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Kirjaliku osa vormistamise üldnõuded 

 

• Töö  trükitakse  arvutil  (Microsoft  Word’i  dokumendina)  formaadis  A4  (210x297mm) 

vertikaalse asetusega (Portrait) lehe ühele küljele. Vali menüüribalt Küljendus� Suund� 

Vetikaalpaigutus. 

• Lehe  servadest  jäetakse  vaba  ruumi  2,5 cm ülalt (Top) ja alt (Bottom) ning 2 cm paremalt 

(Right) ja 2,5 cm lehe vasakust (Left) servast.  Vali menüüribalt Küljendus� Lehe häälestus. 

• Töö tekst jaotatakse lõikudeks. Taandridu lõikude tähistamiseks ei kasutata. 

• Töö põhitekstis kasutatakse reavahet 1,5 (Line spacing) ning joondust mõlema serva järgi 

ehk rööpjoondust (Alignment� Justify).  Vali menüüribalt Küljendus�Lõik (klõpsa 

parempoolsel noolel, et avaneks uus aken)� Reasamm 1,5. 

• Töö  põhitekst  trükitakse  kirjatüübis  Times  New  Roman,  kirjasuurusega  12  punkti. Vali 

menüüribast Avaleht� Font (klõpsa parempoolsel noolel, et avaneks uus aken)�Font: 

Times New Roman�Suurus:12. 

• Kõikide  peatükkide  (v.a sisukord)  pealkirjad kirjutatakse  esisuurtähega.   

• Kõik pealkirjad kirjutatakse kirjasuurusega 12 punkti ja rasvases  kirjas  (Bold).  Pealkirjade  

järele  punkti  ei  panda.  Sõnu  pealkirjades  ei  poolitata  ning  lühendeid  ei  kasutata.  

Pealkirjad  joondatakse  lehe  vasaku  serva  järgi. Vali menüüribalt Avaleht� Lõik (klõpsa 

parempoolsel noolel, et avaneks uus aken)� Joondus: vasakule. 

• Töö kõik leheküljed tuleb nummerdada. Leheküljenumbrid paigutatakse lehe alla  keskele. 

Vali menüüribalt Lisa�Leheküljenumber� Lehe lõpp� Tavanumber 2� Erinev esileht 

(tee kasti linnuke). Tiitelleht  võetakse  küll  nummerdamisel  arvesse,  kuid  

leheküljenumbrit sellele ei märgita. Seega, leheküljenumbreid märgitakse alates sisukorrast. 

• Peatükke ja teisi töö iseseisvaid komponente (nt sissejuhatus, kokkuvõte) alustatakse uuelt 

lehelt, alapeatükke alustatakse samalt leheküljelt, kui pealkirja järele mahub veel vähemalt 

kaks rida teksti. Teksti ja pealkirja vahele jäetakse üks tühi rida. 
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Sisukord 

 

Sisukorra loomiseks vali menüüst Viited� Sisukord� Automaattabel 1 

• Sisukorras näidatakse kõik töö alajaotused täpses vastavuses töös kasutatud pealkirjade, 

alajaotuste järjenumbrite ja leheküljenumbritega;  

• Sisukord ise jäetakse sisukorrast välja; 

• Sisukorras antakse ainult alajaotuse alguse leheküljenumber; 

• Sissejuhatus, kasutatud kirjanduse loetelu ja lisa(d) ei kuulu nummerdamisele peatükkidena, 

kuid loetletakse siiski sisukorras. 

 

Sissejuhatus  

 

• 0,5-1 lehekülge; 

• Teema valiku põhjendus; 

• Töö eesmärkide sõnastamine; 

• Ülevaade peamistest allikatest; 

• Ülevaade töö alaosadeks jaotumise põhimõtetest. 

 

 

Töö põhiosa  

 

• 1- 6 lehekülge; 

• Töö põhiosa jaotatakse loogiliselt seostatud ja kronoloogiliselt järjestatud peatükkideks ja 

alapeatükkideks; 

• Töö põhiosas peab olema ka teoreetiline osa (korrektsed viited vähemalt kahele kasutatud 

kirjandusele); 

• Kirjeldatakse töö käiku, kasutatud meetodeid, õpilase panust. 
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Kokkuvõte  

• 0,5-1 lehekülge; 

• Lühikokkuvõte tehtud tööst; 

• Antakse hinnang tehtud tööle ning eesmärkide täitumisele; 

• Kokkuvõttes ei esitata enam uut infot. 

