
Sissejuhatus A 

Sissejuhatus on soovitavalt lühike (1-3 lk). Jaguneb kolmeks alaosaks, mis suunavad lugeja 

üldiselt konkreetsele:  

a) Alustatakse probleemi laiema tausta kirjeldusega. 

b) Seejärel tutvustatakse konkreetset kitsamat seni lahendamata või vaieldavat 

probleemi/probleeme antud vallas, mis käesoleva uurimustööga on otseselt seotud. 

c) Lõpuks öeldakse lühidalt ja võimalikult konkreetselt, mida kavatseti antud uurimistöö 

käigus nende probleemide selgitamiseks ära teha: püstitatakse uurimistöö eesmärk(id). 

Sissejuhatuses püstitatud eesmärgid/küsimused/hüpoteesid täpsustavad pealkirjas esitatud 

probleemi. Kõik sissejuhatuses toodud väited peavad olema varustatud viidetega 

kirjandusallikaile, kust väited pärinevad või mille alusel need tehtud on. 

http://pedja.edu.ee/~neeme/failid/uurimused/struktuur.html 

 

Sissejuhatus B 

Sissejuhatusel on järgmised peamised ülesanded.  

1) Teema valiku põhjendamine.  Põhjenduse parimaks viisiks on sisuline argumentatsioon,  

2) mitte kellegi kolmanda arvamusele apelleerimine.  

3) Töö eesmärgi piiritlemine: mida soovitakse tõestada või ümber lükata, millisele  

4) probleemile otsitakse lahendust, millisele küsimusele otsitakse vastust, mis on selles  

5) valdkonnas tehtud.  

6) Eesmärgi saavutamiseks püstitatud uurimisülesannete piiritlemine.  

7) Töö ülesehituse selgitamine.  

8) Kasutatavate andmete ja metoodikate lühitutvustus.  

9) Mõne peamise kirjandusallika mainimine (soovituslik).  

Sissejuhatuses võib autor tähelepanu juhtida nendele töö koostamisel ilmnenud asjaoludele, 

mille teadmine aitab lugejal töö sisu paremini mõista. Sellisteks asjaoludeks võivad olla 

näiteks kogutud andmete esinduslikkuse ja hankimisega kaasnevad probleemid, aga ka isikute 

või institutsioonide nimetamine, kellelt on saadud abi töö kirjutamisel. Tuleb silmas pidada, et 

sissejuhatuses ei tegelda püstitatud ülesannete lahendamisega, seda ei kuhjata üle arvudega; 

üldjuhul ei ole vaja välja tuua teema valikuga seonduvaid isiklikke motiive. 

http://www.syg.edu.ee/uus/syg/images/oppematerjalid/juhend.pdf 

 

 

 

http://pedja.edu.ee/~neeme/failid/uurimused/struktuur.html
http://www.syg.edu.ee/uus/syg/images/oppematerjalid/juhend.pdf


Sissejuhatuse kirjutamine C 

Sissejuhatus kuulub otseselt töö põhiteksti juurde. Sissejuhatuses käsitletakse teemaga seotud 

küsimusi, nagu teema valiku põhjendus; eesmärk; teema aktuaalsus, tähtsus, uudsus; 

probleem (võib olla küsimuse vormis); hüpoteesid, ülesanded (mida tuleb lahendada eesmärgi 

saavutamiseks). 

Töö sissejuhatuse ülesandeks on teema valiku põhjendamine. Selle parimaks viisiks on 

sisuline argumentatsioon, mitte kellegi kolmanda arvamusele apelleerimine või teema valiku 

isiklikud motiivid. Sissejuhatuses peab sõnastama ja piiritlema töö eesmärgi: mida ja miks 

töös käsitletakse ning millele uurimuses vastust otsitakse; miks on selline probleemipüstitus 

vajalik ning kus võiks uurimistöö tulemusi rakendada ja arendada. Piiritleda tuleb eesmärgi 

saavutamiseks püstitatud uurimisülesanded – millised uurimisülesanded töö autor endale seab, 

et töö eesmärki täita. Sissejuhatuses peaks olema teoreetilise tagapõhja, kasutatavate andmete 

ja meetodite lühitutvustus. Lühiülevaade selles valdkonnas varemtehtust, viide olulisemate 

tööde (soovitatavalt rahvusvaheliselt tunnustatud allikates publitseeritud tööde) tulemustele. 

Tuleks selgitada ja põhjendada töö ülesehitust – millistest osadest töö sisuline osa koosneb ja 

miks. 

Sissejuhatus ei tohi täita töö peatüki ülesandeid ega olla arvudega ülekoormatud. 

Sissejuhatuse pikkuseks on enamasti 2–3 lehekülge. Sissejuhatuses võib autor tähelepanu 

juhtida nendele töö koostamisel ilmnenud asjaoludele, mille teadmine aitab lugejal töö sisu 

paremini mõista. Sellisteks asjaoludeks võivad olla näiteks empiirilise materjali 

usaldusväärsuse ja kättesaadavusega kaasnevad probleemid, aga ka osundamine isikutele või 

institutsioonidele, kellelt on saadud abi töö kirjutamisel. 

http://vormistamine.weebly.com/sissejuhatuse-kirjutamine.html 

 

 

Sissejuhatus D 

Sissejuhatus on töö seisukohast väga oluline, kuna seal põhjendatakse teema valikut ning 

tähtsust. Sissejuhatuses öeldakse lühidalt, mis materjal on töös uurimise alla võetud, 

kirjeldatakse andmete kogumist, esitatakse varasemad seisukohad ning kirjandus, mis on töö 

teema seisukohast tähtsad, ning püstitatakse töö eesmärgid. Sissejuhatuses ei esitata töö 

tulemusi ega järeldusi. Sissejuhatuse pikkus on umbes 10-15% töö sisulise osa mahust. 

Vija, M., Sõrmus, K., Artma, I. Uurimistöö kirjutajale. Tartu 2008. 

http://vormistamine.weebly.com/sissejuhatuse-kirjutamine.html

