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SISSEJUHATUS 

Juhend selgitab nõudeid kirjalike tööde vormistamiseks Pirita Majandusgümnasiumis. 

Erinevate tööde olemust, sisu, struktuuri, korraldust ja hindamist reguleerivad Pirita 

Majandusgümnaasiumi dokumendid, erinevad juhendid ning ülesande püstitanud 

aineõpetajad-koolitöötajad. Kui töö vormistamisel esineb käesolevast juhendist erinevaid 

või lisanõudeid, kehtestab need ka vastav juhend või tööjuhis. Juhendi „Kirjalike tööde 

vormistamine Pirita Majandusgümnaasiumis“ lugemise ja kasutamise lihtsustamiseks 

antakse erinevatest tööliikdest lühike ülevaade.  

Tööde vormistamisel arvutil saab abi Pirita Majandusgümnaasiumi õpilasuurimuste ja 

praktiliste tööde arvutil vormistamise juhendist (Õpilasuurimuse ja… 2018). 
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1. KIRJALIKUD TÖÖD PIRITA MAJANDUSGÜMNAASIUMIS 

Peamised kirjalikud iseseisvad õpilastööd Pirita Majandusgümnaasiumis on: 

 Referaat – teose sisu, uurimistulemuste, probleemi vms. kokkuvõte; eri allikate 

põhjal tehtud kokkuvõtlik ülevaade (Eesti keele… 2009 sv. referaat). Referaat 

sisaldab ka selle autori koostatud sissejuhatust, järeldust ja kokkuvõtet. Referaadi 

ülesehitus on järgmine: tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, töö põhiosa e sisu, 

kokkuvõte, kasutatud kirjandus, lisad (kui on). 

 Põhikooli loovtöö - juhendatud õppeprotsess, mille käigus valmib kirjalik 

õpilasuurimus, projekt, muusika- või kunstiteos. Projekti ning muusika- või 

kunstiteose loomise korral koostatakse ka selle kirjalik osa. Õpilasuurimuse või muu 

loovtöö kirjaliku osa struktuur on: tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, töö põhiosa, 

kokkuvõte, kasutatud kirjandus, lisad (loovtöö päevik ja muud lisad, kui neid on). 

Loovtööde korraldust Pirita Majandusgümnaasiumis reguleerib loovtööde 

korraldamise juhend (Pirita Majandusgümnaasiumi... 2016) 

 Gümnaasiumi õpilasuurimus või praktiline töö – õpilase loodud kirjalik 

uurimistöö või praktiline töö (teos, tehnoloogiline lahendus, õppematerjal, projekt ja 

selle kirjalik kokkuvõte või õpilasfirma ja selle aruanne). Õpilasuurimuste ja 

praktiliste tööde struktuur on järgmine: tiitelleht, sisukord, sissejuhatu, töö põhiosa, 

kokkuvõte, kasutatud kirjandus, lisad, võõrkeelne annotatsioon. Gümnaasiumi 

õpilasuurimuse ja praktilise tööga seonduvat reguleerib õpilasuurimuste ja praktiliste 

tööde juhend (Õpilasuurimus ja…2018). 

 Muud kirjalikud ülesanded – nt esseed, mõistekaardid, praktikumide aruanded, 

portfooliod jne. Kirjalik ülesanne võib mahult olla ühest kuni mitme leheküljeni. Töö 

päisesse ehk ülaossa kirjutatakse paremale üles töö koostaja nimi ja klassi tähis, 

järgmisele reale nime alla kuupäev ning neist allapoole vasakule joondatult töö 

pealkiri. Eraldi tiitellehte ei ole vaja vormistada. Mitmeleheküljelise töö leheküljed 

nummerdatakse. Aineõpetaja võib kehtestada töö vormistamisele omapoolsed 

lisanõuded.  
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2. VORMISTAMINE JA VIITAMINE 

Peatükis antakse juhiseid teksti ja objektide (tabelid, joonised) ning viidete (kasutatud 

kirjanduse loetelu ja tekstisisene viitamine) vormistamiseks. 

2.1. Vormistamine 

Pirita Majandusgümnaasiumis koostatud kirjalikud tööd vormistatakse järgides üldiselt 

tunnustatud teadustöö vormistamise nõudeid.  