 

 

Kasutatud allikad  

 

Raamat: 

Kross, J. (2008). Kallid kaasteelised. Eesti mälu. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 

 

Toimetatud raamat: 

Pata, K., Laanpere, M. (toim). (2009). Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat. Tallinn: TLÜ 

informaatika instituut. 

 

Artiklid , mis avaldatakse ajakirjades, ajalehtedes või kogutud teostes, esitatakse kasutatud 

materjalide all järgmiselt: artikli autor, aasta, kuupäev, artikli pealkiri, väljaande pealkiri, artikli 

leheküljed. Näide: 

Tõnisson, A. (2013, 1. veebruar). Mida me riigieksamist tegelikult ootame? Õpetajate Leht, lk 4. 

 

Elektroonilised artiklid kirjutatakse sarnaselt artiklitega, kuid koos URL aadressiga, samuti tuleb 

sulgudes lisada kuupäev, millal materjali viimati vaadati. Näited: 

Järv, M. (2008, 28. august). Parimate koolide edetabel 1-100. Loetud aadressil 

http://ekspress.delfi.ee/ (14.09.2014). 

Laanpere, M. (2008). Kuue mõttemütsi meetod. Loetud aadressil http://lepo.it.da.ut.ee/~lehti/6mytsi/ 

(1.04.2013). 

Undo, M. (2013, 29. märts). Kirjutada on mõnus. Õpetajate Leht. Loetud aadressil  http://opleht.ee 

(30.03.2013). 
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Viitamine 

• Kõik loovtöös kasutatud teiste autorite seisukohad, tsitaadid, fotod, tabelid jm peavad olema 

viidatud; 

• Viitamisel tuleb kasutada ühtset viitamissüsteemi; 

• Kasutatud allikate loetellu ei lisata materjale, mida töö sees ei ole viidatud; 

• Teistele autoritele kuuluvad seisukohad ja andmed tuleb töös esitada kas täpselt esitatud 

tsitaadi või refereeringuna; 

• Tsitaat peab vastama originaalile nii sõnastuse, ortograafia, kirjavahemärkide jms osas. 

Tsitaati ei panda juurde omapoolseid sõnu. Väljajäetavad lauseosad või sõnad asendatakse 

sidekriipsude vahel asuva kolme punktiga (…). Tsitaat esitatakse jutumärkides. Viide (autori 

nimi, teose ilmumise aasta: lehekülje number) märgitakse kohe peale tsitaati lõpetavaid 

jutumärke. Näide: ,,Pinge on tervisehäirete põhjuseks palju sagedamini, kui me seda arvata 

oskame. (…) Kui inimene kannatab stressi all, aitab massaaž kõrvaldada pinge kehalisi 

ilminguid, avaldab vaimselt ja emotsionaalselt rahustavat toimet ning soodustab 

energiavarude taastumist. (Mumford, 2001: 11) 

• Kui kasutatakse ühe autori poolt samal aastal välja antud erinevaid teoseid, siis lisatakse 

väljaandmise aasta järele vastavalt a, b jne. Näide: (Marxen, 1996a: 222, 1996b: 72) 

• Kui viidataval allikal on kaks autorit, siis tuleb panna viitesse mõlema autori nimed ja nende 

vahele komad. Näide: (Grauberg, Kivinurk, 1991: 101) 

• Rohkem kui kahe autoriga teoste puhul tuleb panna viitesse esimesena märgitud autori nimi 

ja lisada lühend et al. Näide: (McKay et al, 2001: 66) 

• Entsüklopeediale või sõnaraamatule viidates märgitakse selle teose nimi või lühend, 

ilmumisaasta ja viide märksõnale koos lühendiga s.v. Näide: Igasugune informatsioon esineb 

ja säilib (püsib mälus) põhimõtteliselt teksti kujul (EE 1996 s.v. haldus) Näide 

elektroonilisest allikast: Tööhõive määr on hõivatud inimeste osatähtsus tööealises 

rahvastikus (Vikipeedia 2013 s.v. tööhõive). 

• Arhiivimaterjalidele viidates viidatakse arhiivile, fondile ja nimistule. Näide: (EAA, f. 207, 

n. 3) 
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• Seadusele või dokumendile viidates (ka autorita publikatsioonid) tuuakse ära seaduse või 

dokumendi nimi ja aasta. Näide: (Autoriõiguse seadus, 1992). 

• Intervjuu korral viidatakse intervjueeritavale ja aastale. Intervjuu autorit viites ei nimetata. 

