sihtasutuse või mittetulundusühingu üle oluline mõju (üldjuhul 20–
50% hääleõigusest), ei kajastata seda osalust ega finantsinvesteeringut bilansis. Sissemaksed osaluse objekti
sihtkapitali kajastatakse antud toetuste kuluna.
Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse kapitaliosaluse meetodil, mille alusel võetakse investeering algselt
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 selle
bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, viiakse läbi vara väärtuse test. Investeeringu kaetava väärtuse
määramisel lähtutakse punktis 1.11 „Varade väärtuse langus“ kirjeldatud põhimõtetest.
Info sidusettevõtete kohta on esitatud lisas 7.

1.2.4. Osalus sihtasutustes
Tartu Ülikool on asutajaliige järgmistes sihtasutustes:
•
•
•
•
•
•

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum,
Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa,
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus,
Sihtasutus Tartu Teaduspark,
Tartu Ülikooli Sihtasutus,
Sihtasutus Eesti Agrenska Fond.

Tartu Ülikoolil on oluline mõju järgmiste sihtasutuste üle:
tuhandetes eurodes

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum
Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa
Sihtasutus Tartu Teaduspark
Tartu Ülikooli Sihtasutus
Sihtasutus Eesti Agrenska Fond

Asukohamaa

Eesti
Eesti
Eesti
Eesti
Eesti

Netovara
31.12.2018
146 566
9 431
4 367
3 526
1 203

31.12.2017
136 264
9 707
4 343
3 728
1 249

TÜ esindatus
nõukogu
liikmete järgi
3 liiget 8-st
2 liiget 6-st
3 liiget 9-st
2 liiget 8-st
1 liige 5-st

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

1.2.6. Eesti Biokeskuse ja Tartu Observatooriumi ühinemine Tartu Ülikooliga
Aruandes on kajastatud seisuga 01.01.2018 Tartu Ülikooliga ühinenud riigiasutuste Eesti Biokeskus ja Tartu
Observatoorium varad ja kohustised. Tartu Ülikool kui ühendaja kajastas saadud varad ja kohustised bilansis
üleandmise hetkel, võttes aluseks nende bilansilise väärtuse Haridus- ja Teadusministeeriumi bilansis.
Teadusasutuste ühinemise käigus omandatud netovara bilansiline väärtus oli 1 117 112 eurot.
Ühinemispäeval moodustati loodus- ja täppisteaduste valdkonda instituut, mis nimetati Tartu observatooriumiks.
Eesti Biokeskuse liitumisel Tartu Ülikooliga moodustati sellest koos Eesti geenivaramuga ülikooli valdkonnaväline
asutus – genoomika instituut.
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Info ühinemise mõju kohta kontserni ja emaettevõtte Tartu Ülikool 2018. aasta varadele ja kohustistele on esitatud
lisas 32.

1.2.7. Aruande lisades esitatud emaettevõtte finantsinformatsioon
Aruande lisades on avaldatud konsolideeriva üksuse (emaettevõtte) eraldiseisvad põhiaruanded: bilanss,
tulemiaruanne, rahavoogude aruanne ja netovara muutuste aruanne. Emaettevõtte põhiaruannete koostamisel on
järgitud samu arvestuspõhimõtteid kui konsolideeritud aruande koostamisel. Lisades esitatud emaettevõtte
põhiaruannetes kajastatakse investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse tuletatud soetusmaksumuses, mida
korrigeeritakse vajaduse korral 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 sellest, kumb neist on madalam).

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

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

1.5. Finantsvarade väärtuse langus
Igal aruandekuupäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid korrigeeritud soetusmaksumuse või soetusmaksumuse
meetodil kajastatud finantsvara või finantsvarade grupi väärtuse langusest. Juhul kui selliseid tunnuseid esineb,
hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastuvad finantsvarad alla finantsvarast eeldatavasti tulevikus
laekuvate maksete nüüdisväärtuseni (diskonteerituna selle finantsvara esmasel kajastamisel fikseeritud sisemise
intressimääraga) ja soetusmaksumuses kajastuvad finantsvarad hinnatakse alla summani, mille võiks põhjendatud
hinnangu kohaselt saada selle finantsvara müümisel aruandekuupäeva seisuga. Väärtuse langusest tulenevad
allahindlused kajastatakse konsolideeritud tulemiaruandes kuluna.
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1.6. Varud
Varud on varad, mida hoitakse müügiks tavapärase majandustegevuse käigus; varad, mida parajasti toodetakse
müügiks tavapärase majandustegevuse käigus, ning materjalid või tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või
teenuste osutamisel. Lisaks müügiks ostetud kaupadele, materjalidele ning lõpetamata ja valmistoodangule hõlmavad
varud ka edasimüügiks hoitavaid seadmeid ning kinnisvara ja teenuse osutamisega otseselt seotud kapitaliseeritud
kulusid, mida ei saa kajastada tulu valmidusastme meetodil.
Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostu-, tootmis- ja muudest kulutustest, mis on
vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude soetusmaksumusse
kapitaliseeritakse soetamisega kaasnev kütuseaktsiis.
Varude soetusmaksumusse ei arvestata laenukasutuse kulusid. Üldeeskirja erinõude kohaselt kajastatakse varude
soetamisel lisandunud mittetagastatavad maksud ja lõivud kuludena.
Kaupade kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud on hinnatud konsolideeritud bilansis kas
soetusmaksumuses või netorealiseerimisväärtuses, lähtudes sellest, kumb on madalam.

