
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis kaitstud lõputööde 
ning magistrite arendusprojektide andmed 

raamatukogu e-kataloogis ESTER 

Juhised otsingu teostamiseks

Eve Pohlak ja Ülle Kuuse
2022



Kõrgkooli kodulehe raamatukogu osas leiab täpsema info e-ressursside alt: „Juurdepääs kõrgkoolis kaitstud lõputööde ning
magistrite arendusprojektide andmetele“

Raamatukogukataloogis ESTER on nähtavad kõrgkoolis kaitstud lõputööde ja magistrite arendusprojektide andmed viimase
kümne kalendriaasta kohta ning kättesaadavad neist viimase viie kalendriaasta täistekstid.

ÜLDINFO

https://ttk.ee/et/raamatukogu/e-ressursid
https://www.ester.ee/search~S29*est


E-kataloog ESTER (www.ester.ee/search~S1*est) sisaldab mitmete erinevate raamatukogude teavikute andmeid.
Soovides otsida vaid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogus olevate teavikute andmeid, tuleb avada 
TÄIELIK KATALOOG ning valida avanenud aknas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu.    

ÜLDINFO

http://www.ester.ee/search~S1*est


Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu ESTER kataloogi lehekülg:
https://www.ester.ee/search~S29*est

ÜLDINFO

https://www.ester.ee/search~S29*est


Kui otsid nt töö pealkirja või autori järgi (kõigepealt tuleb sisestada autori perekonnanimi ja alles seejärel eesnimi või
eesnime esitäht kui see on teada), vali sobiv tunnus ning sisesta vajalik(ud) sõna(d) otsiaknasse.

ÜLDINFO

OTSINGUKÄIK – LIHTOTSING



OTSINGUKÄIK – LIITOTSING
Otsingu laiendamiseks või kitsendamiseks vali Liitotsing



ESTER kataloogi Liitotsingu aken.

Kontrolli, et menüüdes oleks aktiivne valik Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu

OTSINGUKÄIK



Otsingu tegemisel saad valida erinevate tunnuste seast, mille alusel otsingut teha: 

Sõna järgi otsimine on kõige laiem
võimalus mingi teema kohta
kirjandust leida – sõna või fraasi
otsitakse kõigi kataloogi sisestatud
andmete hulgast.

Autori järgi otsitakse siis, kui on
teada teose autori, koostaja,
toimetaja vms nimi.

Pealkiri – sisesta pealkirja esimene
sõna või pealkirja algus.

Märksõna kirjeldab allika sisu.
Märksõnad on enamasti eesti
keeles ning üldjuhul mitmuse
vormis.

Kirjastus, koht, aasta –
võimaldavad otsingut veelgi enam
täpsustada. Otsingu tegemisel saab kasutada ka Boole`i operaatoreid JA, VÕI ning MITTE.

Vaata lähemalt järgmiselt slaidilt.

OTSINGUKÄIK



Boole`i loogikaoperaatorid JA, VÕI ning MITTE märgivad otsisõnade vahel ära loogilised seosed ning 
võimaldavat otsingut seeläbi piirata, laiendada või kitsendada. 

JA piirab otsingut – sellega ühendatud sõnad peavad kõik leitavates allikates esinema ehk siis kuvatakse vaid need 
tulemused, kus leiduvad mõlemad/kõik soovitud sõnad.
Nt: nohu JA allergia – leitakse allikad, kus esinevad nii sõna nohu kui ka allergia.

VÕI laiendab otsingut – leitavates allikates peab esinema kas üks või teine (vähemalt üks) operaatoriga VÕI ühendatud
sõnadest. 
Nt. nohu VÕI allergia – leitakse allikad, kus esinevad ainult nohu, ainult allergia, või nii nohu kui ka allergia.

Operaatoriga VÕI on otstarbekas ühendada sünonüüme, erineva kirjaviisiga sõnu või sarnase tähendusega/omavahel
seotud sõnu ja fraase.

MITTE kitsendab otsingut – esimene sõna peab esinema, teine ei tohi esineda. Nii saab välistada mõne sõna esinemist
leitavates allikates.
Nt: nohu MITTE allergia – leitakse allikad, kus esineb sõna nohu, kuid jäetakse välja allikad, kus esineb sõna allergia.

OTSINGUKÄIK – BOOLE`i LOOGIKAOPERAATORID



Lisaks eelmisel slaidil nimetatud Boole`i operaatoritele JA, VÕI ning MITTE, võib otsingu tegemisel olla abiks 
kärpimine.

Kärpimine võimaldab otsida samatüvelisi erinevate lõppudega sõnu.

Suvaline arv tähemärke sõna lõpus asendatakse sümboliga * (tärn).

Näiteid:

• silm* – kuvatakse ka silma, silmade, silmahaigused jms;

• laps* – kuvatakse ka lapsed, lapsepõlv jms;

• tegevus* – kuvatakse ka tegevused, tegevusteraapia jms.

Lisaks BOOLE`i operaatorite kasutamisele tasub otsingu tegemisel proovida kasutada erinevaid sünonüüme (vaata
ka: sünonüümisõnastik http://www.eki.ee/dict/sys/), nii kitsamaid kui ka laiemaid (üldisemaid) termineid, samuti
sõna nii ainsuse kui ka mitmuse vormi.