Üldnõuded 

Töö trükitakse paberile formaadis A4 (210x297 mm), lehe ühele poolele. Kasutatakse 

kirjatüüpi Times New Roman, kirjasuurus on 12 pt ja reavahe 1,5 rida (pooleteistkordne 

reavahe), lõiguvahe 12 pt. Sisukorras kasutatakse reavahet 1,5 rida, lõiguvahet ei ole. 

Kasutatud kirjanduses kasutatakse reavahet 1,0 rida (ühekordne reavahe, Single), iga kirje 

vahel on üks vaba rida. 

Lehekülje vaba ruum e veeris on 3 cm vasakult ja 2,54 cm teistest servadest.  

Tekst on rööpjoondatud st vasak ja parem serv on sirged. Taandridu ei kasutata.  

Kõik töö leheküljed nummerdatakse, kuid tiitellehel ei ole number nähtav. Lehekülje 

number paigutatakse lehekülje alumise serva keskele. 

Iga struktuuuriosa (tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, põhiosa, kokkuvõte, kasutatud 

kirjandus, lisad) algab uuelt leheküljelt. Alapeatükid algavad jooksvalt lehelt. 

Peatükkide pealkirjad ja alapeatükkide pealkirjad kirjutatakse kirjastiiliga Times New 

Roman, kirjasuurusega 14 pt, paksus (Bold) kirjalaadis. Peatükipealkirjad kirjutatakse 

suurtähtedega ja alapealkirjad väiketähtedega. Pealkirjad on vasakjoondusega. Pealkirja ja 

teksti vahekaugus on 24 pt vaba ruumi. Pealkirja lõppu punkti ei panda. Pealkiri ei tohi olla 

liiga pikk, soovitatavalt üherealine. Peatükid ja alapealkirjad nummerdatakse araabia 

numbritega.  

Tabelid ja joonised 

Kõik objektid jagunevad tabeliteks (pemiselt arvandmete esitamine) ja joonisteks 

(graafilised kujutised nagu graafikud, skeemid, piltgraafika, diagrammid jne). 
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Igal joonisel on allkiri ja tabelil pealkiri, mis avab lakooniliselt kujutatu sisu. Tabeli sisu 

võib olla kirjasuurusega 10-12 pt, kasutatakse ühekordset reavahet (1,0 rida). Objektide 

allkirjad ja pealkirjad kirjutatakse kirjastiiliga Times New Roman, kirjasuurusega 12 pt, 

paksu kirjalaadiga. Kõik tabelid ja joonised nummerdatakse töös läbivalt kasutades eraldi 

numeratsioone. 

2.2. Viitamine 

Viitamiseks loetakse nii kasutatud kirjanduse loetelu kui tekstisiseseid viited. Kõigile 

tekstisisesestele viidetele peab leiduma vastav kirje kasutatud kirjanduse loetelus ning 

vastupidi – kasutatud kirjanduse loetelus ei tohi olla ühtegi viidet allikale, mida ei ole tekstis 

kasutatud. 

Kasutatud kirjandus 

Kasutatud kirjanduse peatükis peavad kirjed olema reastatud tähestikulises järjekorras. 

Tähestikuliselt järjestatakse allikad selle autori(te), koostaja(te), toimetaja(te) 

perekonnanime järgi, isikuandmeteta allika puhul pealkirja esitähe järgi.  

Kasutatud kirjanduse kirjete põhimõtted sõltuvad allika liigist. Üldreegel on, et allika kirje 

esitatakse järgmiselt: Perenimi, Eesnime esitäht (-tähed). Aasta. Pealkiri. Ilmumiskoht. Kui 

allikat on kasutatud internetist lisatakse ka vastava lehekülje veebiaadress ja kasutamise 

kuupäev. Näiteks: Kättesaadav: veebiaadress (kasutamise kuupäev). 

Allika liigist sõltuvalt lisatakse erisused. 

Raamat 

Perekonnanimi, Eesnime esitäht (-tähed). Aasta. Raamatu pealkiri. Linn: kirjastuse nimi. 

