
Juhendmaterjal lõputööde koostamiseks ja vormistamiseks 
õppekaval Toidutehnoloogia ja -arendus  

Juhend lähtub dokumendist „Lõputööde vormistamise juhend loodusteaduskonnas” ning “TTÜ 

kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhendist” ja täpsustab neis sätestatut täiendavate 

soovitustega. Lõputöid ja kaitsmisprotseduure sätestavad juriidilised nõuded leiate õppekorralduse 

eeskirjade §§ 21-26 ja loodusteaduskonna lõputööde juhendamise, retsenseerimise ja kaitsmise 

korras.  

1. Lõputöö teema 

Lõputöö teema peab vastama õppekava sisule ja on üldjuhul seotud õppekava spetsialiseerumisega. 

Töö juhendaja ja teema tuleb magistrandil leida hiljemalt 1. semestri lõpuks. Väljaspool instituuti 

teostatava lõputöö teema tuleb eelnevalt kooskõlastada programmijuhiga. Kooskõlastamise käigus 

selgitatakse välja ka vajadus kaasjuhendaja järele.  

2. Kaitsmisele pääsemine  

Kaitsmised toimuvad juunis ja jaanuaris akadeemilises kalendris (AK) ettenähtud ajavahemikul. AKs 

ettenähtud kuupäevaks esitab üliõpilane kaitsmistaotluse, mille juhendaja kinnitab AKs märgitud 

tähtajaks. Kaitsmistaotluse esitamise ja kinnitamise käigus kinnitatakse töö lõplik pealkiri.  

Määratud tähtajaks esitatakse instituuti:  

 trükitud ja köidetud lõputöö, selle lõppu köidetult lisatud lihtlitsentsiga. Töö on 

allkirjastatud nii üliõpilase kui ka juhendaja(te) poolt;  

 pdf-formaadis lõputöö koos lihtlitsentsiga:  

 metaandmed;  

 pdf-formaadis kokkuvõte;  

 retsensendi kontaktandmed.  

Kui töö sisaldab konfidentsiaalseid andmeid ja kaitsmine on kinnine, siis tuleb lühikokkuvõte 

koostamisel arvestada, et see avaldatakse digikogus ja vältida konfidentsiaalse informatsiooni leket. 

Kinnise kaitsmise taotlemiseks esitatakse taotlus dekaanile vastavalt teaduskonnas ette nähtud 

korrale. Kaitsmise ajakava avalikustab kaitsmiskomisjoni sekretär hiljemalt kolm päeva enne 

kaitsmiste toimumist instituudi kodulehel. Lõputööd kuuluvad retsenseerimisele vastavalt 

retsenseerimise korrale. 

3. Üldised vormistuslikud nõuded  

Lõputöö koostatakse üldjuhul eesti keeles. Lõputöö võib olla inglise keeles juhul, kui juhendaja või 

kaasjuhendaja pole Eesti kodanik või töö tehakse rahvusvahelisele ettevõttele. Muude keelte 



kasutamine on lubatud ainult programmijuhi ja juhendaja eelneval kirjalikul nõusolekul. Võõrkeelne 

töö peab sisaldama eestikeelset kokkuvõtet. 

Lõputöö (magistritöö) esitatakse trükituna valge kirjutuspaberi (formaat A4, 210x297 mm) ühele või 

kahele poolele. Töö esitatakse ühes eksemplaris kamm- või kõvaköites ning elektroonselt PDF-

formaadis. Köidetud eksemplar tagastatakse peale kaitsmist. 

Magistritööl soovituslik maht on kuni 50 lk (u 75-100 tuh tähemärki), millele võivad lisanduda LISAD. 

Lühemad ja sisutihedad tööd on soovitatavad. 

Töö vormistamisel peab lehe vaba äär olema üleval, all ja paremal 25 mm, vasakul 30 mm. Lõputöö 

küljendamisel on soovitatav kasutada joondamist mõlema serva järgi (justify) jättes lõiguvaheks 

lõigu järel 12pt. Taandrida ei kasutata. 

Töö koostatakse kasutades kirjastiili Calibri või sarnast sans-serif-tüüpi fonti, püstkirjas, 

märgisuurusega 11pt ning reavahega 1,15. Tabelite pealkirjades, jooniste allkirjades ja viidetes (v.a. 

viidete vahel) on soovitatav kasutada reavahet 1. 