1.7. Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringuteks loetakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad või hoonet või osa hoonest), mida kontsern
rendib välja avalikku sektorisse mittekuuluvale üksusele renditulu teenimise eesmärgil või hoiab turuväärtuse kasvu
eesmärgil ja mida ükski avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. Hooneid ja ruume, mida kasutab avaliku
sektori üksus, kajastatakse kui materiaalset põhivara.
Kinnisvarainvesteeringud võetakse konsolideeritud bilansis algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka
soetamisega otseselt seonduvaid kulutusi (s.o notaritasud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma
milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt toimunud). Kinnisvarainvesteeringute soetusmaksumusse ei arvestata
laenukasutuse kulusid. Üldeeskirja erinõude kohaselt kajastatakse soetamisel lisandunud mittetagastatavad maksud
ja lõivud kuludena. Üldeeskirja kohaselt kajastatakse kinnisvarainvesteeringud pärast arvele võtmist
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad
allahindlused.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale
kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. Kui kinnisvarainvesteeringu objektid
koosnevad üksteisest eristatavatest ja erineva kasuliku elueaga komponentidest, võetakse need komponendid
raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning neile määratakse kasuliku eluea järgi ka eraldi
amortisatsioonimäärad. 2018. aastal oli kontserni kinnisvarainvesteeringutele rakendatav amortisatsioonimäärade
vahemik 2–3%, välja arvatud hoonestamata kinnistud (maa), mida ei amortiseerita.
Hilisemate parendustega seotud kulutused lisatakse kinnisvarainvesteeringute soetusmaksumusele, ainult siis, kui
need vastavad varade mõistele ja varade konsolideeritud bilansis kajastamise kriteeriumidele.
Kinnisvarainvesteeringute muud hilisemad hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse
aruandeperioodi kuludena. Kui kinnisvarainvesteeringute objektidel vahetatakse välja mõni komponent, lisatakse uue
komponendi soetusmaksumus objektide soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab kinnisvarainvesteeringute
mõistele ja vara konsolideeritud bilansis kajastamise kriteeriumidele. Asendatava komponendi jääkmaksumus
kantakse konsolideeritud bilansist maha.
Kinnisvarainvesteeringute kajastamine konsolideeritud bilansis lõpetatakse objektide võõrandamisel või kasutusest
eemaldamisel, kui varadest ei teki eeldatavasti tulevast majanduslikku kasu. Kinnisvarainvesteeringute kajastamise
lõpetamisest tekkinud tulem kajastatakse lõpetamise perioodi konsolideeritud tulemiaruandes kirjel „Muud tulud“
või „Muud kulud“.
Kui kinnisvaraobjektide kasutamise eesmärk muutub, liigitatakse varad konsolideeritud bilansis ümber. Alates
muutuse kuupäevast rakendatakse objektide suhtes selle varade rühma arvestuspõhimõtteid, kuhu objektid on üle
kantud.
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1.8. Materiaalsed põhivarad
Materiaalsed põhivarad on materiaalsed varad, 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 5 000 eurost (kuni 31. detsembrini 2016 oli 2 000 eurot).
Soetusmaksumusest sõltumata võetakse erandina põhivaradena arvele ka maa, raamatukogu kogudesse soetatud
teavikud (vt punkt 1.9), muuseumikogudesse kuuluvad varad (museaalid) ning Tartu Ülikooli kontserni omandis ja
kasutuses olevad kultuuriväärtuste riiklikkusse registrisse kantud varad.
Muuseumikogudesse soetatud 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 soetusmaksumus ületab põhivarade kapitaliseerimise piirmäära. Neid amortiseeritakse nende kasuliku eluea
jooksul.
Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, aga soetusmaksumus alla 5 000 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel
kuludesse. Väikevarade üle, mille soetusmaksumus on 2 000–4 999,99 eurot, peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalsed põhivarad võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega
seotud kulutustest, mis on vajalikud varade viimiseks tööseisukorda 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 ega laenukasutuse kulusid. Üldeeskirja erinõude kohaselt ei kapitaliseerita põhivarade
soetusmaksumusse tagasisaamisele mittekuuluvaid makse ja lõive. Materiaalsed põhivarad kajastatakse
konsolideeritud bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalsete põhivarade arvestus toimub sarnaselt
ostetud põhivaradega.
Materiaalsete põhivarade objektile tehtud hilisemad väljaminekud lisatakse soetusmaksumusele ainult siis, kui need
vastavad materiaalsete põhivarade mõistele ja varade konsolideeritud bilansis kajastamise kriteeriumidele (sh objekti
tõenäoline kasutamine tulevikus majandusliku kasu tekitamiseks) ning kui soetusmaksumus ületab põhivarade
kapitaliseerimise alampiiri (5000 eurot). Muud põhivarade hooldus- ja remondikulud kajastatakse kuluna nende
toimumise momendil.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse iga põhivarade
objekti jaoks eraldi, lähtudes selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse
kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vaheline amortiseeritav osa. Kui varade
lõppväärtus ületab bilansilise jääkmaksumuse, lõpetatakse varade amortiseerimine.
Kui materiaalsete põhivarade objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinev kasulik
eluiga, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, mille puhul määratakse iga
objekti kasuliku eluea alusel eraldi amortisatsioonimäär.
2018. aastal kasutati kontsernis materiaalsete põhivarade amortisatsiooni arvestamisel järgmisi aastaseid
amortisatsioonimäärasid:
•
maa
0%,
•
ehitised
2–40%,
•
masinad ja seadmed
7–50%,
•
raamatukogu kogud
0%,
•
muud materiaalsed põhivarad
2–50%.
Piiramata kasutuseaga objekte (maad, kultuurimälestiste riiklikku registrisse kantud varasid, muuseumikogudesse
kuuluvaid varasid ja raamatukogu kogude teavikuid) ei amortiseerita. Sisustamiseks ja sisekujunduseks soetatud asju,
millel ei ole püsivat väärtust, ning muuseumi abikogusse arvatud asju, mis vahetatakse teatud aja järel välja,
amortiseeritakse nende kasuliku eluea jooksul.
Varasid hakatakse amortiseerima siis, kui need on kasutusvalmis (st alates hetkest, mil vara on kavandatud
seisukorras ja asukohas), ja seda jätkatakse kuni amortiseeritava osa täieliku amortiseerumiseni või varade lõpliku
eemaldamiseni kasutusest. Igal aruandekuupäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade,
amortisatsioonimeetodi ja lõppväärtuse põhjendatust.
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Tartu Ülikooli kontsern kui avaliku sektori üksus, kes rakendab üldeeskirja, 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 siis, kui on märke, et vara väärtus võib olla langenud, või kui on
alust arvata, et vara väärtus võib olla langenud. Kui põhivarade kaetav väärtus (s.o kas vara netomüügihind või vara
kasutusväärtus, olenevalt sellest, kumb on kõrgem) on bilansilisest jääkmaksumusest väiksem, on materiaalsete
põhivarade objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele (vt ka punkt 1.11).
Kui on märke sellest, et varaobjektide eluiga või lõppväärtus on oluliselt muutunud, tehakse muudatused varade
amortiseerimises edasiulatuvalt.
Materiaalsed põhivarad eemaldatakse konsolideeritud bilansist nende müümise hetkel või siis, kui nende edasine
kasutamine või müük ei too tõenäoliselt majanduslikku kasu. Materiaalsete põhivarade kajastamise lõpetamisest
saadav kasum ja kahjum võetakse arvele selle perioodi konsolideeritud tulemiaruandes, millal kajastamine lõpetati.

1.9. Raamatukogu kogud
Üldeeskirja § 41 lõike 2 punktiga 2 on sätestatud, et olenemata soetusmaksumusest on lubatud erandina võtta
põhivaradena arvele teavikud nendes avalikes raamatukogudes, kus teavikute hoidmine ja väljalaenutamine
avalikkusele on põhitegevus. Lähtudes sellest üldeeskirja erisättest on kontserni bilansis kajastatud Tartu Ülikooli
raamatukogu kogudesse soetatud teavikud alates 2004. aasta jaanuarist. Raamatukogu kogudesse soetatavad
teavikud võetakse põhivaradena 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, mille Tartu Ülikool on soetanud alates 2004. aastast,
•
teistest raamatukogudest vahetuse teel saadud teavikud (raamatukogu vahetusfondi soetusmaksumuses),
•
ELNET-i konsortsiumi makstud teavikud, mis on soetatud Tartu Ülikoolile (kajastatakse tuludes põhivara
mitterahalise sihtfinantseerimisena).
Järgmiste raamatukogu kogude teavikute üle, mille soetusmaksumus ei ole teada ja mille õiglast väärtust ei ole
võimalik usaldusväärselt hinnata, peetakse bilansivälist arvestust ühikute lõikes:
•
teavikud, mis on soetatud enne 2004. aastat,
•
annetusena saadud teavikud,
•
sundeksemplarid, mida Eesti kirjastused saadavad Tartu Ülikooli raamatukogule.
Konsolideeritud bilansis kajastatud raamatukogu kogude väärtust ei amortiseerita. Teavikud kantakse raamatukogu
kogudest kulusse täies mahus siis, kui need eemaldatakse kasutusest või on kaotsi läinud.

1.10. Immateriaalsed põhivarad
Immateriaalsed põhivarad on füüsilise vormita, teistest varadest eristatavad mitterahalised varad, mida kasutatakse
pikema ajavahemiku jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab põhivaradena 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 arendustegevuse kulutused 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 genoomika instituudi kogutud bioloogiliste materjalide andmebaasid, tarkvara, õigused ja litsentsid
ning muud immateriaalsed põhivarad kajastatakse kontserni bilansis immateriaalsete põhivaradena. Bioloogiliste
materjalide andmebaaside analüütilist arvestust peetakse genoomika instituudi infosüsteemis.
Kõikidel immateriaalsetel varadel eeldatakse olevat piiratud kasulik eluiga. Immateriaalseid varasid amortiseeritakse
lineaarsel meetodil, lähtudes varade eeldatavast kasulikust elueast. Amortisatsioonimäär määratakse igale
põhivarade objektile eraldi, sõltuvalt nende kasulikust tööeast. Kui immateriaalsete varade kasulikku eluiga ei ole
võimalik usaldusväärselt hinnata, eeldatakse, et kasulik eluiga on kuni kümme aastat. Igal aruandekuupäeval
hinnatakse varade amortisatsiooniperioodide ja -meetodi põhjendatust.
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2018. aastal kasutati kontsernis immateriaalsete põhivarade amortisatsiooni arvestamisel järgmisi aastaseid
amortisatsioonimäärasid:
•
bioloogiliste materjalide andmebaasid
3–25%,
•
tarkvara
20–25%,
•
muud immateriaalsed põhivarad
20%.
Kui on märke sellest, et varaobjektide eluiga või lõppväärtus on oluliselt muutunud, tehakse muudatused varade
amortiseerimises edasiulatuvalt (vt ka punkt 1.11).