Näiteks: 

Eralt, T. 2005. Eesti ortograafia. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 

Artikkel ajakirjas 

Perekonnanimi, Eesnime esitäht (-tähed). Aasta. Artikli pealkiri. Ajakirja nimetus 

kaldkirjas, number, lehekülgede vahemik. 

Näiteks: 

Steer Mygind, C., Stilling Netteberg, L. 2016. Taani koostööpartneritel on Eestilt palju 

õppida. Märka last, 3, lk 8–11. 
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Artikkel ajalehes 

Perekonnanimi, Eesnime esitäht (-tähed). Aasta. Artikli pealkiri. Ajalehe nimetus kaldkirjas, 

ilmumise kuupäev. 

Näiteks: 

Breidaks, A., Vole,V. 2016. Imedemaa. Igaühest võib saada president. Linnaleht, 

30.09.2016. 

Artikkel Internetis 

Perekonnanimi, Eesnime esitäht (-tähed). Aasta. Artikli pealkiri. Lehekülje omanik, 

alalehekülje pealkiri ja allika muud täpsemad andmed. Kättesaadav: link (kasutamise 

kuupäev). 

Näiteks: 

Leikop, M. 2016. Äpp, mis aitab nutimaailmast väljuda. Haridusportaal Koolielu. 

Kättesaadav: https://koolielu.ee/info/readnews/514814/app-mis-aitab-nutimaailmast-

valjuda (29.01.2018). 

Allikad, mille struktuuriosadel on erinevad autorid (nt kogumik, artikkel kogumikus, 

peatükk raamatus jne). 

Perekonnanimi, Eesnime esitäht (esitähed). Aasta. Artikli pealkiri. Kogumiku pealkiri 

kaldkirjas. Lehekülgede vahemik. Perekonnanimi, Eesnime esitäht (esitähed) (koost/toim). 

Ilmumiskoht: kirjastuse nimi. 

Näiteks:  

Thompson, F., Tippet, N., Smith, P. 2008. Kiusamise ennetamine ja kiusamisele 

reageerimine. Uued ajad – uued lapsed. lk 7 - 22. Ots, L. (koost). Tallinn: Tallinna Ülikooli 

kirjastus. 

Isikuandmeteta internetiallikas 

Allika pealkiri. Aasta. Organisatsiooni või andmebaasi nimi. Kättesaadav: veebiaadress 

(kasutamise kuupäev). 

Näiteks: 

Sportimine ja vaba aeg. 2016. Eesti Kaitsevägi. Kättesaadav: 

http://www.mil.ee/et/ajateenistus/sportimine-ja-vaba-aeg (18.01.2018). 

 

Statistika andmebaas: Rahvastik. 2007. Eesti Statistikaamet. Kättesaadav: 

http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Rahvastik/Rahvastik.asp (18.01.2018). 

  

https://koolielu.ee/info/readnews/514814/app-mis-aitab-nutimaailmast-valjuda
https://koolielu.ee/info/readnews/514814/app-mis-aitab-nutimaailmast-valjuda
http://www.mil.ee/et/ajateenistus/sportimine-ja-vaba-aeg
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Rahvastik/Rahvastik.asp
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Õigusakt 

Õigusakti nimetus. Allikas, kus akt on ametlikult avaldatud, vastuvõtmise aasta, õigusakti 

number, sellega seonduvate aktide arv ning õigusakti jõustumise kuupäev ja aasta.  

Näiteks: 

Töövõime kaotuse protsendi määramise kord. RT, 2008, 77, 1068. Kättesaadav: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13027896 (12.02.2018).  

Dokument 

Dokumendi nimetus. Ilmumisaasta, dokumendi väljaandja organisatsioon, ilmumiskoht. 

Õpetaja, tase 7. Kutsestandard. 2017. Hariduse kutsenõukogu. Tallinn. Kättesaadav: 

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10640621 (29.01.2018). 

Suuline allikas (intervjuu vm) 

Perekonnanimi, Eesnime esitäht (-tähed). Aasta. Suuliselt autorile (kuupäev). 

Riisalu, A. 2018. Suuliselt autorile (15.01.2018).  

2.3. Tekstisisene viitamine 

Tekstis lisatakse viited kasutatud allikatele selleks, et oleks selge, kust täpselt käsitletav info 

pärineb, nii et huvitatud lugeja võiks soovi korral selle ka ise üles leida.  

