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Uurimistöödest ja nende 
juhendamisest 



Millest täna räägime? 

 Uurimuse olemusest 

 Töö struktuurist 

 Keelest ja stiilist 

 Vormistamisest 
 Joonistest ja tabelitest 

 Viitamisest ja viidete vormistamisest 

 Töö hindamisest  

 Juhendamisest – miks ja kuidas? 
 Ööpik, M. (koost.) 2012. Uuri ja kirjuta ehk nõuded uurimistööle ja selle 

vormistamisele. Juhend õpilastele ja juhendajatele. Tartu Keskkonnahariduse 

Keskus: Tartu-Vanamõisa, 25 lk. Käsikiri Tartu KHK-s. 



Uurimise olemus 

1. Tsükliline, 

etapiviisiline. 

2. Pidev. 

3. Alustada võib 

kust tahes. 

4. Valikuid 

analüüsitakse 

korduvalt. 

 

  (Hirsjärvi et al. 2010) 



 Etapid algajale 

 

 Teema valimine (konkreetne, piiritletud), eesmärgi 
püstitamine ja tööülesannete sõnastamine. 

 Sisulise (aja-)kava koostamine. 

 Teabe kogumine, selle kriitiline hindamine ja 
analüüs. 

 Meetodi valik. 

 TÄHTIS! Kõikide ideede korrastamine. 

 Kirjutamine (standardid+isikupära). 

TEADUSLIK 
MÕTTEVIIS! 



Uurimistöö struktuur 

 Tiitelleht 

 Sisukord 

 Sissejuhatus 

 Kirjanduse ülevaade (1. põhiosa) 

 (Materjal ja) metoodika (2. põhiosa) 

 Tulemused ja arutelu (3. ja  4. põhiosa) 

 Kokkuvõte 

 Kasutatud kirjandus 

 Lisad 

 



Tiitelleht 



Kirjanduse ülevaade 

 Läbimõeldud liigendus, sisulised pealkirjad 
peatükkidele ja alapeatükkidele. 

 Eeltööna tihendatud kava või mõttekaart. 

 Mahtude tasakaal ja liiga lühikesed peatükid! 

 Kindel telg, mis on terviku teenistuses (oma töö – 
tulemused, järeldused). 

 Süntees, mitte kopeeritud-kleebitud jupike siit ja 
jupike sealt! 

 Viitamine! 

 

 



Materjal ja metoodika 

 Materjal: terminid ja 
lühendid, ala või objekti 
kirjeldus, valim vmt. 

 Täpne kirjeldus töö iga 
etapi kohta, et oleks 
vajadusel korratav. 

 Konkretiseerida töö autori 
panus. 

 Vajadusel vormistada 
materjali ka lisa(de)na. 

 

 

 

 



Tulemused/Arutelu 

 Koos või eraldi? 

 Vajadusel sisuliselt liigendada ja pealkirjastada.  

 Tulemused kirja kiretult ja väitluse elementide ning  
viideteta. 

 Mõistlik illustreerida jooniste ja tabelitega. 

 Arutelus tulemuste võrdlus teadaolevaga, põhjused 
ja järeldused ning millistel tingimustel need 
järldused kehtivad.  Ei tohi kaduda seos eesmärgi ja 
ülesannetega! Edasiarendamise võimalused... 



Sissejuhatus ja kokkuvõte 

 SJ ja KV: Kirjuta siis, kui töö on peaaegu valmis! 

 SJ: Lühike uurimisaluse valdkonna olukorra 
analüüs, et põhjendada ja sõnastada eesmärk ja 
ülesanded. 

 SJ: Tänusõnad. 

 KV: Lühidalt oluline kõikidest töö osadest ja just 
sellest tööst järelduv. 

 KV: uut (varem käsitlemata infot) ei tohi lisanduda. 

 



Keel ja stiil 

 Teadmine usaldusväärses väljenduses (lihtne, selge, 
täpne, mõjus).  

 Terminid õiged ja ühes tähenduses. 

 Grammatiliselt ja ortograafiliselt õige. 

 Umbisikuline tegumood. 

 Laused on seotud, lõigud on seotud, peatükid on 
loogilise terviku osad jmt. 

 Ei sobi kõnekeel, släng, liigne emotsionaalsus jmt. 