Pealkirjad 16pt ja alapealkirjad 14pt on vasakule joondatud, väiketähtedega rasvases (Bold) kirjas. 

Esimese tasandi pealkirju alustatakse uuelt leheküljelt. Madalamate tasandite jaotusi jätkatakse 

samalt leheküljelt, kus eelmine alajaotus lõppes. Pealkirjades ei kasutata lühendeid ja nende lõppu 

ei panda punkti. Kui pealkiri koosneb mitmest lausest, pannakse iga lause lõppu punkt, väljaarvatud 

viimane lause. Pealkirjas sõnu ei poolitata. Ladina- ja võõrkeelsed sõnad esitatakse kaldkirjas.  

Kõneviis ja -vorm peavad olema ühtsed kogu töö ulatuses. Soovitatav on kastutada läbivalt 

umbisikulist tegumoodi “on käsitletud…”, “töös analüüsitakse”, jne). 

Kõik lehed (alates sissejuhatusest kuni lisadeni) nummerdatakse, numbrid kirjutatakse lehekülje alla 

keskele. Arvesse võetakse ka need leheküljed, millel on tabelid ja joonised. Tabelite ja jooniste 

loeteludega lehekülgi sisukorra järel ei esitata. Tiitellehele ja selle pöördele leheküljenumbrit ei 

märgita.  

Joonealustes märkustes võib esitada võõrkeelest tõlgitud terminite ja tsitaatide algkuju ning muid 

lühikesi selgitusi, mis täiendavad põhitekstis esitatud mõttearendust. 

Lõputöö sisaldab järgmisi sisulisi dokumendiosasid: 

 Töö tiitelleht eesti keeles 

 Tiitellehe tõlge eesti keelde kui töö on võõrkeeles 

 Autorideklaratsioon ja juhendaja resolutsioon tiitellehe pöördel 

 Töö sisukord  

 Annotatsioon  

 Abstract 



 Vajadusel kasutatud lühendite/terminite loetelu  

 Sissejuhatus (Introduction) 

 töö sisuline osa peatükkidena:  

o Kirjanduse ülevaade (Literature review) 

o Töö eesmärk (Aims of the study) 

o Eksperimentaalne osa (Experimental) 

 Materjalid ja meetodid (Materials and methods) 

 Tulemused ja arutelu (Results and discussion) 

 Järeldused (Conclusions) 

 Kokkuvõte (Summary) 

 Tänuavaldused 

 Kasutatud kirjanduse loetelu (References); vormistatud vastavalt nõuetele 

 Lisad (vajadusel)  

 

4. Töö osade kirjeldused 

Tiitelleht (Lisa 1) – tiitellehel märgitakse: 

 ülikooli, teaduskonna ja instituudi nimetus, kus toimub kaitsmine;  

 lõputöö pealkiri;  

 märge „magistritöö“;  

 autori nimi ja üliõpilaskood;  

 juhendaja (ja kaasjuhendaja) nimi ja ametikoht; 

 õppekava nimetus;  

 kaitsmise aasta. 

Võõrkeelse töö korral on nõutav ka eestikeelne tiitelleht, mis paikneb vahetult võõrkeelse tiitellehe 

järel. Tiitellehe pöördel esitatakse autorideklaratsioon (Lisa 2) ning juhendaja kinnitus, et töö vastab 

nõuetele. Autorideklaratsioon koosneb järgmisest tekstist: „Kinnitan, et olen koostanud antud 

lõputöö iseseisvalt ning seda ei ole kellegi teise poolt varem kaitsmisele esitatud. Kõik töö 

koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt 

pärinevad andmed on töös viidatud.“ Juhendaja resolutsioon koosneb järgmisest tekstist: „Töö 

vastab bakalaureusetööle/magistritööle esitatavatele nõuetele.“ Deklaratsioon ja resolutsioon 

peavad töö esitamisel olema allkirjastatud. 

Sisukord – kajastab kõiki numeratsiooniga tähistatud pealkirju. Töö liigendatuse esiletoomiseks 

võib kasutada kuni kolme taseme pealkirju (1.1.1). Sisukorda lisatakse, kuid ei numereerita: 

lühendite loetelu, sissejuhatus, kokkuvõte, kirjanduse loetelu jm töö iseseisvad osad. Samuti 

tuuakse sisukorras ära ükshaaval kõik lisad koos pealkirjadega.  