Tsitaat peab täpselt vastama originaalile ja olema esitatud jutumärkides. Juhul kui 

originaaltekstis jäetakse vahele mingid sõnad või ebaolulised osad, siis märgitakse see 

kolme punktiga (…). Kui tsitaati soovitakse täiendada mingite selgitavate sõnadega, siis 

seda tehakse nurksulgudega […]. 

Refereering annab edasi teise autori töös esitatud väiteid ja seisukohti vabas vormis, oma 

sõnadega. Jutumärke ei kasutata, kindlasti peab aga olema viidatud autorile või allikale. Kui 

refereering on üks lause, siis paikneb viide enne lauset lõpetavat punkti. Mitmelauselise 

refereeringu korral on viide pärast viimase lause punkti.  

Kui tsiteeritakse või refereeritakse mingit konkreetset ideed, lauset või andmeid, tuleb viide 

lisada lehekülje täpsusega. Kogu artiklile, raamatule või raamatu peatükile võib viidata 

juhul, kui viite aluseks on kogu teose argument tervikuna. 

Kasutada võib tekstisisest või joonealust viitamist. Korraga võib kasutusel olla ainult üks 

neist süsteemidest. Kõik töös kasutatud allikad peavad olema viidatud ja esitatud kasutatud 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13027896
https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10640621
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materjalide loetelus. Viites esitatakse allikmaterjali autori perekonnanimi, töö ilmumise 

aasta ja viidatud materjali paiknemise lehekülg.  

Viidatakse allika autorile: (Perekonnanimi 2008: 159). 

Näiteks: (Luts 1986: 51). 

Isikuandmeteta allikale viidatakse allika esimestele sõnadele põhimõttel, et allikas eristuks 

teistest ning oleks lihtsalt leitav. 

Näiteks: (Sportimine ja ... 2016: 14). 

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

väljaandmise aasta järele vastavalt a, b jne.  

Kui viidatakse isikuandmeteta autoriga publikatsioonile, tuuakse viites pealkirja esimesed 

sõnad ja kolm punkti ning ilmumisaasta. Internetiaadressi tekstisiseses viites ei esitata. 

Kui kasutatav algallikas ei ole kättesaadav, kasutatakse mõtte autorile viidates nn 

vahendatud viitamist st viidatakse nii algallikale, kui sellele allikale, mis on eelnevalt 

algallikat kasutanud. Näiteks kui Hirsjärvi, Remes ja Saajavaara Mattineni viitavad ideede 

genereerimise tehnikale, siis viidata tuleb siiski idee esmaesitajale ning lisada allikas, kust 

see mõte pärit on. Viide on sel juhul nt: (Mattinen 1997: 19-31 vt Hirsjärvi et al. 2007: 51). 

Vahendatud viitamist tuleb võimalusel vältida. 

Joonealune viitamine  

Allika kohta märgitakse nii vähe, kui võimalik, kuid piisavalt, et aru saada, millise teosega 

kasutatud kirjanduse hulgast on tegu. Joonelauseid viiteid on hea kasutada ka märkuste ja 

väheolulisemate omapoolsete täienduste tegemiseks.  



10 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

Eesti keele seletav sõnaraamat. „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu” 2., täiendatud ja 

parandatud trükk. 2009. Eesti keele instituut.  

Kättesaadav: http://www.eki.ee/dict/ekss/ekss.html (02.03.2018). 

 

Pirita Majandusgümnaasiumi III kooliastme loovtööde korraldamise juhend. 2016. Pirita 

Majandugümnaasium. Tallinn.  

Kättesaadav: http://www.pmg.edu.ee/Oppetoo/loovtoo_juhend_2016.pdf (02.03.2018). 

 

Õpilasuurimus ja praktiline töö. Juhend. 2018. Pirita Majandusgümnaasium. Tallinn. 

 

Õpilasuurimuse ja praktilise töö vormistmine arvutil (MS Word 2013 baasil). Õppematerjal. 

2018. Pirita Majandusgümnaasium. Tallinn. 

 

.  

http://www.eki.ee/dict/ekss/ekss.html
http://www.pmg.edu.ee/Oppetoo/loovtoo_juhend_2016.pdf
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