Näide: (Lupus, 2007) 

VIITAMINE TEKSTIS KASUTATUD ALLIKAD 

….(Eamets et al., 2000: 45) Eamets, R., Philips, K., Annus, T. (2000). Eesti  tööturg ja 

tööpoliitika: Tartu Ülikooli Kirjastus.   

… (Sepp, 1997)  Sepp, J. (1997). Institutsiooniökonoomika. Tartu:   TÜ 

Kirjastus. 

… (Agur, 1999)   Agur, U. (toim). (1999). Informaatika ABC. Tallinn: 

Kirjastus Valgus. 

… (Sütt, 1999: 45-80) Sütt, M. (toim). (1999). Juhtimisotsused ja 

finantsjuhtimine. Valikartiklid. Harvard Business Review, 

Financial Times. OÜ Fontes Kirjastus 

… (Aastaraamat, 2000: 89) Aastaraamat 1999. (2000). Eesti Akadeemiline 

Raamatukogu Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus. 

… (Vare, 2001: 30-32) Vare, T. (2001). Töötajad peavad head töökeskkonda 

oluliseks. Ärielu nr 10, lk 30-32. 

… (Järve, 1997: 31-38) Järve, V. (1997). Raamatupidamisarvestus arenevas 

maailmas. Raamatupidamisuudised, nr 7, lk 31-38. 

… (Autoriõiguse seadus, 1992) Autoriõiguse seadus. (1992). Riigi Teataja I osa 1992, 49, 

615. 

… (Lupus, 2007)  Lupus, A. (AS Tervis tegevjuht). Autori intervjuu. 

Helisalvestis. Tartu: 19.09.2007. 

… (EAA, f. 207, n. 3) Eesti Ajalooarhiiv, f. 207, n. 3, t. 17, lk. 26. 

…. (Kodukord, 2014)  Kuusalu Keskkooli kodukord. (2014) Loetud aadressil 

http://www.kuusalu.edu.ee/ (01.10.2014) 

…. (Rahn, 2014) Rahn, K. (2014). Tahvelarvutite rakendusstsenaariumid 
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Refereering on raamatust, ajakirjast vms kasutatud lause, lõigu, mõtte või idee 

edasiandmine oma sõnadega. Kui loovtöö autor teeb kasutatud lauses, lõigus, mõttes või 

idees vaid minimaalseid muudatusi (nt vahetab ära sidesõnad, hõlbustamaks oma teksti 

koostamist), ei ole tegemist korrektse refereeringuga, vaid vääralt tähistatud tsitaadiga. 

Refereeringut jutumärkidesse ei panda. Tekstis tuleb viidata algallikale või autorile. Näide: 

Kaarel Kask arutleb semiootika ajaloo periodiseerimise põhimõtete üle (Kask,  1950: 5-25).  

• Refereerimist kasutatakse juhul, kui teksti ei soovita tsiteerida, vaid omasõnaliselt ümber 

jutustada ja tekstiga siduda. Refereering peab olema autori oma tekstist eristatav. 

• Kui tuleb refereerida pikalt (mitu lõiku järjest) üht ja sama allikat, pole iga lõigu lõppu viidet 

vaja. Piisab, kui viidata autorile lõigu/ refereeringu alguses. Kui on vaja allika lehekülge 

muuta, siis piisab lühendist lk ja lehekülje numbrist refereeritavas lõigus (lk 251). Näide:  

Autoriõiguse seaduse (1992) hetkel kehtiva redaktsiooni olulised põhimõtted on: …. 

     

 

Lisa  

 

• Lisad sisaldavad töö põhiosaga seotud ja seda täiendavaid lisamaterjale (joonised, skeemid, 

tabelid, mängureeglid, noodid, kavad jne); 

• Lisad nummerdatakse vastavalt lisade esinemise järjekorrale tekstis. Kui lisas kasutatav 

materjal ei kuulu töö autorile, tuleb viidata allikale.  

• Tabelite tegemiseks Wordi dokumendis vali menüüribalt Lisa�Tabelvormingu võid valida 

samast menüüst Kiirtabelite alt.   

Eesti koolidele. [magistritöö].  

Loetud aadressil http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister 

(02.09.2014). 

… (Laanpere, 2008) Laanpere, M. (2008). Kuue mõttemütsi meetod. Loetud 

aadressil: http://lepo.it.da.ut.ee/~lehti/6mytsi/ (1.04.2013). 

… (Järv, 2008)   Järv, M. (2008, 28. august). Parimate koolide edetabel. 

Loetud aadressil: http://ekspress.delfi.ee/ (9.09.2009) 


