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1. ÕPILASTE KIRJALIKE TÖÖDE LIIGID 

 

Käesolevas juhendis esitatakse kirjalike tööde kohta kehtivaid nõudeid.  

 

Iseseisev töö on õpetaja poolt antud juhendite järgi kodus tehtav õppeülesanne.  

 

Praktiline töö on õppeprotsessi käigus tehtav töö kas tunnis või tunniväliselt. Konkreetne juhis 

teostamiseks ja vormistamiseks antakse õpetaja poolt tunni sissejuhatavas osas. 

 

Essee on lühem vabas ja arusaadavas vormis teaduslikku laadi mõttearendus (kirjutis) teatud teemal. 

Kirjanduse kasutamine ja sellele viitamine ei ole kohustuslik. Essee temaatika tuleneb õppeaine 

programmist. Sisu ei ole rangelt piiritletud, väidete korrektne tõestamine ei ole kohustuslik. Olulised 

on loov mõtlemine ja omapoolne arvamus.  

 

Referaat on teatud probleemi või teema kokkuvõtlik teaduslik ülevaade, mille koostamisel põhine-

takse eelkõige kirjandusallikate uurimisel. Referaadi koostamisel on eesmärgiks süvendada õpilase 

oskusi töötada erialase kirjandusega ning arendada väljendusoskust, st tähendab antud õppeaine 

konkreetse osa või teoreetilise probleemi käsitust kirjanduse baasil ning eri seisukohtade kokkuvõt-

likku ülevaadet ja võrdlust. Ei eelda uudsete seisukohtade väljatöötamist. Soovitav on esitada järel-

dused ja omapoolne arvamus.  

 

Ainetöö on ühe aine teatud küsimuse lühiuuring, milles kasutatakse erialast kirjandust ja statistilisi 

andmeid, esitatakse järeldused ja suunad probleemi lahendamiseks või edasiseks uurimiseks. Teo-

reetilise probleemi käsitlemine või praktilise probleemi lahendamine ja kirjeldamine.  

 

Uurimustöö on ühe või mitme õppeainega seotud probleemi analüüsiva iseloomuga käsitus, s.o teo-

reetilise probleemi käsitlemine või praktilise probleemi lahendamine ja kirjeldamine.  

Koostamise käigus omandatakse teadustöö kogemusi ja oskust analüüsi tulemusi sisuliselt tõlgenda-

da ning üldistada.  
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Kursusetöö on juhendaja suunamisel kirjutatav õpilase iseseisev teaduslikku laadi kirjalik töö. Töös 

tuleb selgelt välja tuua töö eesmärk, selle saavutamise teed ja võtted, vaieldavad seisukohad, töö 

teostaja isiklik arvamus nende käsitlemisel jne. Mõnel juhul võib uurimustööd ja kursusetööd käsit-

leda üheselt, sarnaste nõuetega.  

 

Praktikaaruanne on praktikal tehtud tööde aruanne, mille vormistamise nõuded esitab praktika ju-

hendaja enne praktikale minekut. Töövaldkonniti võivad esineda erinevused, mis lähtuvad õppeka-

vast.  

 

Lõputöö on koolituse lõpetamisel kaitsmiseks ette nähtud uurimustöö, mis sisaldab teoreetilist üle-

vaadet uuritavast probleemist,  näitab töö tegija õpetatust uuritavas valdkonnas. Lõputöö võib olla 

ka rakendusliku iseloomuga töö, mis näitab tegija oskust kasutada oma teadmisi tulevase elukutsega 

seotud praktiliste probleemide lahendamisel. Tulemused peavad andma vastuse, kas töös püstitatud 

eesmärk saavutati ning milliseid konkreetseid tulemusi andis iga lahendust nõudev ülesanne. Järel-

dused ja ettepanekud peavad tulenema tööst enesest. Töö kokkuvõttes tuleb märkida, mida uut andis 

töö uuritavas valdkonnas (teoreetiline uudsus) ning milline on tulemuste kasutusvaldkond (praktiline 

väärtus). Õppekavas kirjutatakse lahti, mis liiki tööd sobivad antud erialal lõputööks. Lõputöö maht 

on ca 25 lehekülge + lisad. 