1.11. Varade väärtuse langus
Tartu Ülikooli kontsern kui avaliku sektori üksus, kes rakendab üldeeskirja, ei tee varade väärtuse teste ega kajasta
varade väärtuse langust kaetavale väärtusele avaliku teenuse osutamiseks vajalike põhivarade puhul, kui varade
väärtus ei ole langenud nende 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, kas on asjaolusid, mis viitavad varade
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 nende
kaetava väärtuse. Varade kaetav väärtus on kas varade kasutusväärtus või õiglane väärtus, millest on lahutatud
müügikulutused (olenevalt sellest, kumb on suurem). Selleks et varade väärtuse langust mõõta, hinnatakse kaetavat
väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille puhul saab rahavooge 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 varaobjekti 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 siis, kui vahepealsetel aastatel oleks arvestatud 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), v.a
negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki
soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edaspidi kajastatakse finantskohustised korrigeeritud soetusmaksumuses.
Tuletisinstrumendid kajastatakse õiglases väärtuses. Negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid kajastatakse
finantskohustisena.
Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega,
mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse konsolideeritud bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste
finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse need algselt arvele saadud tasu õiglases
väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgmistel perioodidel kohustistelt intressikulu
sisemise intressimäära meetodil. Finantskohustistega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt
perioodikuluna konsolideeritud tulemiaruande kirjel „Intressikulud“.
Finantskohustised liigitatakse lühiajaliseks, kui nende tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates aruandekuupäevast
või kui kontsernil pole tingimusteta õigust kohustiste tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast
aruandekuupäeva või kui laenuandjal oli õigus aruandekuupäeval finantskohustised tagasi kutsuda laenulepingus
sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. Finantskohustiste kajastamine lõpetatakse siis, kui need on tasutud,
tühistatud või aegunud.

1.13. Rendiarvestus
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seotud riskid ja hüved kanduvad
üle rentnikule. Üldeeskirja järgi loeb kontsern rendi liigitamisel kapitalirendile viitavaks kriteeriumiks ka asjaolu, kui
renditavat vara ei saa kergesti asendada teise varaga. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
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1.13.1. Kontsern kui rentnik
Kontsern kui rentnik kajastab kapitalirenti oma konsolideeritud bilansis vara ja kohustisena renditud vara õiglase
väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on 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 varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures
amortisatsiooniperiood on kas vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kestus (olenevalt sellest, kumb ajavahemik
on lühem). Kapitalirendi tingimustel renditud varalt arvestatud kulum kajastatakse konsolideeritud tulemiaruandes
kirjel „Põhivara kulum ja väärtuse langus“.
Kasutusrendi puhul kajastatakse vara rendimaksed konsolideeritud tulemiaruandes perioodikuluna tekkepõhiselt
rendiperioodi jooksul.

1.13.2. Kontsern kui rendileandja
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse konsolideeritud bilansis tavakorras, sarnaselt muule ülikooli
bilansis kajastatavale varale. Väljarenditud varasid amortiseeritakse kontsernis sama tüüpi varade puhul kasutatavate
amortiseerimispõhimõtete järgi. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

1.14. Saadud ettemaksed
Siht- ja kaasfinantseerimiseks saadud ettemaksed, teadus- ja arendustegevuse teenuslepingute ettemaksed ning
aruandeaastal laekunud muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud, mida pole kajastatud aruandeaasta 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 jagunevad kaheks:
•
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.
Sihtfinantseerimist on kahte liiki:
•
kodumaine sihtfinantseerimine;
•
välismaine sihtfinantseerimine.
Sihtfinantseerimist kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või sihtfinantseerimisega
seotud nõuete, kohustiste, tulude ja kulude arvelevõtmise kuupäeval. Sihtfinantseerimise kajastamisel eristatakse
tegevuskulude ja põhivara sihtfinantseerimist. Põhivara sihtfinantseerimise põhitingimus on see, et kontsern peab
toetuse saajana ostma, ehitama või muul viisil soetama teatud põhivara. Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna
tegevuskulude tegemise või põhivara soetamise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline
tagasinõude või laekumata jäämise risk.
Tegevustoetus kajastatakse tuluna raha laekumisel.
Kui toetuse andja või vahendaja annab toetust kulude lihtsustatud hüvitamisviiside alusel (standardiseeritud
ühikuhinnad, kindlasummalised maksed, ühtse määra alusel hüvitatavad kaudsed kulud) ega nõua nende kohta
kuludokumente, kajastatakse sihtfinantseerimise tulu aruandeperioodil.
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Sihtfinantseerimise kajastamisel eristatakse konsolideeritud tulemiaruandes sihtfinantseerimist ja selle vahendamist.
Sihtfinantseerimist nimetatakse vahendamiseks, kui toetus on saadud edasifinantseerimiseks, mitte oma
tegevuskulude katteks või varade soetamiseks. Vahendamise korral võrdub vahendamiseks saadud toetuste tulu
edasiantud toetuste kuluga.
Mitterahalist sihtfinantseerimist kajastatakse saadud kaupade ja teenuste õiglases väärtuses. Teiselt avaliku sektori
üksuselt mitterahalise sihtfinantseerimisena saadud põhivara kajastatakse õiglases väärtuses või kui see ei ole teada,
siis üleandja näidatud jääkväärtuses.
Kui selgub, et kõik toetuse saamise tingimused ei ole täidetud ning kontsern vastutab toetuse vahendajana või saajana
toetuse andja ees 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 kohustava sündmuse tõttu juriidiline
või faktiline kohustis, kohustise realiseerumine on tõenäoline ja selle summat saab usaldusväärselt mõõta. Eraldis
kajastatakse konsolideeritud bilansis summana, mis on juhtkonna hinnangul aruandekuupäeva seisuga vajalik
eraldisega seotud kohustise täitmiseks. Kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast
aruandekuupäeva, kajastatakse see diskonteeritud väärtuses, välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on
ebaoluline.
Muud võimalikud või eksisteerivad kohustised, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate
kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, kajastatakse aruande lisades tingimuslike
kohustistena.

1.17. Tulude ja kulude kajastamine (v.a toetuste tulud)
Tulude ja kulude arvestamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist.
Tuluna kajastatakse tavapärase majandustegevuse käigus kaupade müügi ja teenuste osutamise eest saadud või
saadaoleva tasu õiglast väärtust, mille puhul võetakse arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.
Tulu 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 kui teenust osutatakse pikema aja jooksul, siis
valmidusastme meetodil. Tulu pikema perioodi jooksul osutatavate teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava
teenuse valmidusastmest aruandekuupäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o
tehinguga seotud tulusid ja kulusid) saab usaldusväärselt prognoosida ning et tehingust saadava tasu laekumine on
tõenäoline. Kui teenuse osutamist hõlmava tehingu või projekti lõpptulemust ei saa usaldusväärselt prognoosida,
kuid on tõenäoline, et kontsern suudab katta vähemalt teenusega seotud kulud, kajastatakse tulu ainult tegelike
lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses.
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud müüjalt üle ostjale,
müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on
tõenäoline. Intressitulu kajastatakse siis, kui selle laekumine on tõenäoline ja tulu suurust saab usaldusväärselt
hinnata.

1.18. Ettevõtte tulumaks
Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse
dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud
väljamaksetelt ja siirdehinna korrigeerimistelt. Dividendidena jaotatud kasumi puhul on tulumaksumäär 20/80
väljamakstavate dividendide netosummalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnev ettevõtte tulumaks kajastatakse
kohustisena ja konsolideeritud tulemiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse,
sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu
tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu kümnendal päeval.
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Alates 2019. aastast on võimalik dividendide väljamaksetele rakendada maksumäära 14/86. Soodsamat maksumäära
saab kasutada dividendimakse korral, mis ulatub kuni kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendide
väljamakseni, mis on maksustatud maksumääraga 20/80. Kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendimakse
arvestamisel on esimene arvesse võetav aasta 2018.

1.19. Välisvaluuta tehingute kajastamine
Kontserni kuuluvate majandusüksuste arvestusvaluuta on euro. Konsolideeritud aruanded on koostatud eurodes.
Välisvaluutas tehtud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa
Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud 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. Oluliste mittekorrigeerivate sündmuste mõju avalikustatakse aruande lisades.
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LISA 2. KONTSERNI TÜTARETTEVÕTTED
Asukohamaa
OÜ Tartu Ülikooli Kirjastus
Academus Hostel OÜ
MTÜ Tartu Üliõpilasküla
MTÜ Tartu Üliõpilasmaja
MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi

Eesti
Eesti
Eesti
Eesti
Eesti

Osalus protsentides
31.12.2018
31.12.2017
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Kontsernil on kõigi mittetulundusühingutest tütarettevõtete üle valitsev mõju (üle 50% hääleõigusest) ja seetõttu
konsolideerib Tartu Ülikool mittetulundusühinguid 100%.

