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SISSEJUHATUS 

Käesolev metoodiline juhend on mõeldud õpilastele abiks uurimistööde ja praktiliste tööde 

koostamisel ning vormistamisel. Juhend on koostatud vastavalt uurimistöö vormistamise 

nõuetele ning õpilane võib selle võtta eeskujuks oma uurimistöö vormistamisel. 

Uurimistöö on Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õppekava osa XI ja XII klassis. 

Uurimistöö koostamine toimub kursuse Uurimistöö alused raames ning kursust toetavad 

õpikeskkonda Moodle loodud õppematerjalid ja ülesanded (http://bit.ly/uurimistöö) ning 

kursus Arvuti kasutamine uurimistöös.   

  

http://bit.ly/uurimist%C3%B6%C3%B6
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1. UURIMISTÖÖ OLEMUS 

Uurimistöö on individuaalõppe vorm, mis valmib õpilase ja juhendaja aktiivse suhtlemise 

teel. Uurimistöös ei hinnata mitte ainult lõpptulemust, vaid ka töö valmimise protsessi.  

Uurimistöö pole referaat, vaid on uurimata või vähe uuritud materjali analüüs ja selle 

korrektne ning loogiline kirjapanek.  

Uurimistöö juhendaja on Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õpetaja. Õpilasel ja juhendajal 

on õigus kasutada konsultantide abi väljastpoolt kooli. Õpilane on vastutav, kui ta ei täida 

kalenderplaani, ning õpetaja on vastutav, kui ta ei konsulteeri õpilast.  

Juhendaja  

 aitab püstitada töö eesmärki ja kavandada töö ülesehitust;  

 aitab koostada uurimistöö kalenderplaani;  

 annab suuna teemakohase kirjanduse ja algallikate otsimiseks;  

 konsulteerib õpilast uurimistöö käigus;  

 kontrollib töö valmimist osade kaupa;  

 hindab õpilase tööprotsessi;  

 annab kirjaliku hinnangu õpilase tööle;  

 vastutab töö lubamise eest kaitsmisele.  

Õpilane  

 annab perioodiliselt juhendajale aru töö käigust;  

 vastutab töös esinenud andmete õigsuse eest;  

 vormistab töö nõuetekohaselt. 

1.1 . Uurimistöö koostamise eesmärgid 

Uurimistöö koostaja õpib uurimistöö koostamise käigus:  

 püstitama eesmärke, sõnastama hüpoteesi;  

 planeerima aega;  

 loovalt probleemile lähenema ja seda süsteemselt lahendama;  

 kasutama erinevaid teabeallikaid ja kriitiliselt hindama neis sisalduvat 

informatsiooni;  

 koguma, töötlema ja analüüsima andmeid;  
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 vormistama arvutil uurimistööd nõuetekohaselt; 

 koostama retsensiooni;  

 esitlema uurimistöö tulemusi.  

1.2. Teadusliku uurimistöö liigid 

Õpilasuurimus on õpilase poolt õppekava raames kirjutatud töö, mis kajastab õpilase 

uurimistulemusi ja seisukohti ning ei piirdu üksnes refereerimisega. Õpilane põhjendab 

oma uurimistöös probleemivalikut, annab ülevaate uurimuse taustast, püstitab 

uurimisküsimused, põhjendab meetodi valikut, kajastab andmeid ja tõendusmaterjali 

kogumist, kirjeldab tulemusi ning esitab tulemuste analüüsi, järeldused ja kokkuvõtte, 

kasutatud allikate loetelu ning inglisekeelse resümee.  

Praktiline töö on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames loodud teos, õpilasfirma, 

tehnoloogiline lahendus, õppematerjal või projekt. Koos praktilise tööga esitab õpilane 

kirjaliku kokkuvõtte, mis avab praktilise töö tausta, eesmärke ning kirjeldab 

kontseptuaalset lahendust, töö aktuaalsust, tööprotsessi ja töö  tulemust. (Õpilasuurimuse ja 

praktilise töö…, 2013)  

Uurimistöö võib olla ka üleriigilise õpilasvõistluse või olümpiaaditöö edasiarendus. 

1.3. Uurimistöö etapid 

Õpilane 

 läbib praktilise kursuse Arvuti kasutamine uurimistöös. 

 valib teema ja võtab kontakti juhendajaga. 

 töötab läbi e-õppe kursuse Uurimistöö alused õppematerjalid ning täidab 

tähtajalised ülesanded.  

 koostab kava ja kalenderplaani, kusjuures järgib uurimistööde koostamiseks 

kinnitatud ajakava.  

 valib ja töötab läbi allikmaterjalid. 

 kogub vaatlus-, katse- või küsitlusandmed/hangib praktilise töö jaoks vajalikud 

vahendid ning materjalid ja valmistab praktilise töö. 