 

Kõigi õpilastööde vormistamiseks ettenähtud nõuded on esitatud alljärgnevalt.  
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2. TÖÖ KOOSTISOSAD JA VORMISTAMINE 

 

Teadustöödes on kindlad alljaotused, mis on paigutatud teatud järjestuses: 

1) tiitelleht; 

2) autentsuse kinnitamise leht (lõputöödel, vaata Lisa 2); 

3) sisukord (vaata Lisa 3); 

4) lühendite loetelu (vajadusel); 

5) sissejuhatus; 

6) töö põhiosa (jaotatakse peatükkideks ja nende alajaotusteks); 

7) kokkuvõte; 

8) kasutatud kirjanduse loetelu; 

9) lisad (vajadusel); 

10) summary (lõputöödel). 

Kõrgema taseme tööd vormistatakse arvutil A4 formaadis. Referaadid, esseed, kontrolltööd võib 

esitada juhendaja nõusolekul ka käsitsi kirjutatuna, loetavas käekirjas. 

 

2.1. Töö vormistamine arvutil 

 

- kasutatakse valget paberit (formaat A4); 

- prinditakse ühepoolsel paberilehel; 

- kirjatüüp Times New Roman, arvutikirja suurus 12 punkti; 

- reavahe 1,5; 

- tekst joondatakse nii vasak- kui ka parempoolse serva järgi ehk kasutatakse rööpjoondust; 

- lehe servadele jäetakse köitmisvaru vasakule 3,0 cm, paremale 1,5 cm, üleval ja all 2,5 cm; 

- lehekülje number kirjutatakse lehe allserva keskele või paremale äärele; 

- kõik leheküljed nummerdatakse alates tiitellehest, kuigi tiitellehele lehekülje numbrit välja ei 

trükita; 

- töö iseseisvad osad (peatükid, sisukord jt) algavad uuelt lehelt; 

- kõik alamärkused või selgitused jooniste juures trükitakse arvutikirja suurusega 10 punkti. 
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2.2. Tiitelleht 

 

Tiitellehel (Lisa 1) on järgmised elemendid ja nõuded vormistusele: 

- õppeasutuse ja õpitava eriala nimetus (keskele joondus); 

- autori ees- ja perenimi (paikneb pealkirja kohal, 2/3 lehe kõrgusel, keskele joondus, poolpak-

sus kirjas (Bold)); 

- töö pealkiri (keskele joondus, poolpaksus kirjas, suurtähtedega, sõnu poolitamata ja lühen-

damata); 

- töö liik: kursusetöö, lõputöö, praktika aruanne vm (keskele joondus); 

- töö juhendaja (paremale joondus); 

- töö kirjutamise koht ja aasta, mille vahele koma ei panda (keskele joondus). 

- arvutikirja suurus 16 punkti 

 

2.3. Pealkirjade vormindamine 

 

Töö põhitekst liigendatakse peatükkideks, alapeatükkideks ja punktideks, mis pealkirjastatakse ja 

nummerdatakse, soovitavalt hierarhilise numeratsiooniga ja araabia numbritega (peatükk 1., alapea-

tükk 1.1., punkt 1.1.1.). Kõikide töö iseseisvate osade: sissejuhatus, kokkuvõte, kasutatud kirjandu-

se, loetelude, summary ja lisade pealkirjad vormistatakse esimese astme pealkirjadena, kuid neid ei  

nummerdata. Pealkirjas sõnu ei poolitata, lühendeid ei kasutata. Pealkirjade lõppu ei panda punkti. 

 

Pealkirjad vormindatakse: 

- peatüki pealkiri (kirja suurus 16 punkti, poolpaksus kirjas, kõik suurtähed); 

- alapeatüki pealkiri (kirja suurus 14 punkti, poolpaks kiri, kaldkiri (Italic), esimene suurtäht); 

- punkti pealkiri (kirja suurus 13–14 punkti, poolpaks kiri, esimene suurtäht). 

 

Kõik pealkirjad peaksid olema lühikesed ja selged ning vastama sisule. Peatüki pealkirja ja alapeal-

kirja ning sellele eelneva ja järgneva teksti vahele jäetakse üks tühi rida.  
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2.4. Sissejuhatus 

 

Sissejuhatusel on järgmised ülesanded: 

- Teema valiku põhjendamine. Põhjenduse parimaks viisiks on sisuline argumentatsioon, mitte 

kellegi kolmanda arvamusele viitamine. 