OTSINGUKÄIK

http://www.eki.ee/dict/sys/


Otsingut on võimalik täpsustada/piirata ka ajaliselt:

Saad määrata aasta või 
aastate vahemiku, mille 
piires avaldatud allikaid 
leida soovid

OTSINGUKÄIK



OTSINÄITED I – lõputööd

Soovid leida kindlal erialal (farmaatsia, hambatehnika, optomeetria, tegevusteraapia, tervisedendus, õendus, 
ämmaemandus) kaitstud lõputööde andmeid:

Sisesta üheks 
märksõnaks lõputööd
ning teiseks õppekava, 
kus kaitstud lõputöid 
leida soovid (nt õendus).

Soovi korral võid lisada 
veel mõne(d) 
(märk)sõna(d), et teemat 
täpsustada ja otsingut 
kitsendada.



OTSINÄITED I – lõputööd

• Soovid leida kindla autori (nt Tuuli Velga) lõputööd:

Vali otsingukriteeriumiks Autor
ning sisesta soovitud autori perekonnanimi 
või perekonnanimi koos eesnimega.
Pane tähele, et mõlema nime kasutamisel tuleb see 
otsilahtrisse sisestada vormingus Perekonnanimi, 
Eesnimi 

• Soovid leida kindla pealkirjaga (nt Õendusabi 
intensiivravi osakonnas oleva enneaegse lapse 
vanematele) lõputööd:

Vali otsingukriteeriumiks Pealkiri
ning sisesta soovitud lõputöö pealkiri kogu 
pikkuses (nt Õendusabi intensiivravi osakonnas 
oleva enneaegse lapse vanematele) 
või ainult selle algus.



OTSINÄITED I – lõputööd
Soovid leida lõputöid, mis sisaldavad õppevideot või sisaldavad selle koostamise protsessi:

Sisesta üheks märksõnaks 
lõputööd
ning teiseks õppevideod

Soovi korral võid lisada 
veel mõne(d) 
(märk)sõna(d), et teemat 
täpsustada ja otsingut 
kitsendada.



Leides sobiva lõputöö, saad lugeda ka selle täisteksti (kui lõputöö ei ole vanem kui viis aastat) – klõpsa nupul TÄISTEKST

OTSINÄITED I – lõputööd



OTSINÄITED II – arendusprojektid

Soovid leida magistrite kaitstud 
arendusprojektide andmeid:

Sisesta üheks märksõnaks 
arendusprojektid

Võid vajadusel lisada veel 
mõne(d) (märk)sõna(d), 
et teemat täpsustada 
ja otsingut kitsendada.

Soovi korral määra ka 
aasta või aastate vahemik, 
mille piires avaldatud 
arendusprojektide 
andmeid leida soovid.



OTSINÄITED II – arendusprojektid

Soovid leida kindla teemaga arendusprojekti andmeid:

Sisesta üheks märksõnaks arendusprojektid ning teiseks (ja ka kolmandaks, kui soovid teemat täpsustada) soovitav teema.



Otsingu tulemusel leiti 2 vastet:

OTSINÄITED II – arendusprojektid



Leides sobiva lõputöö, saad lugeda ka selle täisteksti (kui lõputöö ei ole vanem kui viis aastat) – klõpsa nupul TÄISTEKST

OTSINÄITED II – arendusprojektid



Otsingut tehes pea meeles:

• Varu aega!

• Sõnasta otsing võimalikult täpselt!

• Proovi kasutada erinevaid märksõnu, sünonüüme, sõna ainsust ja mitmust!

• Vajadusel kasuta otsingu kitsendamiseks või laiendamiseks Boole`i operaatoreid!

• Määra vajadusel ajaline piirang!

• Jälgi sõnade õigekirja!



Vajadusel võta ühendust raamatukoguhoidjaga

* e-post: raamatukogu@ttk.ee (Tallinna õppehoone raamatukogu)
raamatukogu.kj@ttk.ee (Kohtla-Järve struktuuriüksuse raamatukogu)

* telefon:  671 1735 (Tallinna õppehoone raamatukogu)
671 1785 (Kohtla-Järve struktuuriüksuse raamatukogu)

* kirjuta oma sõnum kõrgkooli kodulehe raamatukogu osas olevasse vestlusaknasse Chat with Tallinna Tervishoiu
Kõrgkooli raamatukogu või Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu Facebooki Messengeri

Raamatukogukataloogis ESTER on nähtavad kõrgkoolis kaitstud lõputööde andmed ja
magistrite arendusprojektide andmed viimase kümne kalendriaasta kohta ning kättesaadavad neist viimase viie
kalendriaasta täistekstid.

Juurdepääsu saamiseks lõputöö täistekstile, mis on vanem kui 5 (viis) aastat ja mitte vanem kui 10 (kümme) aastat,
tuleb e-mailile raamatukogu@ttk.ee esitada allkirjastatud taotlus

Lisainfo:

https://web.archive.org/web/20200513141010/mailto:raamatukogu@ttk.ee
mailto:raamatukogu.kj@ttk.ee
https://www.ester.ee/search~S29*est
http://www.ester.ee/search*est/X?SEARCH=d:(l%C3%B5put%C3%B6%C3%B6d)&searchscope=29
http://www.ester.ee/search~S29*est/X?searchtype=X&searcharg=d:(arendusprojektid)&searchscope=29&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=OTSI
mailto:raamatukogu@ttk.ee
http://dspace.ttk.ee:8080/bitstream/handle/123456789/182/TAOTLUSevorml%C3%B5put%C3%B6%C3%B6det%C3%A4istekstidele2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