 Ei sobi toimetamata toortõlked. 

 

 



Vormistus 

 Igal ajakirjal kindlad reeglid.  

 Läbivalt sarnase süsteemiga üldine vormistamine, 
illustratsioonid ja viitamine. 

 Ladinakeelsed vm võõrkeelsed nimed-terminid 
kursiivis, ei käänata.  

 Viitamine (PEAMISED VARIANDID TEKSTIS):  
 (Ööpik & Kopsik 2010)  

 (Ööpik et al. 2008)  

 (Ööpik 2007a) 

 (Ööpik 2007b) 

 

 

 



Kuidas üks viidatud tekst välja näeb? 

  Bioinvasiooniliste probleemide poolest domineerivamad alad 

maailmas asuvad Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning Austraalias, samuti 

Aafrikas, Indias ning mitmetel ookeanisaartel (Williamson 1999). 

Tahtlikult sisse toodud liikide arv on Euroopas kõrgem kui teistes 

maailmajagudes (Kowarik 2003, Drake 2009). Puude (sh võõrpuuliikide) 

istutamisega on tegeletud kõige kauem põhjapoolkeral (Mather 1993).  

  Eesti taimekooslustesse uute liikide lisandumist aeglustab nende 

paiknemine suhteliselt aeglase taimekasvuga parasvöötme põhjaosas. 

Seetõttu ei kujuta introduktsioon ja invasiivsus meil esialgu veel nii suurt 

ohtu kui näiteks Austraalias, Okeaanias või Aafrikas (Kukk 1999). Praegu 

on Kesk-Euroopa võõrliikide levimine põhjapoolsematele aladele piiratud 

madalamate temperatuuride tõttu. Globaalse kliimasoojenemise jätkudes 

ei saa aga ka parasvöötme tingimustes võõrliikide mõju alahinnata (Pyšek 

et al. 2003). 



Viite asukoht loetelus 

Invasioone soodustavad eelkõige (Sax & Brown 2000): 
   
1. Looduslike häiringute või inimtegevuse kõrge tase 
(muudetud kasvukohad). Enamus bioloogilistest invasioo-
nidest toimub inimese poolt ja/või looduslikult häiritud 
kasvukohtades. 
 
2. Geograafiline ja ajalooline eraldatus. 
 
3. Kohalike liikide vähene elurikkus. 
 
4. Koos evolutsioneerunud vaenlaste puudumine. 
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 2004. aasta koosluste andmeid galeega osakaalu järgi 
grupeerides selgus, et peaaegu pool Karksi valla galeega-
koosluste alast on nimiliigiga vähemalt 50% ulatuses kaetud. 
Aastaks 2006 oli galeega-kooslused pindalaliselt vähenenud, 
kuid nimiliigi katvus olemasolevatel aladel tõusnud (joonis 
11).  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  Joonis 11. Erinevate katvusklassidega galeega-alade pindalaline 
levik (ha) Karksi vallas 2004. (A) ja 2006. aastal (B). 
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Taimeosa 
(1) 

Pikkus (mm) 
(2) 

Laius (mm) 
(3) 

Vars 

Leht 

... 

Tabel 1. Pealkiri 

(1) (2) (3) 

Risoom 

... 

Tabel 1 järg. 



Töö hindamine 

 Kaks retsensiooni: 

 Eesmärk ja järeldused  adekvaatsed ja omavahel haakuvad. 

 Töös on õiged ja vajalik osad õige ja vajaliku infoga. 

 Vormistus ja eneseväljendus on korrektne. 

 Autori panus ernevatel etappidel. 

 Parimad konverentsile: 

 Ettekanne. 

 Küsimused-vastused. 

 Pingerida kahe vooru kokkuvõttena. 

 

 

 



JUHENDAMINE 

 Milliseid koolis omandatud oskusi peaks õpilase 
poolt läbiviidud uurimus ja selle põhjal kirjutatud 
uurimistöö demonstreerima? 

 Mida juhendajad juhendamisest arvavad ja kuidas 
käsitlevad juhendamist haridust andvad 
institutsioonid (ehk mida juhendamiselt üldiselt 
eeldatakse)? 

 Mida tähendab hea juhendamine? 

 



Jõudu tööle! 