- Töö eesmärgi piiritlemine: milliseid probleeme soovitakse lahendada, mida peetakse vajali-

kuks uurida ja analüüsida, millised on oodatavad uurimistulemused ja milleks neid saab ka-

sutada. 

- Eesmärgi saavutamiseks püstitatud ülesannete piiritlemine. 

- Kasutatava uurimismetoodika tutvustamine ja põhjendamine. 

- Töö ülesehituse selgitamine. 

 

Sissejuhatuses võib autor tähelepanu juhtida nendele töö koostamisel ilmnenud asjaoludele, mille 

teadmine aitab lugejal töö sisu paremini mõista. Sissejuhatuses võib avaldada tänu isikutele või ins-

titutsioonidele, kes on õppijat juhendanud ja abistanud andmete kogumisel, nende valimisel ja läbi-

töötamisel. Sissejuhatuses ei tooda ära töö tulemusi ja järeldusi, milleni on jõutud töö käigus. Sisse-

juhatuse soovitav pikkus on 5–10% töö sisulise osa mahust, üldjuhul tavaliselt 1–2 lehekülge. 

 

2.5. Töö põhiosa 

 

Töö sisulise osa soovitavaks pikkuseks on 18–20 lehekülge. Töö erinevad osad peavad olema nii 

sisult kui ka mahult tasakaalus. Peatükid jagatakse vajadusel alapeatükkideks ja need omakorda 

punktideks. Tuleb vältida nii liigendamiseta kirjutamist kui ka üleliigendamist. Töö põhiosa peatü-

kid ja nende allosad peavad olema sisuliselt ja loogiliselt üksteisega seotud ning moodustama teema-

le vastava terviku. 

Töö põhiosas tuuakse ära kõik oluline, alates probleemi püstitamisest kuni lahenduste, tulemuste ja 

järelduste esitamiseni. Lõputööde puhul on oluline, et töö teoreetilisele osale järgneks ka praktiline 

osa.   
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2.6. Töö stiil ja keel 

 

Üldnõudeks on korrektse kirjakeele kasutamine, sõnastuse selgus ja täpsus. Vältida tuleb kõnekeelt, 

slängi või mõttetuid stampväljendeid. Töö peab olema kirjavigadeta. Selleks peab autor ise kordu-

valt ja hoolikalt oma teksti kontrollima, samuti on soovitatav kasutada n.ö võõra lugeja abi, sest kõi-

ki oma vigu autor tavaliselt ise ei märka. 

 

Töö kirjutamisel peetakse silmas järgmisi nõudeid: 

- kasutatakse üldtunnustatud ja väljakujunenud terminoloogiat ning lühendeid; 

- loomulikud ja lihtsad väljendused; 

- välditakse paljusõnalisust; 

- välditakse võõrsõnadega liialdamist; 

- eesti keelde ülevõetud võõrkeelsed terminid, mida kirjutatakse ja hääldatakse võõrkeelse-

tena, tuleb kirjutada kaldkirjas; 

- välditakse sõnakordusi, selle asemel kasutatakse rikkalikumalt sõnavara; 

- ei kasutata emotsionaalseid väljendeid; 

- tekst koostatakse umbisikulises või mina-vormis;  

- kõneviis ja -vorm olgu ühtne kogu töö ulatuses. 

 

Töös tuleks kasutada võimalikult vähe ja ainult üldlevinud lühendeid nagu lk, nt, nr, st, a, jms, jne. 

Kui kasutatakse üldlevinud lühendeid, mille täisnime ei ole üldjuhul tavaks kasutada (nt ÜRO, 

USA), siis ei ole vaja esitada täielikku kirjapilti. Kui tööd läbib üks ja seesama küllaltki pikk ja 

mitmest sõnast koosnev mõiste, siis võib luua uue lühendi, mida esmakordsel kasutamisel peab eel-

nevalt defineerima täieliku kirjapildi kaudu. Näiteks: sisemajanduse koguprodukt (SKP).  Pealkirja-

des üldjuhul lühendeid ei kasutata. Kõikidest kasutusele võetud lühenditest tuleb kogu töö ulatuses 

kinni pidada. 
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2.7. Tabelid, joonised, valemid 