Annotatsioon ja Abstract – Annotatsioon annab lugejale ülevaate töö eesmärkidest, olulisematest 

käsitletud probleemidest ning tähtsamatest tulemustest ja järeldustest. Annotatsioon on töö 

lühitutvustus, mis ei selgita ega põhjenda, kuid kajastab piisavalt töö sisu. Annotatsioon esitatakse 

mahuga pool kuni üks A4 lehekülge lõputöö keeles, millele lisatakse eestikeelse töö puhul inglise 



keelne Abstract. Võõrkeelse töö puhul lisatakse eestikeelne annotatsioon. Erinevates keeltes 

annotatsioonid vormistatakse erinevatele lehekülgedele – annotatsiooni pealkiri on esimese 

taseme pealkiri, mis algab uuest leheküljest. 

Lühendite loetelu – siin defineeritakse kasutatavad lühendid ja sümbolid. Soovitatav on kahtluse 

korral lisada ka inglise keelsed vasted eestikeelsetele terminitele. Lühendite loetelus esitatakse 

lühendid tähestikulises järjekorras. Olenemata lühendi lisamisest tabelisse, tuleb see töö põhiosa 

tekstis esmakordsel mainimisel alati lahti seletada. Üldtuntud lühendeid, mida valdkonna 

ajakirjades kasutatakse ilma defineerimata, lühendite nimekirja ei lisata. 

Sissejuhatus (Introduction) – Sissejuhatuses esitatakse lühidalt (1-2 lk) probleemi tutvustus ja 

teema valiku põhjendus. Tuuakse välja teema aktuaalsus ja uudsus, töö eesmärgi selgitus ja 

põhjendus, konkreetsed uurimisküsimused, hüpoteesid, uurimistöö materjal ja eesmärgi 

saavutamiseks kasutatavad meetodid; ülevaade struktuurist (mida mingi osa käsitleb).  

Kirjanduse ülevaade (Review of literature) – Siin esitatakse ülevaade teemakohasest kirjandusest. 

Kirjanduse ülevaade koosneb üldjuhul mitmest sisulisest alajaotusest, mis on vajalikud tehtud töö 

mõistmiseks ja sisaldab viiteid oluliste antud teemat puudutavate töödele. Hea ülevaade 

teemakohastest publikatsioonidest tõstab töö kvaliteeti ja potentsiaalselt ka hinnet. Absoluutselt 

kogu mitte enda välja mõeldud teksti puhul peab olema viidatud kasutatud allikale. Kui tekst 

võetakse copy-paste meetodil, on tegemist tsitaadiga ning see peab olema jutumärkides ja 

korrektselt viidatud. Refereerimisel ei tohi kasutada copy-paste meetodit, vaid sisu tuleb anda edasi 

oma sõnadega, samuti korrektselt viidatult. 

Töö eesmärk – peale kirjanduse analüüsi esitatakse eraldi pealkirjastatud alajaotuses 

uurimisprobleem ja võimalusel ka hüpoteesid, millest töös lähtuti. 

Eksperimentaalne osa – Eksperimentaalne osa koosneb materjalide ja meetodite kirjeldusest, 

tulemustest ja arutelust ning järeldustest.  

Materjalid ja meetodid (Materials and Methods) – Eksperimentaalse töö puhul algab see kasutatud 

materjalide loeteluga ning sisaldab eksperimendi teostamise kirjeldust. Kõikide meetodite puhul 

esitatakse täielik kirjeldus nii, et eksperimenti oleks võimalik korrata. Eksperimentide kirjeldus peab 

olema piisav, et spetsialist saaks neid korrata.  

Esitatakse andmetöötluse meetodite kirjeldus, vajaduse korral ka nende valiku põhjendus. Kui on 

tegu autori koostatud programmiga, mudeliga, arvutusmeetodiga tuleb ka see ära näidata.  