 Kirjutab uurimistöö teksti algse variandi ja esitab juhendajale. 

 viimistleb ja vormistab nõuetekohaselt uurimistöö. 
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 esitab töö retsenseerimiseks. 

Kaitsmisele lubatakse ainult tähtajaks esitatud, korralikult vormistatud ja kahe 

retsensendi retsenseeritud tööd. Tööd retsenseerib üks Tallinna Lilleküla 

Gümnaasiumi XII klassi õpilane ja üks õpetaja. Retsensendid määrab uurimistööde 

koordinaator. 

Õpilase retsensioon peab välja tooma järgmist:  

 töö vastavust püstitatud eesmärgile;  

 probleemi lahendamise põhjalikkust ja teaduslikkust;  

 uurija enda panuse osatähtsust;  

 teoreetilise osa sisukust ja vastavust töö teemale; 

 meetodite valiku otstarbekohasust; 

 vormistamise vastavust nõuetele;  

 töö peamisi väärtusi ja puudusi.  

Retsensiooni pikkus on kuni üks A4 lehekülg, vormistamisel arvestatakse 

uurimistöö vormistamise nõudeid. Retsensioon esitatakse elektrooniliselt eesti 

keele õpetajale ja õppealajuhatajale. 

Täiskasvanud retsensent koostab retsensiooni vastavalt kindlale vormile, mis on 

kättesaadav õpikeskkonnas Moodle, kursuse Uurimistöö alused alt.  

1.4. Uurimistöö kaitsmine 

Uurimistöö kaitsmine toimub kindla stsenaariumi (vt lisa 3) järgi kaitsmiskomisjoni ja 

grupi kaasõpilaste ees (komisjoni koosseis ja õpilasgrupid määrab kooli juhtkond). 

Uurimistöö kaitsmine seisneb õpilase töö tutvustamise lühiettekandes ja küsimustele 

vastamises. Kaitsekõne peab olema arusaadav ja tooma välja peamise. Selles arvestatakse 

retsensendi märkusi ja vastatakse kuulajate küsimustele. Tähtis on esinemisoskus 

(soovitavalt tuleb kõne esitada peast) kui ka kompetentsus küsimustele vastamisel. 

Soovitav on kasutada näitlikku abimaterjali (stendiettekanne, multimeedia, audiovisuaalsed 

materjalid jm). Ettekande pikkus on kuni 7 minutit. Retsensentide küsimustele vastatakse 

ettekande lõpus. 
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2. UURIMISTÖÖ OSAD JA VORMISTAMINE 

2.1. Töö üldnõuded 

Uurimistöö kirjutamisel tuleb järgida töö üldnõudeid. 

 Töö kirjutatakse eesti keeles. 

 Töö maht on 15-20 lehekülge (sh sisu minimaalselt 10 lk, praktilistel töödel 

minimaalselt 5 lk). 

 Algallikaid peab olema vähemalt viis, neist vähemalt kaks raamatut. Praktilistel 

töödel algallikaid vähemalt kolm, neist vähemalt üks raamat. 

 Resümee kirjutatakse inglise keeles. 

 Töö varundamine toimub Moodle’is. 

 Õpilane esitab paberil töö raamatukokku ja kinnitab allkirjaga, et on töö autor. Tööl 

peab olema juhendaja kirjalik märge “Lubatud kaitsmisele”, tema nimi ja allkiri. 

Töö köidetakse kiirköitja vahele. 

 Õpilane annab oma valmistöö digitaalselt infojuhile doc- ja pdf-failina nimega 

lõpetamise aasta paralleeli tähis_ees-ja perekonnanimi ( 2014A_MariTamm). 

 Praktiline töö kuulub teostajale, kuid koolil on õigus kasutada fotosid, videoid, 

jooniseid jm tehtud tööst. 

 Kõik uurimistööd arhiveeritakse elektrooniliselt. Arhiveeritud uurimistööde kohta 

saab infot kooli raamatukogust. Uurimistöid säilitatakse vähemalt kolm aastat. 

2.1.1. Töökeel 

Oluline on töö keeleline ja stiililine korrektsus. Probleemide käsitlemine, põhjendused ja 

järeldused peavad olema loogiliselt ja arusaadavalt sõnastatud. Vältima peab 

paljusõnalisust ja tarbetuid kordusi. Tõlkimisel tuleb taotleda mõtestatud lauset, mitte 

sõnasõnalist tõlget.  

