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• Plagiaat - teisele autorile või allikale kuuluvate mõtete, 
ideede, valemite, arvandmete, jooniste või tekstiosade 
esitamine oma nime all, ilma originaali autorile ja allikale 
viitamata või autorsust muul viisil korrektselt osutamata.

• Autoplagiaat – töö autor kasutab enda poolt varem 
esitatud teksti (näiteks teises õppeaines esitatud tööd), 
jättes iseenda eelnevale tööle korrektselt viitamata.

• Miks on oluline selle olemust mõista?

• Plagiaat on üks akadeemiliste tavade rikkumise vorm, 
millega võib kaasneda:

• kirjaliku töö hinne „0“ ning lõputöö puhul kaitsmisele 
mittelubamine; 

• kõigi kirjalike tööde puhul täiendava karistusena 
dekaani noomitus või eksmatrikuleerimine (sõltuvalt 
plagiaadi ulatusest).

• Karistuse määramisel ei ole oluline kas tegemist oli 
tahtliku või tahtmatu plagiaadiga – teadmatus ei 
vabasta vastutusest.

MIS ON PLAGIAAT?



Oluline on korrektselt viidata, eristades:

• Tsiteerimist  - teise autori väite sõnasõnaline kordus, mis peab 
olema esitatud jutumärkides. See peab vastama originaalile 
täielikult nii sõnastuse, ortograafia, kirjavahemärkide kui ka 
rõhuasetuse (näiteks kursiiv, sõrendus, allakriipsutus jms) poolest. 

Näide tekstisisese viitamise puhul: 

„Avalikule poliitikategemisele on omane [ennekõike NPM 
kontseptsioonis esinev] ... tööandja-täideviija probleem.“ (Lane
1996, 7).

• Refereermist - teise autori või allika sisu vabas vormis (oma 
sõnadega) esitus. Refereerimise puhul ei anta teise autori või 
allika sisu edasi sõna-sõnalt, vaid töö autor sõnastab selle 
mõtte sobivaks (kokkuvõtlikus, kommenteerivas vormis). 

Näide tekstisisese viitamise puhul: 

Majandusteadust on defineeritud kui teadust, mis uurib inimese
käitumist sõltuvana tema eesmärgi ja võimaluste mittevastavusest
(Arrak 2000, 7).

• Häid plagiaadi vältimise näiteid: 
https://drive.google.com/open?id=0B28aGnsx9ebxR3RLdl9FY2NYe
DQ
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https://drive.google.com/open?id=0B28aGnsx9ebxR3RLdl9FY2NYeDQ


Tsiteerimise  meelespea:

• Tsitaate kasutatakse üldreeglina juhul, kui on tegemist mingi 
eriti ilmeka, huvitava, värvika näitega. Muul juhul 
refereeritakse.

• Sõna-sõnaline tõlge ühest keelest teise on tsiteerimine ja peab 
olema vastavalt vormistatud, st kui eesmärk on refereerida, 
peaks algkeelse teksti tõlkimisega paralleelselt kohe korrektselt 
ümber sõnastama. 

• Vältida tuleb tsitaatide liigset kasutamist ning erinevatest 
allikatest rohkete tsitaatide kokkukleepimist (ilma töö autori 
panuseta).

Tüüpvead, mis on plagiaat:

1. Viide lisatud, aga tekst võetud üle üks-ühele, st tegelikult 
on tegemist tsitaadiga, aga seda presenteeritakse 
refereeringuna.

2. Viide on üldse lisamata ning teksti presenteeritakse kui 
autori originaalloomingut.

3. Refereeringu ümbersõnastus on minimaalne – lisatakse 
mõni üksik sidesõna või vahetatakse mõni üksik sõna.
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Algne tekst artiklist 

Marston, C.; Starker, M. (2001), "Investor Relations: A European Survey", 
Corporate Communications: An International Journal, Vol. 6, No. 2, pp. 

82-93.

This paper examines the importance of the investor relations function 
within the top 80 continental European companies by reporting on the 
result of a postal questionnaire. The results confirm that many continental 
European companies have well established investor relations practices and 
the function is growing in importance.

Kuidas kirja panna uurimuse tulemust? 

