
Äripäeva teabevara 
Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu teabevara 2023. aasta tellimusse kuulub 17 erinevat 
eestikeelset teabevara. 
Juurdepääs teabevarale https://teabevara.ee on avatud TalTechi arvutivõrgus, 
kaugjuurdepääs EduVPN ühenduse kaudu (vajalik TalTech Uni-ID). 
 

Lugemiseks Logi sisse,  seejärel Olen kontori võrgus, valige vasakult menüüst sobiv 
käsiraamat; Logi välja paremast ülanurgast. 

Äripäeva teabevara on platvorm, kuhu on kogutud oma ala ekspertide poolt koostatud 
ajakohane, usaldusväärne, kontrollitud ja praktiline erialane info. 
Raamatukogu tellimus sisaldab: 

• Juurdepääsu 17 eestikeelsele teabevarale 

• Piiranguteta kasutust kõikidele töötajatele ja üliõpilastele 

• Nõuandekeskuse kasutamist 

• Dokumendipõhju ja näidiseid 

• Õigusuudiste uudiskirja piiramatule arvule kasutajatele 
Kasutusperiood: 12 kuud 
Teemad: 
• Raamatupidamine • Maksud • Personalijuhtimine • Juht • Juhiabi • Dokumendinäidised • 
Äriõigus • Finantsjuhtimine • Riigihange • Ehitus • IT juhtimine • Tootmise juhtimine • 
Logistika ja eksport • Töösuhted • Töötervishoid ja -ohutus • Tööõigus • Lepingud 
Kuidas teabevara tööd lihtsustab? 

• Kõik valdkonna olulised teemad on koondatud ühte kohta 

• Muudatused hoiavad sisu ajakohasena 

• Teie küsimustele vastavad nõuandekeskuse eksperdid 

• Saate alla laadida ja kasutada dokumendipõhju ja näidiseid 

• Teemasid laiendavad audio- ja videopeatükid 

• Vajaliku teema leiate sisukorrast või otsinguga 

• Kõik toimib sama kiiresti kui internetiotsing 
Iga tootega tuleb kaasa teabevarast nõuandekeskus. Seal vastavad küsimustele oma 
valdkonna tippspetsialistid. 
Nõuandekeskuses saab küsida järgmistel teemadel: 

• Tööõigus – küsimustele vastab vandeadvokaat ja partner Kristi Sild advokaadibüroost 
LEXTAL 

• Maksud – küsimustele vastab KPMG Eesti 

• Raamatupidamine – küsimustele vastab Maret Güldenkoh 

• Lepinguõigus – küsimustele vastab advokaat Ken Kaarel Gross advokaadibüroost 
RASK 

• Äriõigus – küsimustele vastab vandeadvokaat Maris Vutt advokaadibüroost TGS Baltic 

• Transport ja logistika – küsimustele vastab Fred Märtsoo 

• Ehitus – küsimustele vastab Tuulikki Laesson 

• Riigihange – küsimustele vastab Tuulikki Laesson 
Kuidas end kõigega kursis hoida? 

• Kaks korda kuus jõuab teieni uudikiri teabevara ja valdkonna värske infoga 

• Seadusemuudatusi ja uusi kohtulahendeid kommenteerivad teabevara rubriigis 

„Õigusuudised“ advokaadibüroo TARK advokaadid. 

https://teabevara.ee/
https://confluence.ttu.ee/it-info/arvuti-ja-oppetoeoekoht-workplace-services/kauguehendus-vpn-remote-working-vpn/kaugtoeoeuehendus-eduvpn