LISA 3. RAHA JA RAHALÄHENDID
tuhandetes eurodes

Kassa
Raha üleöödeposiidis ja arvelduskontodel
Lühiajalised tähtajalised pangadeposiidid
Kokku

31.12.2018

31.12.2017

99
38 240
3 630
41 969

92
29 716
607
30 415

Intressitulu arvelduskontodelt ja lühiajalistelt tähtajalistelt pangadeposiitidelt oli 2018. aastal 14 tuhat eurot
(2017. aastal 5 tuhat eurot). Intressimäärad, mida teeniti deposiitidelt ja arvelduskontodelt, olid vahemikus 0,01–1,25%
(2017. aastal 0,01–1,25%).

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
Ettemaksed tarnijatele
Ettemakstud siht- ja kaasfinantseerimised
Ettemaksed töötajatele
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Kokku
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31.12.2018

31.12.2017

3 031
3 060
–29
13 333
74
1 866
993
855
18
360
18 664

2 384
2 455
–71
9 483
38
2 402
838
1 534
30
309
14 616

LISA 5. SAAMATA SIHTFINANTSEERIMINE
tuhandetes eurodes

Tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja
kõrgkoolidele“ (ASTRA) toetavad tegevused (SA Archimedes / Haridus- ja
Teadusministeerium)
Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm „Horisont 2020“
ASTRA projekt PER ASTRA (IT-keskuse investeering) (SA Archimedes / Haridus- ja
Teadusministeerium)
Euroopa territoriaalse koostöö programmi projektid
Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamise alameetme projektid
(SA Archimedes)
Välistoetusprojektid
Tippkeskuste projektid (SA Archimedes / Haridus- ja Teadusministeerium)
Mobilitas Plussi mobiilsustoetused (SA Eesti Teadusagentuur)
Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatud õppetegevuse meetmete projektid
(SA Innove)
Programm Dora Pluss (SA Archimedes)
Hariduse Infotehnoloogia SA rahastatud projektid
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rahastatud projektid (Põllumajanduse Registrite
ja Informatsiooni Amet)
Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projektid
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projektid
Programm „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise
kasvuvaldkondades“ (SA Archimedes)
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)
Muud SA Eesti Teadusagentuuri rahastatud projektid
Muud SA Archimedese rahastatud projektid
Muud
Kokku

31.12.2018

31.12.2017

1 603
1 585

1 429
488

1 422
1 245

0
496

1 183
1 156
1 033
859

1 025
962
1 496
415

619
478
443

416
344
304

437
308
304

288
468
632

282

357

173

104

83
28
23
36
11
22
13 333

86
31
14
64
23
41
9 483
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LISA 6. VARUD
tuhandetes eurodes

31.12.2018

31.12.2017

21
71
91
0
183

27
61
88
4
180

Materjal
Valmistoodang
Müügiks ostetud kaubad
Ettemaksed tarnijatele
Kokku
Seoses netorealiseerimisväärtuse langemisega alla
kasutamiskõlbmatuid kaupu kuludesse kantud järgmiselt:

soetusmaksumuse

tuhandetes eurodes

Müügiks ostetud kaubad
Kokku

on

varusid

alla

hinnatud

ja

2018

2017

0
0

2
2

E-Kyla
Arendus OÜ

Kokku

0
19
15

-7
70
16

2018. ja 2017. aastal varude allahindlusi ei tühistatud.

LISA 7. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTETESSE

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

1
51
1

Eesti Nanotehnoloogiate
Arenduskeskuse AS
-8
0
0

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

Aruandeaasta kasum (kontserni osa 2018)
Bilansiline maksumus 31.12.2018
sh soetusmaksumus 31.12.2018

5
64
1

0
0
0

0
19
15

5
83
16

20%
20%

0%
0%

33,33%
33,33%

tuhandetes eurodes

Kontserni osaluse määr
Seisuga 31.12.2017
Seisuga 31.12.2018

BioCC OÜ

Kõik sidusettevõtted tegutsevad Eesti Vabariigis. Ühegi sidusettevõtte aktsiad või osad ei ole börsil noteeritud.
BioCC OÜ aruandeaasta majandustegevuse tulemus oli 27 tuhande euro suurune kasum, nii et Tartu Ülikooli
investeeringu väärtus kasvas 5 tuhande euro võrra. E-Kyla Arendus OÜ aruandeaasta majandustegevuse tulemus oli
2 tuhande euro suurune kahjum.
Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskuse AS likvideeriti 2016. aastal ja kustutati äriregistrist 25. jaanuaril 2017.

60

Sidusettevõtete omakapitalis toimunud muudatused on esitatud alljärgnevas tabelis.
BioCC OÜ

Kokku

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

E-Kyla
Arendus OÜ

6
0
1
249
40
296
59
20%

5
41
0
12
0
58
19
33,33%

11
41
1
261
40
354
78

Seisuga 31.12.2018
Aktsia- või osakapital
Ülekurss
Kohustuslik reservkapital
Eelmiste perioodide kasum
Aruandeaasta kasum
Omakapital kokku
Tartu Ülikooli osa
Tartu Ülikooli osaluse määr

6
0
1
289
27
323
64
20%

5
41
0
12
-2
56
19
33,33%

11
41
1
301
25
379
83

tuhandetes eurodes

LISA 8. KINNISVARAINVESTEERINGUD
tuhandetes eurodes

Soetusmaksumus
Seisuga 31.12.2016
Üüritulud 2017
Halduskulud 2017
sh üürnikele edasi antavad halduskulud
Seisuga 31.12.2017
Üüritulud 2018
Halduskulud 2018
sh üürnikele edasi antavad halduskulud
Seisuga 31.12.2018
Kulum
Seisuga 31.12.2016
Aruandeaasta kulum (lisa 26)
Seisuga 31.12.2017
Aruandeaasta kulum (lisa 26)
Seisuga 31.12.2018
Jääkmaksumus
Seisuga 31.12.2016
Seisuga 31.12.2017
Seisuga 31.12.2018

Riia 191,
Tartu linn

Ülikooli 20,
Tartu linn

Kokku

94
0
0
0
94
0
0
0
94

1 953
22
27
14
1 953
23
27
17
1 953

2 047
22
27
14
2 047
23
27
17
2 047

0
0
0
0
0

488
49
537
49
586

488
49
537
49
586

94
94
94

1 465
1 416
1 367

1 559
1 510
1 461
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LISA 9. MATERIAALSED PÕHIVARAD
tuhandetes eurodes

Soetusmaksumus
Seisuga 31.12.2016
Põhivarade soetamised
Ümbergrupeerimine
Müüdud ja maha kantud põhivarad
Seisuga 31.12.2017
Põhivarade soetamised
sh ühinemise käigus saadud põhivara (lisa 32)
Ümbergrupeerimine
Müüdud ja maha kantud põhivarad
Seisuga 31.12.2018
Kulum
Seisuga 31.12.2016
Aruandeaasta kulum (lisa 26)
Allahindlus (lisa 26)
Müüdud ja maha kantud põhivarade kulum
Seisuga 31.12.2017
Aruandeaasta kulum (lisa 26)
Mitterahalise soetamisena (ühinemisel) saadud
põhivarade kulum (lisa 32)
Müüdud ja maha kantud põhivarade kulum
Seisuga 31.12.2018
Jääkmaksumus
Seisuga 31.12.2016
Seisuga 31.12.2017
Seisuga 31.12.2018
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Maa

Ehitised

Masinad ja
seadmed

Raamatukogu
kogud

Muud
materiaalsed
põhivarad

Lõpetamata
ehitised

Ettemaksed
materiaalsete
põhivarade eest

Kokku

2 540
4
0
–44
2 500
1

246 640
226
803
–1 142
246 527
6 864

9 694
371
0
–31
10 034
349

19 196
–8 402
264 185

0
–340
10 043

3 112
63
0
0
3 175
373
331
417
–131
3 834

1 511
6 985
–833
0
7 663
22 203

0
–12
2 489

80 778
2 309
44
–894
82 237
12 000
7 922
749
–2 147
92 839

–19 900
0
9 966

0
14
–14
0
0
462
2
–462
0
0

344 275
9 972
0
–2 111
352 136
42 252
8 255
0
–11 032
383 356

0
0
0
0
0
0

65 737
10 109
840
–521
76 165
7 921

49 942
5 185
0
–894
54 233
5 741

0
0
0
0
0
0

2 200
104
0
0
2 304
109

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

117 879
15 398
840
–1 415
132 702
13 771

0
0
0

0
–6 267
77 819

7 311
–2 100
65 185

0
0
0

276
–129
2 560

0
0
0

0
0
0

7 587
–8 496
145 564

2 540
2 500
2 489

180 903
170 362
186 366

30 836
28 004
27 654

9 694
10 034
10 043

912
871
1 274

1 511
7 663
9 966

0
0
0

226 396
219 434
237 792

LISA 10. IMMATERIAALSED PÕHIVARAD
tuhandetes eurodes

Bioloogiliste
materjalide
andmebaasid

Tarkvara

Muud
immateriaalsed
põhivarad

2 908
878
0
3 786
3 949

984
32
6
1 022
85

182
0
0
182
0

0
0
0
0
24

0
6
–6
0
0

4 074
916
0
4 990
4 058

954
0
7 735

44
–30
1 077

–9
173

0
24

0
0

998
–39
9 009

757
130
887
275

805
96
901
72

131
29
160
22

0
0
0
0

0
0
0
0

1 693
255
1 948
369

Soetusmaksumus
Seisuga 31.12.2016
Põhivarade soetamised
Ümbergrupeerimine
Seisuga 31.12.2017
Põhivarade soetamised
sh ühinemise käigus saadud
põhivara (lisa 32)
Maha kantud põhivara
Seisuga 31.12.2018