• refereeringuna:

80 mandri-Euroopa ettevõtte seas läbiviidud küsitlus kinnitas 
investorsuhete tugevust ning olulisuse kasvu (Marston, Starker
2001).

• tsitaadina:

Teame, et „...paljudes mandri-Euroopa ettevõtetes on tugevad 
investorsuhete praktikad ning funktsiooni tähtsus on kasvamas.“ 
(Marston, Starker 2001) 
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Definitsioon artiklist 

Marston, C.; Starker, M. (2001), "Investor Relations: A European
Survey", Corporate Communications: An International Journal, Vol. 6, 
No. 2, pp. 82-93. 

Investor relations (IR) has been defined as „the management of the 
relationship between a company with publicly traded securities and
the holders or potential holders of such securities“ (Investor Relations 
Society 1997).

Kui tahaksite ka investorsuhete definitsiooni kirja panna, mida 
peaksite tegema?

1. Otsima üles originaalallika, antud juhul Investor Realtions Society
(1997), ja kui sealt leian täpselt sama definitsiooni, võin selle 
samamoodi eesti keeles kirja panna.

2. Kui ei leia originaalallikat, siis püüan leida mõne teise otsese allika, 
kus on definitsioon olemas.

3. Kui teist allikat ka ei leia, siis viitan artikli kaudu st

Investorsuhteid on defineeritud kui „avalikult kaubeldavate 
väärtpaberitega ettevõtte juhtkonna ja nende väärtpaberite hoidjate 
või potentsiaalsete hoidjate suhte juhtimist“ (Investor Relations
Society 1997 viidatud Marston, Starker 2001)
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• Viidata tuleb kõigile allikatele, mida autor on 
tegelikult kasutanud - kõik tekstis viidatud allikad 
peavad leiduma kasutatud allikate loetelus ning kõik 
kasutatud allikate loetelus olevad allikad peavad olema 
viidatud tekstis.

• Viitama ei pea üldtuntud faktidele, andmetele, 
seisukohtadele, mis on teada valdavale osale inimestest 
ning kättesaadavad entsüklopeediates, sõnaraamatutes 
jms. Samas peab viitama allikale juhul, kui väited on 
vaieldavad või tegemist on tõlgendatava nähtusega.

• Alati tuleb viidata originaalallikale. Kui laused, mõtted 
ei ole originaalallikast kättesaadavad, võib neile viidata 
läbi teise allika, ainult juhul, kui viitekirjesse on lisatud 
nii originaalallikas kui ka allikas, mille kaudu viidatakse, 
näit (Serra 1963 viidatud Kattel 2007, 4).

VIITAMISE MEELESPEA



• Kõik majandusteaduskonnas kaitsmiseks esitatud 
lõputööd läbivad plagiaadikontrolli.

• Kontrolli teostatakse ka muude mahukamate kirjalike 
tööde puhul.

• Tarkvara – URKUND. Programm võrdleb esitatud tööd 
sinna varem sisestatud ning veebist leitavate tekstidega. 
Pistelist kontrolli tehakse Google’i abil. 

• Kui kattuvusi leitakse, siis programm väljastab kogu 
dokumendi ulatuses kattuvuse protsendid erinevate 
allikate lõikes ning toob esile probleemsed tekstikatked.

• Põhjalikult uuritakse kõiki juhtumeid, kus kattuvuse % 
ületab eeldatavat programmi tavapärase vea piire 
ületavat.

• Kattuvuste esinemisel on õppejõude instrueeritud 
edastama viiteid kattuvatele allikatele.
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Olulist URKUND-is automaatselt läbi Moodle’i toimuva 
kirjaliku töö plagiaadikontrolli osas:

• Teile saadetakse peale Moodle’isse töö üleslaadimist 
automaatne e-kiri URKUNDilt, milles pakutakse võimalust 
oma meiliaadress URKUNDis registreerida. PALUN 
IGNOREERIGE seda e-kirja.