Tulemused ja arutelu (Results and discussion) – Siin tuuakse ära andmete analüüside tulemusel 

saadud andmed ja nende andmete analüüsil saadud tulemused. Kui andmed on saadud kollektiivse 

töö käigus, on vajalik nimetada kõik töös osalejad ja nende panus. Soovitatav on kasutada ohtralt 

jooniseid ja tabeleid. Andmeid joonistel ei dubleerita põhiosa tabelites, kui lisaandmete esitamine 

on vajalik, siis esitatakse tabelid töö lisas. Tulemuste peatükk kirjutatakse konstanteerivas laadis 

selgitustena tabelite ja jooniste juurde ilma teadusliku väitluse elementideta ning see sisaldab 

tavaliselt minimaalselt viiteid kirjandusallikatele. 



Andmete korral tuuakse võimalusel ära väärtused ± s.d (kui töö loogika ei nõua usalduspiiride vm 

statistilise parameetrite esitamist, mis sel juhul defineeritakse metoodika osas). Enam kui 4 

tüvenumbri esitamiseks arvandmete korral peab olema sisuline põhjus (näiteks metoodika täpsus). 

Arutatakse saadud tulemuste sisulist tähendust ja võrreldakse töös kogutud andmeid ja saadud 

tulemusi teiste autorite analoogiliste uuringute tulemustega. Arutletakse, mil määral tulemused 

vastavad algselt püstitatud eesmärgile või hüpoteesidele ning milliseid uusi seisukohti on võimalik 

nende baasil kujundada. 

Järeldused (Conclusions) – Arutelu summeerub konkreetsete järeldustega.  

Kokkuvõte (Summary) – Kokkuvõte hõlmab töö olulisemad tulemused ja järeldused, töö eesmärgi 

täidetuse analüüsi, ettepanekuid töö edasiarendamiseks ning edasiseks uurimistööks antud 

valdkonnas, maht kuni 1 lk. Kokkuvõte ei tohi sisaldada põhiosas käsitlemata seisukohti ja lahendusi. 

Kokkuvõtte koostamisel tuleks lähtuda põhimõttest, et viimane sisaldaks nii sissejuhatava osa, töö 

olulisemad tulemused kui ka kokkuvõtte. Kokkuvõtet lugedes peaks selguma, milles kõnealune 

lõputöö seisnes ja millised olid selle tulemused. 

Tänuavaldused – Tänu juhendajatele, kaasaaitajatele, finantseerijatele jt. Esitatakse teksti lõpus 

enne kirjandusloendit omaette peatükina. Selles töö osas tuleb ära märkida ka kõigi teiste inimeste 

panus töösse – kaasa arvatud keelekorrektuur, kui see on tehtud. 

Lisad – Lisadeks võivad olla põhitekstiga seotud ja seda täiendavad tabelid, joonised, artiklid jms, 

mis lisanduvad töö lõppu või elektroonilisel andmekandjal. Kõikidele lisadele peab olema tekstis 

viidatud. 

 

5. Kirjanduse loetelu ja viitamine 

Kasutatud kirjanduse loetelus esitatakse töö kirjutamisel aluseks olnud teoste (raamatud, artiklid 

jm allikad) viitekirjed. Kõigile loetelus toodud materjalidele tuleb töö muudes osades viidata. 

Lubatakse kasutada nii numereeritud kui autorite järgi viitamist. Teisel juhul esitatakse kirjanduse 

loetelu tähestikulises järjekorras ning viited tekstis kujul (Autor, kaasautor või et al., aasta). Esimesel 

juhul esitatakse kirjanduse loetelu nummerdatuna esinemise järjekorras ja viited tekstis esitatakse 

numbritena sulgudes ((1), (2,3) või (4-6,9)). Viidete süsteem on kohustuslik kooskõlastada 

juhendajaga. Konkreetsetele lehekülgedele viitamine ei ole vajalik. 

Viide esitatakse eraldi iga lause või arvu kohta lause osana, nt nii (1). 

Bakalaureusetöö puhul võiks olla kasutatud minimaalselt 20 viidet, neist vähemalt 10 mitte-

eestikeelset.  

Magistritöö puhul võiks olla kasutatud minimaalselt 40 viidet, neist vähemalt 20 mitte-eestikeelset.  

 

Soovitatavad kujud viidetele: 

Ajakirja artikkel: Autor1, Autor2, AutorN (aasta). Pealkiri. Ajakirja nimetus, köide, (nr), lk. xx-yy 

Trükis veel ilmumata artikli korral järgneb ajakirja nimetusele doi:nr. Ajakirja nimetused esitatakse 



lühendatud kujul. Tööde puhul, millel on üle 10 autori, esitatakse kahe esimese nimed, millele 

järgneb et al. 