Erialaseid mõisteid ja termineid võib tähistada lühenditega. Nende esmakordsel 

kasutamisel lisatakse sulgudesse edaspidi kasutatav lühend. Näiteks lause: riigi 

majandusarengut näitab sisemajanduse kogutoodang (SKT). Üldtunnustatud ja -levinud 

lühendeid võib kasutada ilma selgituseta. Näiteks lause: Eesti Vabariik on ÜRO liige. 
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Pealkirjades lühendeid ei kasutata. Kõiki kasutusele võetud lühendeid tuleb kasutada 

järjekindlalt. 

Kehtivate õigekeelsusreeglite kohaselt eestikeelsete lühendite lõppu punkti ei panda, välja 

arvatud lühendid, mis langevad kokku mõne eestikeelse sõnaga (s.a – sel aastal). 

Võõrkeelsete lühendite puhul lähtutakse selles keeles kujunenud tavadest.  

Kogu töö kirjutatakse kindlas kõneviisis, kasutades umbisikulist tegumoodi (uuritakse, 

võrreldakse) või väljendit autor toob välja, autor tänab jne.  

Ühekohalised arvud (1-9) kirjutatakse sõnadega, ülejäänud arvud numbritega. 

Käändelõppe arvudele ei lisata, käänet näitab arvule järgnev sõna. Aastaarvud 

märgitakse ainult arvudega (1889. aastast alates). Miljonite ja miljardite puhul kasutatakse 

arvude ja sõnade kombinatsiooni (1 miljon).  

Ühikute märkimisel on numbri ja sõna vahel tühik (1 cm). Erandiks on protsendi- ja 

kraaditähiste kokkukirjutamine eesoleva arvuga (majanduskasv 4,1%, kalle 8°). 

Kirjavahemärkide ees ei käi tühikut. Sulu sees ei panda teksti sulust eraldavaid tühikuid. 

Ajavahemikel vms kirjutatakse ühik kas viimase arvu järele või esimese arvu ette (16-75 

aastat, aastatel 1990-2006). Märgi “kuni” (2000-2012) ette ja järele ei panda tühikut, küll 

aga pannakse see mõttekriipsu (Püksid, pluusid, mütsid – neid spordiriideid jäetakse kõige 

sagedamini garderoobi) ette ja järele. 

Töö korrektne vormistus eeldab veatut kirjakeelt tekstis ning trükivead on lubamatud. Töö 

keelelise õigsuse eest vastutab õpilane, juhendaja teeb vajadusel tähelepanekuid ja 

märkusi. 

2.1.2. Uurimistöö osad 

Uurimistöö osad on: 

 tiitelleht;  

 sisukord;  

 sissejuhatus; 

 põhiosa peatükkidena (vähemalt 10 lk);  

 kokkuvõte;  

 summary (inglisekeelne resümee); 

 kasutatud materjalid;  

 lisad. 
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2.2. Vormistamise üldnõuded 

Uurimistöö vormistatakse arvutil, kusjuures jälgitakse üldiselt tunnustatud teadustöö 

vormistamise nõudeid. Abimaterjal uurimistöö vormistamiseks arvutil on kättesaadav: 

http://bit.ly/uurimistöö 

Töö trükitakse paberile formaadis A4 (210x297 mm) lehe ühele poolele. Põhitekstis 

kasutatakse kirjatüüpi Times New Roman, kirja suurus 12. Reavahe on 1,5 ja lõigu järel 

kasutatakse lõiguvahet 6 pt. Pealkirjade ees kasutatakse lõiguvahet 18pt ja järel 6 pt. 

Lehe veerised on üleval ja all 2,5 cm, paremal 2,5 cm ja vasakul 3 cm. Tekst joondatakse 

mõlema serva järgi ehk kasutatakse rööpjoondust.  

Põhiosa koosneb peatükkidest ja alajaotustest. Peatükkide pealkirjad (sealhulgas ka 

sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud kirjandus, resümee ja lisad) vormistatakse pealkirjade 

vormingus Pealkiri 1 (normaallaad + font Arial, 16pt, bold, joondatud lehe vasakusse 

serva) ja kirjutatakse  suurtähtedega. Esimese astme alajaotuste pealkirjad vormistatakse 

pealkirjade vormingus Pealkiri 2 (normaallaad + font Arial, 14 pt, bold, joondatud lehe 

vasakusse serva) ja kirjutatakse väiketähtedega (v.a suur algustäht). Teise astme 

alajaotuste pealkirjad vormistatakse pealkirjade vormingus Pealkiri 3 (normaallaad + font 

Arial, 12 pt, bold, joondatud lehe vasakusse serva) ja kirjutatakse väiketähtedega (v.a suur 

algustäht). Ühe taseme pealkirju peab olema vähemalt kaks (näiteks kui on 1.1., siis peab 

olema ka 1.2.). Peatükid ja alajaotused nummerdatakse araabia numbritega. Numbrite 

vahel ja lõpus on punkt (3.2.2.). Sissejuhatust, kokkuvõtet, kasutatud kirjandust, 

resümeed ja lisade peatükki ei nummerdata. Kui pealkirjaga samale lehele ei mahu 

vähemalt kaks rida teksti, alustatakse peatükki järgmiselt lehelt. Iga uurimistöö peatükk 

algab uuelt lehelt. 