• Majandusteaduskonnas ON ÜLIÕPILASTEL KEELATUD
hindamiseks esitatava ükskõik millise kirjaliku töö (sh 
lõputöö) eelnev plagiaadikontroll URKUNDis kas ise 
või kellegi teise abiga. Nii väldime olukordi, kus 

• teie töö satub põhjendamatult õppejõu kõrgendatud 
huviorbiiti seoses ülikõrge kattuvusprotsendiga, 

• tekitame kõigile asjaosalistele hulga lisatööd ning 

• seame üliõpilased ebavõrdsesse olukorda. 
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• URKUNDi ekraanivaade

Kattuvus kokku 
20%

Kattuvus konkreetsete allikatega 
tekstilõikude kaupa

Võrdlus algse allikaga
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• Programmi poolt välja toodud kattuvused, mis ei ole 
plagiaat, ja mida õppejõud selleks lugeda ei tohi:

• Kattuvus töö tiitellehest tulenevalt (seal on tegemist 
standardse tekstiga, mis on üliõpilastele ette antud). 

• Üksikute viidatud allikate kirjete kattuvused. Kui allikad 
on vormistatud vastavalt meie juhendile ja mõni teine 
tudeng on samu allikaid kasutanud, siis raport toob välja. 
See võib vajada õppejõu tähelepanu juhul kui kattuvaid 
allikaid on palju.

• Kasutatud küsimustike küsimuste kattuvused sama 
küsimustiku kasutamisel (lisas või viidetena teksti sees 
kasutatud küsimustele).

• Seaduse/regulatiivakti teksti esitamine – seda ei tohi 
autor muuta.

• Kattuvus sama autori mõni aeg varem süsteemi 
sisestatud tööga.

• Tsitaadid – isegi kui on korrektselt jutumärkides, siis 
programm toob selle välja kattuvusena (joonib küll alla, 
nii et peaks olema õppejõule arusaadavalt eristatav).
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• Kuidas vältida probleeme võimalikest kattuvustest 
plagiaadi raportis?

• Kui tööd koostate, siis vältige praktikat, et kopeerite teksti 
üks-ühele ja hiljem üritate ümber sõnastada – sõnastage 
kohe ümber ja pange kirja juba oma sõnadega.

• Kaaluge, kas tsitaate on vaja kasutada. Kui on vaja, siis 
vormistage korrektselt (tekst jutumärkides, viide juures).

• Kui kasutate valmis küsimustikke, seadusi vms, mille teksti 
ei saa muuta, siis märkige allikad korrektselt juurde.

• Ärge esitage erinevates õppeainetes sama tööd või selle 
olulisi osasid hindamiseks teistkordselt. Kui kasutate mingit 
osa enda varasemast tööst, viidake sellele korrektselt.

• Kasutada enne töö esitamist mõningaid veebis saadaolevaid 
plagiaadikontrolli vahendeid (töötavad paremini inglisekeelse 
teksti peal).

• Mida teha kui õppejõud ütleb, et oli liiga suur kattuvus 
mingi konkreetse allikaga?

• Vaadake allikas ja enda töö üle ning edastage omapoolsed 
selgitused õppejõule.
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• Millal loetakse plagiaat ulatuslikuks?

• Väike rikkumine – varastatud on mõni lause, kattuvuse % 
väga madal.

• Ulatuslik rikkumine – varastatud on terve lõik või mitu lõiku.

• Eriti ulatuslik rikkumine – töö koosneb varastatud lõikudest, 
mis mõne omapoolse lausega on seotud.

• Mida tehakse ulatuslikku plagiaati sisaldanud tööga?

• Võetakse kommentaarid üliõpilaselt. Seejuures ei edastata 
üliõpilasele täisraportit. Võib esitada olulisemad 
plagiaaditunnustega allikad ning lasta üliõpilasel selgitada 
kattuvusi.

• Kui plagiaat on olemas, siis on õppejõul kohustus edastada 
esildis koos plagiaati tõendavate dokumentidega (URKUND 
raport, üliõpilase vastus jms) akadeemiliste tavade rikkumise 
ja vääritu käitumise menetlemise komisjonile 
student.integrity@taltech.ee .

• Juba esitatud lõputööd ei lasta kaitsmisele ning ei lasta 
üliõpilasel samal semestril korrigeerida ja uuesti esitada.

• Muu kirjaliku töö puhul hinnatakse töö 0-ga. 

• Vt teaduskonna regulatsiooni link .
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TÄNAN!

KÜSIMUSED?