Raamatud ja brošüürid: Autorid (aasta). Pealkiri. Ilmumise koht: Kirjastus, lk arv 

Artikkel või peatükk kogumikus: Autorid (aasta). Artikli pealkiri. Kogumiku toimetaja, Kogumiku 

pealkiri (artikli lk-d). Ilmumise koht: Kirjastaja. 

Internetist pärinevad allikad: lähtutakse samadest juhistest kui publitseeritud materjalide puhul: 

autor, aasta või kuupäev, materjali nimetus, lehe aadress. Sulgudes lisatakse lehekülje külastamise 

kuupäev. Teadusajakirjade elektroonsetele artiklitele viitamisel kasutatakse ajakirjaartiklile 

viitamise formaati. 

Viitamisel on soovitatav kasutada vastavat tarkvara (Zotero, Mendeley, EndNote vms). Enne töö 

lõplikku vormistamist kontrollige kindlasti viidete korrektset kuju. Kirjandusloend peab sisaldama 

kõiki tekstis viidatud töid ega tohi sisaldada töid, millele ei ole viidatud. Kirjandusloendi puhul on 

oluline algusest lõpuni järgida sama stiili.  

 

Illustratsioonid – Tööd illustreerivad joonised (Figures) ja tabelid (Tables). Nii tabelid kui ka 

joonised (ka foto on joonis) numereeritakse kogu teksti osas ühtselt. Iga joonis ja tabel peab olema 

viidatud ja lühidalt kommenteeritud tekstis. Jooniste allkirjad ja tabelite pealkirjad ning sisu peavad 

võimaldama neist aru saada ka teksti abita.  

Joonised ja tabelid (suurusega kuni 1 lk) on soovitatav paigutada teksti, mahukamad materjalid 

koondatuna lisasse töö lõpus. Ka nende tähistus ning tekstis viitamine peavad olema täpses 

vastavuses. Näiteks: vt. lisa 1, või Lisa, Tabel 7, jne. 

Joonistel paiknevates kirjetes soovitatakse kasutada kirjatüüpi Arial. Jooniste ning tabelite 

pealkirjade vormistamisel jäetakse lehekülje serva 2 cm laiem vaba äär. Kahe värvi kasutamisel 

joonistel on soovitav hoiduda värvikombinatsioonist roheline/punane. Kirjandusest võetud jooniste 

all peab olema viide joonise allikale. Lisadena esitatavad joonised ja tabelid numereeritakse 

lisadena, mitte enam jooniste ja tabelitena. 

 

6. Töö vormistuse hindamine  

Lõputöö puhul hinnatakse ka töö vormistuslikku korrektsust ja üldist väljanägemist. Töö keel peab 

olema korrektne, trükivigu tuleb vältida, samuti peab olema korrektne töö küljendus. Töö peab 

kindlasti sisaldama kõiki hindamiseks vajalikke komponente. Vormistuse kõrvalekaldeid võetakse 

vigadena arvesse juhul kui need ei ole sisuliselt põhjendatud ning kahjustavad töö väljanägemist või 

loetavust.  
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LÕPUTÖÖ PEALKIRI 
Bakalaureusetöö/Magistritöö 

 

 

 

 

Üliõpilane: [Ees ja perekonnanimi] 

Juhendaja: [Juhendaja nimi, asutus ja ametikoht] 

 Õppekava: [õppekava nimetus] 

 

 

 

 

 

 

Tallinn (aasta) 



LISA 2. 

 

 

Autorideklaratsioon 
 

Kinnitan, et olen koostanud antud lõputöö iseseisvalt ning seda ei ole kellegi teise poolt varem 

kaitsmisele esitatud. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, 

kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on töös viidatud. 

 

Autor: [Ees- ja perenimi] 

[allkiri ja kuupäev] 

 

 

 

Töö vastab bakalaureusetööle/magistritööle esitatavatele nõuetele.  

Juhendaja: [nimi] 

[allkiri ja kuupäev] 

 

 

 

 

 

 

 

Töö on lubatud kaitsmisele. 

Kaitsmiskomisjoni esimees: [nimi] 

[allkiri ja kuupäev] 

  