Tekstis esiletõstmist vajavaid sõnu või lauseid võib vormistada s õ r en da tu d , paksus või 

kaldkirjas. Kõik töö leheküljed nummerdatakse. Tiitelleht võetakse nummerdamisel 

arvesse, kuid lehekülje numbrit ei näidata. Lehekülje number paigutatakse lehekülje alla 

keskele.  

  

http://bit.ly/uurimist%C3%B6%C3%B6
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2.3. Tiitelleht 

Tiitelleht peab sisaldama järgmist informatsiooni (vt lisa 1):  

 kooli nimi;  

 töö täielik pealkiri;  

 töö liik;  

 töö autor; 

 juhendaja ees- ja perekonnanimi koos teaduskraadi või kutset näitava tiitliga;  

 töö valmimise koht ja aasta.  

Töö pealkiri kirjutatakse väiketähtedega (v.a suur algustäht) ning kirja suurus on 20 pt, 

ülejäänud teksti kirja suurus 12 pt. 

2.4. Sisukord 

Tiitellehe järel asub sisukord, mis sisaldab uurimistöö kõikide peatükkide (sh sissejuhatus, 

kokkuvõte, kasutatud materjalid, resümee, lisad) ja alajaotuste pealkirju koos 

alguslehekülje numbritega. Sisukorra vormistamisel kasutatakse automaatvormingut. 

Sisukorda ei kuulu tiitelleht ja sisukord. (vt lisa 2) 

2.5. Sissejuhatus 

Sissejuhatus on soovitavalt lühike (maksimaalselt 1 lk) ja sisaldab järgmist:  

 teema ja probleemi aktuaalsus;  

 teema valiku põhjendamine;  

 töö eesmärgi sõnastamine (millisele probleemile otsitakse lahendust, mis on selles 

valdkonnas tehtud);  

 uurimistöö hüpoteesi sõnastamine;  

 ülevaade töömeetoditest;  

 töö peatükkideks jaotamise põhimõtted;  
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2.6. Põhiosa 

Töö sisulises osas antakse vastused sissejuhatuses tõstatatud küsimustele. Üldjuhul on 

eristatud allikatel põhinev teoreetiline osa ning autori uurimus. Spetsiifiliste uurimistööde 

puhul võib töö ülesehitus olla erinev.  

Põhiosa ehk sisu koosneb peatükkidest, mis sisaldavad:  

 ülevaadet probleemi eelnevast käsitlusest kirjanduses; 

 uurimismetoodikat; 

 probleemi analüüsi;  

 tulemuste esitamist.  

2.6.1. Tsiteerimine ja refereerimine 

Kõik kirjaliku töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, põhimõttelised seisukohad, 

kirjandusallikad, valemid, arvulised andmed jne tuleb esitada kas täpselt viidatud 

tsitaatide või refereeringutena ning viidata. Ei viidata üldtuntud seisukohtadele.  

Tsiteerimine on teise autori teose mingi osa üks-ühene kordamine oma töös (Õunapuu, 

2010, lk 10). Tsitaat esitatakse jutumärkides originaalkeeles või tõlkena. Tsitaadi algusest, 

keskelt või lõpust ärajäetud sõnade asemele pannakse väljajättemärk (/---/). Viide 

märgitakse kohe pärast tsitaati lõpetavaid jutumärke.  

Refereerimine kujutab endast allikmaterjalist võetud teksti esitamist vabas vormis, oma 

sõnadega, ilma autori mõtet moonutamata (Õunapuu, 2010, lk 11). Refereeringut 

jutumärkidesse ei panda, kuid kindlasti peab olema viidatud autorile või allikale. 

2.6.2. Viitamine 

Teadustöös toetutakse teiste autorite poolt loodud töödele ja teostele. Kasutades oma töös 

teiste autorite mõtteid, seisukohti, uurimistulemusi jms, tuleb viidata allikale, millest need 

on võetud. Viitamine tähendab autorluse näitamist tekstis vormistatavate viidete ja 

kasutatud kirjanduse loetelus esitatavate kirjete abil. (Õunapuu, 2010, lk 11)  

Kellegi teise töö esitamist oma nime all või kellegi töö ükskõik millise osa kasutamist ilma 

autorile viitamata käsitletakse plagiaadina.  
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Uurimistöö viitamine lähtub üldkehtivatest reeglitest: 

 kirjanduse loetelus esitatakse need allikad, millele on tekstis eelnevalt viidatud; 

 viitamisel kasutatakse APA 6 viitamissüsteemi; 

 mõne teise uurimuse raames kogutud avaldamata andmete kasutamisel peab 

taotlema luba andmete avaldajalt; 

 kui refereering on üks lause, siis paikneb viide enne lauset lõpetavat punkti. 