EtapiEttemaksed Kokku
viisilised immateriaalsete
soetused põhivarade eest

Kulum
Seisuga 31.12.2016
Aruandeaasta kulum (lisa 26)
Seisuga 31.12.2017
Aruandeaasta kulum (lisa 26)
Mitterahalise soetamisena
(ühinemisel) saadud põhivara
kulum (lisa 32)
Maha kantud põhivarade
kulum
Seisuga 31.12.2018

864

40

0

0

0

904

0
2 026

–30
983

–9
173

0
0

0
0

–39
3 182

Jääkmaksumus
Seisuga 31.12.2016
Seisuga 31.12.2017
Seisuga 31.12.2018

2 151
2 899
5 709

179
121
94

51
22
0

0
0
24

0
0
0

2 381
3 042
5 827

LISA 11. LAENUKOHUSTISED
tuhandetes eurodes

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

31.12.2018

31.12.2017

1
4 473
4 474

5
2 711
2 716

0
27 662
27 662

1
7 735
7 736
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LISA 12. KAPITALIRENT JA KASUTUSRENT
Kapitalirent – kontsern kui rentnik
tuhandetes eurodes

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
Seisuga 31.12.2018
Soetusmaksumus 31.12.2018
Akumuleeritud kulum 31.12.2018
sh kulum 2018
Jääkmaksumus 31.12.2018
Tasutud põhimakseid 2018
Tasutud intressimakseid 2018
Kapitalirendi kohustised kokku 31.12.2017
Kapitalirendi kohustised kokku 31.12.2018
Maksetähtajaga kuni 1 aasta
Maksetähtajaga 1–5 aastat
Intressimäärad
Tasumise lõpptähtaeg
Alusvaluuta

Masinad ja
seadmed
20
-11
-4
9
5
0

20
-15
-4
5
5
0
6
1
1
0
2,9%
2019. aastal
euro

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
31.12.2018
153
56
92
115

31.12.2017
134
49
89
134

6 190
4 126

5 566
3 740

Kasutusrendi tulude andmed sisaldavad nii kinnisvarainvesteeringute kui ka materiaalse põhivara renditulu. Selliste
põhivara objektide puhul, mida renditakse osaliselt välja kasutusrendi tingimustel, on rendile antud vara
soetusmaksumuse ja jääkmaksumuse esitamisel arvestatud väljarenditud pindade proportsiooni.
Tartu Ülikooli ja Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus vahel 22. märtsil 2012 sõlmitud kasutusvalduse seadmise ja
asjaõiguslepinguga nr 716 seati Kääriku kinnistule SA Tehvandi Spordikeskuse kasuks 50-aastase tähtajaga
kasutusvaldus alates 1. aprillist 2012. Kasutusvaldus on seatud kuni 31. detsembrini 2021 tasuta. Alates
1. jaanuarist 2022 on Tartu Ülikoolil õigus nõuda kasutusvalduse tasu, mille suuruses lepivad Tartu Ülikool ja SA
Tehvandi Spordikeskus kokku hiljemalt 31. detsembril 2020.
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Kasutusrent – kontsern kui rentnik
tuhandetes eurodes

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

Ehitised ja
rajatised

Masinad ja
seadmed

279
101
0

23
21
37

316
99
0

24
16
26

Seisuga 31.12.2018
Tasutud 2018
Maksetähtajaga kuni 1 aasta
Maksetähtajaga 1–5 aastat

LISA 13. LAENUD JA TAGATISED
Kontsern kasutab pangalaene pikaajaliste investeeringute tegemiseks, hoonete ehitamiseks ja renoveerimiseks.
Tabelites kajastatud laenud (1–7) on võtnud Tartu Ülikool. Teised kontserni liikmed ei ole laene võtnud.
2018. aastal võttis Tartu Ülikool uue laenu OP Corporate Bank plc Eesti filiaalilt (7). Tagasi maksti Luminor Bank
AS-ist võetud laen (1).
tuhandetes eurodes

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

tuhandetes eurodes

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

Saldo
31.12.2018
345
920
1 800
910
3 760
24 400
32 135

Saldo
31.12.2017
639
689
1 400
2 400
1 078
4 240
10 446

Tagasimakse tähtaeg
Tagasimakse
12
1–5
üle 5
tähtpäev
kuud
aastat
aasta
345
0
0
04.11.2019
480
440
0
28.12.2020
600
1 200
0
08.12.2021
168
672
70
22.05.2024
480
1 920
1 360
20.10.2026
2 400
9 600
12 400
20.05.2028
4 473
13 832
13 830

Tagasimakse tähtaeg
Tagasimakse
12
1–5
üle 5
tähtpäev
kuud
aastat
aasta
639
0
0
29.12.2018
344
345
0
04.11.2019
480
920
0
28.12.2020
600
1 800
0
08.12.2021
168
672
238
22.05.2024
480
1 920
1 840
20.10.2026
2 711
5 657
2 078

Alusvaluuta/
intressimäär
EUR62 + 0,49%
EUR32 + 0,80%
EUR32 + 0,96%
EUR32 + 0,82%
EUR32 + 0,64%
EUR32 + 0,52%

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

Kõikide kontserni laenulepingute puhul on lepinguline intressimäär võrdne sisemise intressimääraga.
Euribor® ehk Euroopa kommertspankade vastavalt kolme või kuue kuu keskmine rahaturu laenuintress.

AS SEB Pangast võetud laenu (2) tagatiseks on AS SEB Panga kasuks seatud hüpoteek ühele kinnistule, millel asuvad
kolm hoonet aadressidega 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 2018.
aasta seisuga 9,99 miljonit eurot (31. detsembri 2017. a seisuga 10,39 miljonit eurot).
OP Corporate Bank plc Eesti filiaalilt võetud laenu (3, 4, 5, 7) 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
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eurot. Kinnistu bilansiline maksumus oli 31. detsembri 2018. aasta seisuga 4,22 miljonit eurot (31. detsembri 2017. a
seisuga 4,37 miljonit eurot).
OP Corporate Bank plc Eesti filiaalilt võetud laenu (4, 5, 7) 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 2018. a seisuga 5,17 miljonit eurot (31. detsembri 2017. a seisuga
5,38 miljonit eurot).
Pangalaenu lepingud sisaldavad muu hulgas teatud tingimusi suhtarvude kohta, millele Tartu Ülikooli finantsnäitajad
peavad vastama. Vastasel korral võib olla pangal õigus laen kohe tagasi nõuda. 31. detsembri 2018. aasta seisuga vastas
Tartu Ülikool kõikidele laenulepingute tingimustele.
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Laenude põhiosa tagasimaksed aastate kaupa tuhandetes eurodes

LISA 14. VÕLAD JA ETTEMAKSED
tuhandetes eurodes

Tagatisraha 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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31.12.2018
468
5 766
2 891
4 075
2 262
1 214
318
150
102
29
1 810
1 612
184
14
13 787
13 367
324
76
20
28 797

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
311
159
5
22 219

LISA 15. SIHT- JA KAASFINANTSEERIMISENA SAADUD ETTEMAKSED
tuhandetes eurodes

Eesti residentidelt saadud ettemaksed
SA Archimedes
SA Eesti Teadusagentuur
Välisministeerium
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Kaitseministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium
Hariduse Infotehnoloogia SA
Eesti Kultuurkapital
Swedbank AS
Sotsiaalministeerium
Siseministeerium
Riigikantselei
Justiitsministeerium
Keskkonnaministeerium
Muud riigisisesed toetused
Mitteresidentidelt saadud ettemaksed
Euroopa Liidu 7. raamprogrammi ning teadusuuringute ja innovatsiooni
programmi „Horisont 2020“ ettemakstud tulud
Muud välismaised toetused
Kokku