Mitmelauselise refereeringu korral on viide pärast viimase lause punkti ning 

punkti viite lõpusulu järele ei panda. 

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi uurimistöödes kasutatakse tekstisisese viitamise kõige 

levinumat viitamissüsteemi – tekstijärgset nimeviidet, kus märgitakse tekstilõigu või 

lause lõppu ümarsulgudesse: autori perekonnanimi(-nimed), ilmumisaasta, viidatud 

materjali paiknemise lehekülje number või numbrite vahemik. 

 Lubatud on ka joonealused märkused. 

Dualistlikke teooriaid ühendab veendumus, et nii keha kui ka vaim, erimeelsused on vaid 

selles, kas ja kuidas nad teineteist mõjutavad (Meos, 2002, lk 134). 

Kodused tööd on vajalikud selleks, et õppijad saaksid vastavalt oma võimete iseärasustele 

oma stiilis ja tempos õppematerjali õppida või korrata kuni selle täieliku mõistmiseni. 

Sisult peaksid kodused ülesanded olema sellised, et need tagaksid teadmiste, oskuste, 

vilumuste omandamise ja ka positiivseks hinnatud suhtumiste, veendumuste, hoiakute jne 

formeerumise. (Pedastsaar, 2008, lk 67-68) 

a) Kui kasutatakse ühe autori poolt samal aastal välja antud erinevaid teoseid, siis 

lisatakse perekonnanime järele ka raamatu pealkiri, liiga pika pealkirja puhul 

lühendatud pealkiri (pealkirja alguse esimesed sõnad ja kolm punkti).  

(Meos, Lisalugemist filosoofia ajaloost, 1995) 

(Meos, Valimik teemasid eetikast, 1995) 

(Meos, Usulise kogemuse…, 2013)  

b) Kui viidataval allikal on kaks ja rohkem autorit, siis pannakse viitesse autorite 

perekonnanimed ja eraldatakse sümboliga „&“.  

(Metsa & Pedastsaar, 2001) 

(Tamm & Tamm, 1999, lk 25) 

(Mikk, Kraav & Pedastsaar, 1998) 

a) Kui teose autoreid ei ole välja toodud, kirjutatakse viites lühendatud pealkiri, 

kolm punkti, ilmumisaasta, lehekülje number. 
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"Tõeline autoriteet on nähtus, mida ei saa mingite väliste vahenditega saavutada või 

säilitada" (Vabaduskasvatus..., 1992, lk 114).  

b) Entsüklopeediale või sõnaraamatule viidates märgitakse teose nimi või lühend, 

ilmumisaasta ja viide märksõnale koos lühendiga s.v. (ladina keeles sub verbo – 

sõna all). 

Igasugune informatsioon esineb ja säilib (püsib mälus) põhimõtteliselt teksti kujul (EE, 

1996, s.v. haldus). 

c) Internetist pärinevate materjalide viitamisel internetiaadressi ei esitata, see 

esitatakse kasutatud kirjanduse loetelus. Esitatakse autori perekonnanimi ja 

materjali ilmumise aasta. 

“Teadust, nagu ka haridust ja kultuuri, kunsti, usku, armastust (...) ei saa juhtida; 

võimalik on sihiteadlikult luua ja hoida nende edenemise eeldusi.” (Vooglaid, 2008)  

d) Kui internetist leitud materjali puhul ei ole võimalik autorit välja tuua, 

esitatakse viites materjali pealkiri ning ilmumisaasta või dokumendi nimetus ja 

ilmumise aasta või kodulehe nimi. 

(Läbivad teemad õppekavas, 2009) 

(Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, 2010)  

(Eesti Draamateatri kodulehekülg) 

a) Loetelude viitamisel paigutatakse viide loetelusse juhatava lause lõppu, mitte 

loetelu viimase punkti järele. 

Teadusliku uurimise defineerib kolm faktorit (Wilber, 2003, lk 105):  

1) praktiline käitumisjuhis või eeskuju;  

2) mõistmine, kirgastumine või kogemus;  

3) kommunaalne kontroll (kas tagasilükkamine või kinnitamine).  

2.6.3. Tabelid 

Tabeleid kasutatakse arvandmete ja väga oluliste tekstiosade ülevaatlikuks ja kompaktseks 

esitamiseks. Suuremad ja algandmetega tabelid tuleb paigutada uurimistöö lisasse. Töö 

kõik tabelid tuleb pealkirjastada ja nummerdada läbiva numeratsiooniga. Kui töös on 

ainult üks tabel, siis seda ei nummerdata. Tabeli number ja pealkiri kirjutatakse 

enne tabelit. Tabel tuleb paigutada võimalikult selle tekstilõigu järele, milles talle 

viidatakse. Viide esitatakse sulgudes (Näide: vt tabel 1). Viidatakse teiste autorite poolt 
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koostatud tabelitele. Kõigil tabeli veergudel peab olema nimetus, ka esiveerul. Veergude ja 

ridade nimetused kirjutatakse suure algustähega. Tabeli tekst tuleb esitada kirjasuurusega 

11 pt ja joondada lahtri keskele. 

Näide: 

Tabel 1. Keskkonnamaksude laekumine aastatel 2007–2011   

Keskkonnamaksu liik 2007 2008 2009 2010 2011 

Kütuseaktsiis 289,9 294,9 331,0 343,4 359,0 

Elektriaktsiis - 22,7 21,9 30,5 31,9 

Saastetasu 44,0 42,9 41,3 30,9 34,1 

Vee eriaksutuse õiguse tasu 9,4 10,2 10,9 13,0 12,9 

Autode registreerimise tasu 4,6 3,0 2,6 3,5 6,0 

Raskeveokimaks 4,2 4,0 3,5 3,5 3,7 

Kalapüügiõiguse tasu 1,1 1,5 3,8 1,3 1,3 

Pakendiaktsiis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Kokku 353,3 379,3 415,0 426,1 449 

(Eesti Statistika aastaraamat, 2012) 

2.6.4. Joonised ja fotod 

Kõiki töös esinevaid graafilisi kujundeid (graafikud, diagrammid, skeemid, joonised), 

aga ka geograafilisi kaarte jm nimetatakse joonisteks. Igal joonisel/fotol peab olema 

lakooniline allkiri. Kõik joonised/fotod nummerdatakse ning neile viidatakse tekstis. Kui 

joonis/foto on esitatud kirjanduse andmete põhjal, peab viitama allikale. 

Näide:  

 

Joonis 1. Sünnid, surmad, loomulik iive ja rändesaldo, 1990–2012 

(Eesti Statistikaamet, 2013) 
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2.7. Kokkuvõte 

Kokkuvõte on vastus sissejuhatuses püstitatud probleemile. Antakse vastus küsimusele, 

kas hüpotees leidis kinnitust või mitte. Lühidalt esitatakse kõige olulisemad järeldused, 

milleni töö käigus jõuti. Kirjeldatakse tekkinud ja edaspidist uurimist vajavaid probleeme, 

kuid uusi andmeid enam ei esitata. Ei viidata kirjandusallikaile ega esitata teiste autorite 

seisukohti. Kokkuvõte peab võimaldama lugejal põhiteksti vahele jättes ikkagi aru saada, 

mida töös on käsitletud. Heaks tooniks on kokkuvõttes tänada oma juhendajat.  

2.8. Resümee  

Resümee on uurimistöö võõrkeelne lühikokkuvõte. Resümee ülesandeks on anda ülevaade 

töö eesmärgist, käsitletavatest probleemidest, nende lahendustest ning saadud tulemustest 

lugejale, kes ei valda keelt, milles pikk tekst on kirjutatud. Resümee ei ole kokkuvõtte 

tõlkevariant, vaid iseseisvalt konstrueeritud tekst, omamoodi süntees töö sissejuhatusest ja 

kokkuvõttest, mis moodustab tervikliku, ülejäänud teadustekstist eraldiseisvalt mõistetava 

teksti. (Ilves, 2009) 

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis kirjutatakse resümee inglise keeles (Summary). Resümee 

juhend on Moodle’i keskkonnas, koostamist õpetatakse inglise keele tundides. 

2.9. Kasutatud materjalid 

Kasutatud kirjanduse loetelu sisaldab ainult töös kasutatud ja viidatud allikaid ning 

koosneb algallikate kirjetest, mis esitatakse algallika keeles ja järjestatakse alfabeetiliselt. 

Kui raamatul ei ole autorit, siis paigutatakse see loetelusse pealkirja esimese sõna 

algustähe järgi. Vikipeediat ei loeta usaldusväärseks allikaks. 

Olenevalt allika laadist on erinevad ka kirjed. 