31.12.2018

31.12.2017

2 329
1 370
171
108
84
59
59
51
15
6
0
0
0
3
325

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

7 346
1 441
13 367

4 494
1 439
10 001

LISA 16. ERALDISED
tuhandetes eurodes

Seisuga 31.12.2016
Aruandeaastal kasutatud eraldised
Aruandeaastal tühistatud eraldised
Aruandeaastal lisandunud eraldised
Seisuga 31.12.2017
Aruandeaastal kasutatud eraldised
Aruandeaastal tühistatud eraldised
Aruandeaastal lisandunud eraldised
Seisuga 31.12.2018

Sihtfinantseerimise eraldis
0
0
0
0
0
0
0
330
330

Toetusprojekte rahastatakse üldjuhul refinantseerimise põhimõttel, mille kohaselt Tartu Ülikool teeb toetuse saajana
esmalt omavahenditest kulud ja seejärel hüvitab toetuse andja või vahendaja need asjaomase taotluse ning tõendavate
dokumentide alusel. Seejuures mõjutab toetusprojektide elluviimist ja toetuse laekumist projektikulude
abikõlblikkuse hindamine toetuse andja või selle vahendaja poolt. Mitteabikõlblikuks tunnistatud kulude katteks
saadud toetus tuleb toetuse andjale või vahendajale tagasi maksta.
2018. aastal tehti kahe toetusprojekti audit, mille lõpparuannetes juhiti tähelepanu reisiteenuste ja arvutite soetamise
raamhangete tingimustele. Nimelt võivad need audiitorite hinnangul kaasa tuua toetuse osalised tagasinõuded
struktuuritoetuse projektides, kus on vastavate hankelepingute raames reisiteenuseid ja arvuteid soetatud.
Tõenäoliselt tagasimakstava toetuse katteks moodustatud eraldise kajastamisel on aluseks võetud soetused ja
audiitorite hinnang tulevasele finantskorrektsiooni määrale. Seisuga 31.12.2018 on moodustatud juhtkonna
hinnangute alusel eraldis tõenäoliselt tagasimaksmisele kuuluvate toetuste katteks summas 330 tuhat eurot. Eraldise
võimalik realiseerumise aeg on 2019. aastal.
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LISA 17. TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST
tuhandetes eurodes

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

2018

2017

9 614
5 557
4 909
53
2 064
22 197

5 330
5 027
4 657
205
1 448
16 667

2018

2019

20 679
1 410
108
22 197

15 728
866
73
16 667

Tulud majandustegevusest jagunevad geograafiliste piirkondade lõikes järgmiselt:
tuhandetes eurodes

Eesti
Euroopa Liidu liikmesriigid
Muud riigid
Kokku

LISA 18. KOOLITUSTEGEVUSE FINANTSEERIMINE RIIGIEELARVEST
tuhandetes eurodes

Kõrgharidustaseme õppe finantseerimine
Arst-residentide finantseerimine
Muu riiklik finantseerimine
Kokku

2018

2017

52 370
16 583
143
69 096

50 970
15 159
279
66 408

2018

2017

13 298
12 151
3 689
1 037
845
526
420
373
32 339

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

LISA 19. 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
Ühinenud teadusasutuste tegevustoetus
Kokku
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LISA 20. PÕHIVARADE SIHTFINANTSEERIMINE
tuhandetes eurodes

Bioloogilise materjali ja terviseandmebaasi täiendamine
(Tervise Arengu Instituut)
ASTRA projekt PER ASPERA (IT-keskuse investeering) (SA Archimedes)
Tasuta kinnisvara omandamine Tartu Observatooriumi ühinemisel
(Haridus- ja Teadusministeerium)
Tasuta kinnisvara omandamine Eesti Biokeskuse ühinemisel
(Haridus- ja Teadusministeerium)
Põhivara soetamine riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamise
alameetme projektides (SA Archimedes)
Põhivara soetamine programmi ASTRA õppe- ja teadustöö infrastruktuuri
soetamise ja kaasajastamise tegevuse raames (SA Archimedes)
Põhivara soetuste mitteabikõlbliku käibemaksu hüvitis
Põhivara soetamine IKT arenguprogrammi projektis
(Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
Teadusaparatuuri soetamine tippkeskustes (SA Archimedes)
Õppetehnika soetamine (Hariduse Infotehnoloogia SA)
Põhivara soetamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud
projektides
Põhivara soetamine programmi Mobilitas Pluss projektides
(SA Eesti Teadusagentuur)
Põhivara soetamine Euroopa Liidu 7. raamprogrammi ning teadusuuringute ja
innovatsiooni programmi „Horisont 2020“ projektides
Tasuta kinnistu omandamine aadressil Narva mnt 4a, Tartu linn
(Tartu Linnavalitsus)
Muu kodumaine varade sihtfinantseerimine
Muu välismaine varade sihtfinantseerimine
Kokku

2018

2017

3 494
3 485

0
0

3 459

0

3 390

0

2 083

1 611

1 821

1 988

692

0

113
42
31

0
55
14

23

47

19

5

6

146

0
65
13
18 736

4
17
10
3 897

2018. aastal Tartu Ülikoolil sihtfinantseerimise saajana ja vahendajana toetuse tagasimakse kohustised põhivara
soetusel puudusid ning toetuse tulu ei vähendatud (2017. aastal kajastati tulude vähendamist summas
1 tuhat eurot).

LISA 21. 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
vahendatud toetused SA Archimedeselt
toetused Euroopa Liidust ja selle institutsioonidelt
vahendatud toetused SA Eesti Teadusagentuurilt
vahendatud toetused SA Innovelt
Kokku

2018
16 387

2017
12 932

8 037
1 731
1 530
481
267
31 726

6 639
1 449
1 274
1 022
290
27 330

12 054
9 666
2 532
1 211
48 113

9 097
11 446
1 497
748
40 262

Tartu Ülikool sihtfinantseerimise saajana ja vahendajana on 2018. aastal seoses ülikoolile esitatud sihtfinantseerimise
tagasimaksmise nõuetega kajastanud tegevuskulude sihtfinantseerimise tulu vähendamist summas
10 tuhat eurot (2017. aastal 4 tuhat eurot), mis sisaldub tegevuskulude sihtfinantseerimise tuludes.
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LISA 22. MUUD TULUD
tuhandetes eurodes

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

2018

2017

271
200
65
26
44
606

0
350
58
40
43
491

Aruandeperioodil müüdud materiaalsete põhivarade müügihind oli 2018. aastal 529 tuhat eurot.

LISA 23. KAUBAD, MATERJAL JA TEENUSED
tuhandetes eurodes

2018

2017

Ostetud teenused
Ostetud materjalid
Ostetud kaubad
Kokku

17 913
128
34
18 075

16 064
157
22
16 243

LISA 24. 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
Küttekulud
Teadusaparatuuri ja seadmete hooldus- ja tarvikukulud
Rendi- ja üürikulud
Remondikulud
Transpordikulud
Erialakirjanduse ostukulud
Väikevara ostukulu
Reklaamikulud
Side- ja postikulud
Muud tegevuskulud
Kokku

2018

2017

13 648
9 047
3 625
2 629
2 177
2 129
1 548
1 223
1 082
1 072
997
907
818
676
455
179
2 545
44 757

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

LISA 25. TÖÖJÕUKULUD
tuhandetes eurodes

Töötasud
Muud tasud töötajatele
Tööjõukuludelt arvestatud maksud
Kokku
Töötajate keskmine arv aastas taandatuna täistööajale
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2018

2017

67 169
521
22 611
90 301

60 466
430
20 339
81 235

3 001

2 910

LISA 26. PÕHIVARADE KULUM JA VÄÄRTUSE LANGUS
tuhandetes eurodes

Materiaalsete põhivarade kulum (lisa 9)
Kahjum materiaalsete põhivarade mahakandmisest (lisa 27)
Immateriaalsete põhivarade kulum (lisa 10)
Raamatukogu kogude mahakandmine (lisa 9)
Kinnisvarainvesteeringute kulum (lisa 8)
Allahindlus (lisa 9)
Kokku

2018

2017

13 771
1 937
369
340
49
0
16 466

15 398
131
255
31
49
840
16 704

LISA 27. KAHJUM MATERIAALSETE JA IMMATERIAALSETE PÕHIVARADE
MAHAKANDMISEST
tuhandetes eurodes

2018

Ehitised
Struve 1, Tartu linn
Ujula 4, Tartu linn
Ülikooli 18, Tartu linn
Ravila 19, Tartu linn
Maa
Masinad ja seadmed
Muud materiaalsed põhivarad
Kokku