1. Raamatute puhul puhul esitatakse loetelus järgmised andmed: autor 

(perekonnanimi koos initsiaaliga), ilmumisaasta, pealkiri (ja alapealkiri), 

ilmumiskoht ja kirjastus (kirjastaja).  

Peegel, J. (1997). Kuld on jäänud jälgedesse: Regivärsikeelest ja poeetikast. Tartu: Eesti 

Kirjandusmuuseum. 

Eerola, R., Mylly, T. & Saarinen, P. (2001). Euroopa Liidu õiguse alused. Tartu: Tartu 
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Ülikooli Kirjastuse trükikoda.  

Fairclough, N. (1989). Language and Power. London and New York: Longman.  

2. Kui raamatul (sõnaraamat, enstüklopeedia jne) puudub autor, asetatakse 

ilmumisaasta pealkirja järele, millele järgneb ilmumiskoht ja kirjastus. 

Loodusentsüklopeedia. (2004). Tallinn: Avita.  

Longman Dictionary of English Language and Culture. (1998). England: Pearson 

Education Limited.  

3. Perioodikaväljaande artikli puhul esitatakse loetelus andmed nii: 

Ajakirja puhul:  Pilvre, B. (2003). Kes räägib teleekraanil? Naised meedia kõverpeeglis. 

Akadeemia (9)  

Ajalehe puhul: Taagepere, R. (12.04.2006). Eestlaskonna keetmine. Postimees 

4. Internetist pärinevate allikate puhul esitatakse loetelus järgmised andmed: 

autor(id), ilmumisaasta, pealkiri, külastamise kuupäev, internetiaadress. Kui autor 

puudub, kirjutatakse ilmumisaasta pealkirja järele. Hüperlingid eemaldatakse.  

Mutt, M. (2006). Tulevikuks saame üksnes valmis olla. Loetud: 13.04.2006, 

http://www.epl.ee/artikkeL317961.html 

Eesti kuulub teadus- ja arendustegevuse kasvutempolt Euroopa Liidu juhtriikide hulka. 

(2008). Loetud: 4.12.2008, http://www.stat.ee/18962  

Eesti Draamateatri kodulehekülg. Loetud: 4.12.2008, 

http://www.draamateater.ee/index.php?lk=32.,  

5. Teise autori magistri-, bakalaureuse-, seminari-, lõputöö-, uurimistöö puhul 

esitatakse loetelus järgmised andmed: autor, ilmumisaasta, pealkiri, töö liik, 

kõrgkool/kool, ilmumiskoht. 

Mikita, V. (2000). Kreatiivsuskäsitluse võrdlus semiootikas ja psühholoogias. 

Magistritöö, Tartu Ülikool, Tartu. 

6. Intervjuu puhul esitatakse loetelus järgmised andmed: intervjueeritava ees- ja 

perekonnanimi, intervjueerimise aeg, intervjuu pealkiri, intervjueerija nimi, 

toimumise koht. 

Põld, A. (12.09.2009). Käitumisraskustega lapse lapsevanema kasvatuskogemusi. (K. 

Õigus, intervjueerija). Mõisaküla 
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7. Seaduste ja määruste puhul esitatakse akti täielik nimi, redaktsiooni jõustumise 

kuupäev, kasutamise kuupäev, elektroonilise versiooni URL. 

Karistusseadustiku rakendamise seadus. (15.07.2013). Loetud: 01.28.2014, 

https://www.riigiteataja.ee/akt/KarSRS 

8. Helisalvestiste puhul esitatakse autor, ilmumisaasta, pealkiri, väljaandja.  

Entel-tentel parimad laulud. (1998). Tallinn: ETV. 

Tammepõld, M. (2013). On asju, milles eksida ei saa. Crunch Industry 

2.10. Lisad 

Lisad sisaldavad materjali, mida on töö eesmärkide saavutamiseks vaja läinud, kuid mida 

ei ole otstarbekas töö põhisisus esitada (küsitluslehed, plaanid, kaardid, mõõtmis-, uurimis- 

jm protokollid, illustreeriv materjal, nagu dokumendi või fotokoopiad, CD- või DVD-

plaadid jms). Lisadele tuleb põhitekstis viidata. Lisade osa pealkirjastatakse (LISAD) ja 

kajastatakse sisukorras (Pealkiri 1 vormingus). Lisad nummerdatakse ja pealkirjastatakse 

ning paigutatakse üksteise järele. Lisade pealkirjad vormistatakse: normaallaad+font Arial, 

14pt, bold, aga ei panda Pealkiri 2 vormingusse. 

Lisades esitatud joonistel, tabelitel, fotodel jne peavad olema allkirjad, millest selgub 

materjalide päritolu (autori erakogu; autori andmete alusel koostatud tabel; J. Tamme 

eraarhiivist; Scanpix jne). 

Kui uurimistöö juurde on lisatud CD- või DVD-plaate, tuleb plaadile kirjutada järgmised 

andmed: uurimistöö pealkiri ja autor, aasta ning mis andmed plaadil on. Kõik uurimistööde 

juurde kuuluvad plaadid säilitatakse kooli raamatukogus. 
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LISA 3. Uurimistöö kaitsmine 

1. Kaitsmiskomisjoni esimehe sissejuhatus 

Esimees tutvustab üldist protseduuri käiku. Töö kaitsjale annab sõna kaitsmiskomisjoni 

esimees.  

2. Kaitsja sõnavõtt 

Uurimistöö kaitsekõne eesmärgiks on anda auditooriumile hea ülevaade uurimistööst. 

Kõne peab olema korrektselt sõnastatud, vastama töös püstitatud küsimustele ning 

sisaldama kõiki kaitsekõnes nõutavaid osi.  

Kaitsekõne on soovitav vormistada kirjalikult ning illustreerida esitlusega. Koostatud 

tekstiga peab olema piisavalt tuttav, et vältida sõna-sõnalt mahalugemist. Kaitsekõne 

esitamist on soovitav eelnevalt mitmel korral harjutada. 

Kaitsekõne pikkus on 7 minutit (aega ei tohi ületada, vastasel juhul komisjon 

katkestab esinemise ja kõige olulisem – kokkuvõte jääbki ütlemata). 

Kaitsekõne osad: 

 pöördumine kuulajate poole (suuline) – “Austatud kaitsmiskomisjon, 

lugupeetud kohalviibijad…”; 

 töö autor ja teema – “Mina olen Tiiu Kask ning minu uurimistöö teemaks 

oli…”; 

 teema valiku põhjendus; 

 töö eesmärk – uurimistöös püstitatud uurimisküsimused, põhiprobleemi 

kirjeldus/olemus antud valdkonnas; 

 lühike ülevaade uurimistöö teoreetilisest osast; 

 metoodika – milliseid uurimismeetodeid töös kasutati; 

 tulemused – põhilised tulemused milleni töö käigus jõudsite, võimalusel 

illustreerida graafikute vms; 

 järeldused ja kokkuvõte (siia võib lisada ka ettepanekud, mida võiks antud 

teema arendamisel edasi uurida); 

 juhendaja ja retsensendi tänamine (suuliselt) ning “Tänan tähelepanu eest”. 

3. Kaitsmiskomisjoni küsimused  
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Lisa 4. Uurimistöö hindamine 

Uurimistöö koondhinde panekul arvestatakse nii töö valmimise protsessi kui töö tulemust 

alloleva hindamisjuhendi järgi. 

 Moodle`i ülesanded – 5 punkti  

 Sissejuhatav loeng – 1 punkt 

 TEST 1 – 1 punkt 

 Ülesanne 1 (teema valik)  – 1 punkt 

 Ülesanne 2 (töö esitatud tähtajaliselt) – 2 punkt 

 Kollokviumid – 6 punkti 

 I kollokvium – 2 punkti  

 II kollokvium – 2 punkti 

 III kollokvium – 2 punkti 

 Juhendaja hinnang - 40,5 punkti  

 Retsensendi hinnang - 31,5 punkti  

 Kaitsmine - 17 punkti  

KOKKU: 100 PUNKTI 

Hindamine 

90 - 100 punkti – hinne "5" 

75 - 89 punkti – hinne "4" 

50 - 74 punkti – hinne "3” 

Uurimistööde tunnustamine/ autasustamine 

 I järgu diplom 96-100 punkti 

 II järgu diplom 90-95 punkti 

Töö mittevastavus uurimistöö nõuetele 

Plagiaadi tuvastamisel kutsutakse kokku kollokviumi töökoosolek, millel osaleb ka kooli 

juhtkonna liige. Kuulatakse ära õpilase selgitused.  

Mõjutusmeetmed, mida rakendatakse plagiaadi korral: 

 suuline hoiatus, kohustusega töö korrastada; 

 kirjalik märkus direktori käskkirjaga, uue teema andmine. 

Kui kaitsmisel selgub, et esitatud töö ei vasta uurimistöö koostamise juhendile (töö ei vasta 

teemale, uurimistöö nõuetele, on lõpetamata või sisaldab plagiaati), võib kaitsmiskomisjon 

nõuda töö ümbertegemist. Uurimistöö koostajale teatatakse uurimistöö täiendamiseks ja 
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esitatud märkuste kõrvaldamiseks järelkaitsmise kuupäev. Otsuse poolt peab hääletama 

rohkem kui pool kaitsmiskomisjoni liikmetest. 

 

 