1 925
1 108
378
246
193
0
10
2
1 937

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
Muud materiaalsed põhivarad
Kokku

Mahakandmise põhjus
renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine
renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine
renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine
renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine
kasutuskõlbmatute masinate ja seadmete mahakandmine
kasutuskõlbmatu inventari mahakandmine

2017
124
109
12
2
1
7
7
0
0
131

Mahakandmise põhjus
renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine
renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine
renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine
renoveerimisel asendatud komponentide mahakandmine
tasuta üleandmine Siseministeeriumile õppekeskuse rajamiseks

LISA 28. MUUD KULUD
tuhandetes eurodes

2018

2017

Vastuvõtukulud
Liikmemaksud
Sihtfinantseerimise eraldiste kulu (lisa 16)
Autasud ja kingitused
Kahjum põhivara müügist
Muud kulud
Kokku

994
444
330
80
0
45
1 893

1 042
287
0
122
160
136
1 747

Müüdud materiaalsete põhivarade müügihind 2017. aastal oli 373 tuhat eurot.
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LISA 29. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA
Aruandes käsitletakse seotud osapooltena:
•
kontserni sidusettevõtteid,
•
mittetulundusühinguid, mis ei kuulu Tartu Ülikooli konsolideerimisgruppi, kuid mille üle kontsernil on oluline
mõju,
•
sihtasutusi, mille üks asutajatest on Tartu Ülikooli kontsern,
•
Tartu Ülikooli tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmeid (nõukogu liikmed, rektor, prorektorid, dekaanid ja
vastutusala juhid) ning nende valitseva või olulise mõju all olevaid sihtasutusi, mittetulundusühinguid ja
äriühinguid,
•
Tartu Ülikooli tütarettevõtete juhatuse liikmeid ning nende valitseva või olulise mõju all olevaid sihtasutusi,
mittetulundusühinguid ja äriühinguid,
•
Tartu Ülikooli tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete ja tütarettevõtete juhatuse liikmete pereliikmeid, kelleks
loetakse abikaasa, elukaaslane ja laps, ning nende valitseva või olulise mõju all olevaid sihtasutusi,
mittetulundusühinguid ja äriühinguid.
Aruandes on avalikustatud kõik seotud osapooltega tehtud tehingud. Mitteturutingimustel, õigusaktidele või
aruandekohustuslase sisedokumentide üldistele nõuetele mittevastavaid tehinguid 2018. aastal ei olnud.
Müük

tuhandetes eurodes

Teenused
Sidusettevõtted
Ministeeriumi hallatavad riigiasutused
Mittetulundusühingud
Sihtasutused
Äriühingud
Füüsilised isikud
Kaubad
Sihtasutused
Äriühingud
Ministeeriumi hallatavad riigiasutused
Põhivarad
Kokku

2018
523
1
1
14
460
46
1
0
0
0
0
0
523

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

2018
6 850
4
0
50
6 759
37
0
5
2
2
1
0
6 855

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

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

Mittetulundusühingud
Sihtasutused
Äriühingud
Kokku
tuhandetes eurodes

Sihtasutused
Kokku

Nõuded
31.12.2018
0
35
1
36

31.12.2017
0
17
0
17

Makstud ettemaksed
31.12.2018
0
0

31.12.2017
4
4

Kohustised
31.12.2018
1
618
2
621

31.12.2017
2
509
104
615

Saadud ettemaksed
31.12.2018
0
0

31.12.2017
0
0

Nõuded ja makstud ettemaksed seotud osapooltele on kajastatud konsolideeritud bilansis real „Nõuded ja
ettemaksed“. Kohustised ja saadud ettemaksed seotud osapooltelt on kajastatud konsolideeritud bilansis real „Võlad
ja ettemaksed“.
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Sihtfinantseerimise tulu
Põhivarade soetamiseks
Tegevuskuludeks
2018
2017
2018
2017
0
0
309
0
0
0
88
77
31
14
1 734
1 452
31
14
2 131
1 529

tuhandetes eurodes

Ministeeriumi hallatavad riigiasutused
Mittetulundusühingud
Sihtasutused
Kokku

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

Ministeeriumi hallatavad
riigiasutused
Mittetulundusühingud
Sihtasutused
Kokku

Sihtfinantseerimise
nõuded

Sihtfinantseerimise
kohustised

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2017

5
18
443
466

0
9
304
313

0
0
94
94

0
0
57
57

Saadud
sihtfinantseerimise
ettemaksed
31.12.2018
31.12.2017
0
0
59
59

0
0
41
41

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 Üliõpilasmaja
MTÜ Tartu Üliõpilasküla
OÜ Tartu Ülikooli Kirjastus
Academus Hostel OÜ
Kokku

2018

2017

102
70
42
37
29
5
285

92
53
32
37
28
5
247

Tartu Ülikooli nõukogu liikmetele lahkumishüvitiste maksmise kohustust ei ole. Tütarettevõtete juhatuse liikmetele
makstakse lepingu lõpetamisel hüvitist nende lepingutes ettenähtud tingimuste kohaselt. Potentsiaalne tegev- ja
kõrgema juhtkonna lahkumishüvitiste summa oli 31. detsembri 2018. a seisuga 73 tuhat eurot
(31. detsembril 2017. a seisuga 81 tuhat eurot).
Seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas ei ole 2018. aastal ega ka 2017. aastal moodustatud allahindlusi.
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LISA 30. TINGIMUSLIKUD VARAD JA KOHUSTISED
Võimalikud maksurevisjonist tulenevad kohustised
Maksuhalduril on õigus kontrollida kontserni maksuarvestust viie aasta jooksul pärast maksudeklaratsiooni esitamise
tähtaega. Vigade tuvastamisel võib maksuhaldur määrata täiendava maksusumma, intressid ja trahvi. Kontserni
juhtkonna hinnangul ei ole asjaolusid, mille tõttu võiks maksuhaldur määrata kontsernile olulise täiendava
maksusumma.

Hüpoteegid
Swedbank AS-i kasuks on seatud kaks hüpoteeki: kinnistutele Vanemuise 46 ja Pepleri 14, Tartu linn. Vanemuise 46
hüpoteegi suurus on 1,60 miljonit eurot, millele võivad lisanduda kõrvalnõuded summas 0,16 miljonit eurot.
Pepleri 14 hüpoteegi suurus on 0,32 miljonit eurot, millele võivad lisanduda kõrvalnõuded summas 0,03 miljonit eurot.
AS SEB Panga kasuks on seatud hüpoteek kinnistule Nooruse 1, Tartu linn. Hüpoteegi suurus on 4,79 miljonit eurot.
2018. aasta lõpus ei ole Tartu Ülikoolil ühtki kehtivat lepingut, mida seatud hüpoteegid peavad tagama.

Muud tingimuslikud kohustised
Tartu Ülikooli ja SA Tehvandi Spordikeskuse vahel 22. märtsil 2012 sõlmitud kasutusvalduse seadmise ja
asjaõiguslepinguga nr 716 seati Kääriku kinnistule 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 2018. aasta seisuga oli
hüvitatava summa jääkväärtus 2,8 miljonit eurot (31. detsembri 2017. a seisuga 2,9 miljonit eurot).

LISA 31. BILANSIVÄLISED VARAD
2018. aastal peeti bilansivälist arvestust varade kohta, mille soetusmaksumus oli 2000–4999,99 eurot. Selliste varade
kogumaht soetusmaksumuses oli aruandekuupäeva seisuga 9,56 miljonit eurot (31. detsembri 2017. a seisuga
9,15 miljonit eurot).
Tartu Ülikooli raamatukogu raamatute üle peetakse üksikasjalikku arvestust raamatukogu infosüsteemis ESTER.
Raamatukogu kogude hinnanguline koguväärtus oli 31. detsembri 2018. aasta seisuga 41,29 miljonit eurot (31.
detsembri 2017. a seisuga 40,12 miljonit eurot), millest kajastus bilansis 10,04 miljonit eurot (31. detsembri 2017. a
seisuga 10,03 miljonit eurot) (vt lisa 9).
Tartu Ülikooli botaanikaaia kollektsiooni kuulub 11 563 taksonit (liiki ja sorti) puid, põõsaid ja taimi
(31. detsembri 2017. a seisuga 10 983 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 2017. a seisuga 0,13 miljonit eurot). Kokku oli
aruandekuupäeva seisuga muuseumikogudes 1 329 761 säilitusühikut (31. detsembri 2017. a seisuga 1 306 910), millest
oli ajaloomuuseumis 82 118 säilitusühikut (31. detsembri 2017. a seisuga 77 256), kunstimuuseumis 34 201 säilitusühikut
(31. detsembri 2017. a seisuga 33 858), loodusmuuseumis 1 213 389 säilitusühikut (31. detsembri 2017. a seisuga
1 195 743), raamatukogus 30 säilitusühikut (31. detsembri 2017. a seisuga 30) ja meditsiinivaldkonnas 23 säilitusühikut
(31. detsembri 2017. a seisuga 23).
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LISA 32. TEADUS- JA ARENDUSASUTUSTE ÜHINEMISE MÕJU
Alljärgnevalt on esitatud riigi teadus- ja arendusasutuste Eesti Biokeskus ja Tartu Observatoorium ühinemisega
seotud mõju bilansile 01.01.2018. a seisuga.

Mõju konsolideeritud bilansile 01.01.2018. a seisuga
31.12.2017

Muudatuse mõju

01.01.2018

30 415
14 616
180
45 211

540
79
0
619

30 955
14 695
180
45 830

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

0
0
0
0
668
94
762
1 381

78
2
4
1 510
220 102
3 136
224 832
270 662

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

2 716
22 219
24 935

0
264
264

2 716
22 483
25 199

Pikaajalised kohustised
Laenukohustised
Pikaajalised kohustised kokku
Kohustised kokku

7 736
7 736
32 671

0
0
264

7 736
7 736
32 935

144 182
101 200
–8 772
236 610
269 281

0
1 117
0
1 117
1 381

144 182
102 317
–8 772
237 727
270 662

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

Netovara
Ülikooli kapital
Eelmiste perioodide tulem
Aruandeaasta tulem
Netovara kokku
KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU
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Mõju Tartu Ülikooli bilansile 01.01.2018. a seisuga
31.12.2017

Muudatuse mõju

01.01.2018

28 218
14 485
90
42 793

540
79
0
619

28 758
14 564
90
43 412

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

0
0
0
0
668
94
762
1 381

17
2
4
1 510
219 955
3 136
224 624
268 036

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

2 711
20 881
23 592

0
264
264

2 711
21 145
23 856

Pikaajalised kohustised
Laenukohustised
Pikaajalised kohustised kokku
Kohustised kokku

7 735
7 735
31 327

0
0
264

7 735
7 735
31 591

144 182
99 617
–8 471
235 328
266 655

0
1 117
0
1 117
1 381

144 182
100 734
–8 471
236 445
268 036

tuhandetes eurodes

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
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LISA 33. EMAETTEVÕTTE TARTU ÜLIKOOL FINANTSARUANDED
Tartu Ülikooli bilanss
31.12.2018

31.12.2017

39 856
18 551
90
58 497

28 218
14 485
90
42 793

17
2
2
1 461
237 725
5 827
245 034
303 531

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

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

4 473
27 869
330
32 672

2 711
20 881
0
23 592

Pikaajalised kohustised
Laenukohustised
Pikaajalised kohustised kokku
Kohustised kokku

27 662
27 662
60 334

7 735
7 735
31 327

144 182
92 263
6 752
243 197
303 531

144 182
99 617
–8 471
235 328
266 655

tuhandetes eurodes

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
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Tartu Ülikooli tulemiaruanne
2018

2017

18 548
69 096
32 339
18 736
46 867
524
186 110

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

–15 776
–43 746
–12 335
–87 647
–16 378
–3 397
–179 279

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

6 831

–8 448

0
12
–91

42
4
–69

Tulem enne tulumaksustamist

6 752

–8 471

Aruandeaasta tulem

6 752

–8 471

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
Tegevustulem
Kasum tütarettevõtetelt
Intressitulud
Intressikulud
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Tartu Ülikooli 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
Rahavood majandustegevusest kokku
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete põhivarade soetamisel
Laekunud materiaalsete põhivarade müügist
Tasutud lõpetamata ehitiste eest
Tasutud ettemaksed materiaalsete põhivarade eest
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
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Saadud laenude tagasimaksed
Laekunud ühinenud teadusasutuste rahalised jäägid
Rahavood finantseerimistegevusest kokku
Rahavood kokku
Raha ja rahalähendid perioodi alguses
Raha ja rahalähendite muutus
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus

2018

2017

6 831

–8 448

16 378
–271
–6 849
330
–11 887
763
–2 404
0
5 078
–87
7 882

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

–4 634
486
–21 030
–460
–3 004
0
10 868
–718
0
2
17
0
–18 473

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

24 400
–2 711
540
22 229

0
–2 905
0
–2 905

11 638

–6 088

28 218
11 638
39 856

34 306
–6 088
28 218
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Tartu Ülikooli netovara muutuste aruanne
tuhandetes eurodes

Ülikooli kapital

Seisuga 31.12.2016
Tulemi ülekandmine
Aruandeaasta tulem
Seisuga 31.12.2017
Tulemi ülekandmine
Muud muutused
Aruandeaasta tulem
Seisuga 31.12.2018

144 182

Eelmiste
perioodide tulem
108 861

Aruandeaasta
tulem
–9 244

Kokku
243 799

0
0

–9 244
0

9 244
–8 471

0
–8 471

144 182

99 617

–8 471

235 328

0
0
0

–8 471
1 117
0

8 471
0
6 752

0
1 117
6 752

144 182

92 263

6 752

243 197

Tartu Ülikooli korrigeeritud konsolideerimata netovara
tuhandetes eurodes

Tartu Ülikooli konsolideerimata netovara
Tütar- ja sidusettevõtete osaluste bilansiline väärtus
Tütar- ja sidusettevõtete väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil
Kokku
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31.12.2018
243 197
–17
1 540
244 720

31.12.2017
235 328
–17
1 299
236 610

Tel: +372 627 5500
Fax: +372 627 5501
adm@bdo.ee
www.bdo.ee

A. H. Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
ESTONIA

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Tartu Ülikooli nõukogule

Arvamus
Oleme auditeerinud Tartu Ülikooli ja tütarettevõtete (koos Kontsern) konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31. detsember 2018 ning konsolideeritud
tulemiaruannet, konsolideeritud rahavoogude aruannet ja konsolideeritud netovara muutuste aruannet eeltoodud
kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis
sisaldavad oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat infot.
Meie arvates kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Tartu
Ülikooli ja tütarettevõtete konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2018 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.

Vandeaudiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga
BDO Eesti AS
Registrikood 10309827

VAT nr EE100081343

Tegevusluba

1

BDO Eesti AS, Estonian limited liability company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network
of independent member firms.

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne
tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori aruanne,
mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise
väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud
auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks
siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida
kasutajad konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja
säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:
•
teeme kindlaks ja hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast
tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele riskidele
ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva
olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus
võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
•
omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes
asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks Kontserni sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
•
hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega
seoses avalikustatud info põhjendatust;
•
teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse
kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või
tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust Kontserni suutlikkuses jätkata jätkuvalt
tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori
aruandes tähelepanu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui
avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori
aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski
kahjustada Kontserni suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
•
hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas
avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks
olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
•
hangime piisava asjakohase tõendusmaterjali Kontserni kuuluvate majandusüksuste või äritegevuste
finantsinformatsiooni kohta, avaldamaks arvamust konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kui terviku
kohta. Me vastutame Kontserni auditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise eest ja oleme ainuvastutavad oma
auditiarvamuse eest.
Me vahetame infot nendega, kelle ülesandeks on Kontserni valitsemine, muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja
ajastuse ning oluliste auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas auditi käigus tuvastatud oluliste
sisekontrollisüsteemi puuduste kohta.

/allkirjastatud digitaalselt/
Betty Blös
Vandeaudiitor, litsents nr 664

/allkirjastatud digitaalselt/
Laile Kaasik
Vandeaudiitor, litsents nr 511
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of independent member firms.

ALLKIRJAD 2018. MAJANDUSAASTA ARUANDELE
Tartu Ülikooli 31. detsembril 2018 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruandest.
Tartu Ülikooli juhtkond on koostanud tegevusaruande ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande. Aruande
juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne. Tartu Ülikooli rektor on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja
ülikooli nõukogule esitamiseks heaks kiitnud.

(allkirjastatud digitaalselt)
______________________
Toomas Asser
rektor, professor

(allkirjastatud digitaalselt)
______________________
Kalle Hein
finantsjuhi kohusetäitja

(allkirjastatud digitaalselt)
______________________
Kadi Külm
pearaamatupidaja kohusetäitja
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