 

Tabelid ja joonised illustreerivad teksti, aitavad selle sisu paremini edasi anda ning kuuluvad töö 

teksti. Vaid väga ulatuslikud ja algandmeid sisaldavad tabelid tuuakse välja lisades. Joonise nimetu-

se alla kuuluvad kõik töös sisalduvad diagrammid, graafikud, skeemid, fotod. Tabelid/joonised 

pealkirjastatakse ja nummerdatakse kogu töö ulatuses araabia numbritega. Tabeli/joonise järjekorra-

number kirjutatakse joonise nimetuse ette ja eraldatakse sellest punktiga. Tabeli number ja pealkiri 

kirjutatakse enne tabelit, joonise number ja allkiri joonise alla. Töös olevad joonised ja tabelid seos-

tatakse tekstiga ja neile tuleb tekstis viidata. Viitamisel näidata tabeli/joonise number, mis eraldatak-

se ülejäänud tekstist ümarsulgudega, nt (joonis 3). Kui joonis ei ole autori originaallooming, tuleb 

kindlasti allkirja juures ära tuua viide algallikale.  

Näide:  

 

 

 

 

 

 

Joonis 8. Kasumi maksimeerimine lühiajalise tootmise korral (Türk, V. Turumajanduse alused, Tar-

tu, 1998, lk 234). 

 

Valemid esitatakse omaette real, paigutatuna soovitavalt lehe keskele. Kõigi töös esinevate valemite 

ja matemaatiliste avaldiste saamist tuleb selgitada. Kirjandusest võetud valemite selgitus piirdub vii-

tega allikale. Valemis kasutatavate tähiste selgitused paigutatakse valemite järele, kusjuures igas 

uues valemis selgitatakse ainult esmakordselt esinevaid tähiseid. 
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2.8. Loetelud 

 

Loetelu punktid tähistatakse tavaliselt kas araabia numbritega, väiketähtedega, punktide või mõttek-

riipsuga. Kui loetelu koosneb üksikutest sõnadest või sõnaühenditest, siis kirjutatakse loetelu punk-

tid üksteise järele ja eraldatakse semikooloniga. Järjekorda võib tähistada numbrite või tähtedega, 

mille järel ümarsulg. 

Näide: 

Valmidusastme järgi eristatakse:  

1) valmistooted, 2) pooltooted, 3) lõpetamata toodang. 

või 

Valmidusastme järgi eristatakse: a) valmistooted, b) pooltooted, c) lõpetamata toodang. 

 

Kui loetelu sisuks on pikemad sõnaühendid või laused, siis võib alustada iga punkti uuelt realt. 

Numbri või tähe järel on ümarsulg, alustatakse väiketähega ja loetelu osad eraldatakse üksteisest 

semikooloniga. 

Näide: 

Aaaaa aaaaaa aa aaaaaaaaaaa: 

1) aaa aaaaaa aaaaaaa; 

2) aaaaaaa  aaaaaa aaaaaa. 

või 

Bbbbbbb bbbbbb bbbb: 

a) bbbbbb bbbbbb bbbbbb; 

b) bbbbbbbb bbbbb. 

 

Loetelus kasutatakse nummerdamist tavaliselt siis, kui on oluline koostisosade järjekord või arv. 

Samuti tekstis viitamise puhul. Muudel juhtudel võib järjestuse tähistuse (numbrid, tähed) ära jätta 

ning asendada mõttekriipsudega või mõne muu tähisega (punkt, tärn jne).  
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2.9. Arvude esitamine 

 

Ühekohalised arvud kirjutatakse tekstis sõnadega. Numbriga kirjutatakse ühekohalised arvud juhul, 

kui nende juurde kuuluvad mõõtühikud või märk %. Järgarvu järele pannakse punkt. (Näiteks: 1. 

päeval) 

Järgarvude ühendamisel kaldkriipsuga jääb esimene arv punktita (1998/1999. aasta). 

Aasta kirjutatakse alati arvuliselt. Keelatud on kirjutada käesoleval aastal, möödunud aastal. 

Kuni märgina arvude vahel kasutatakse mõttekriipsu (1–2 liitrit) või  kolme punkti (1...2 liitrit). 

Tekstisiseselt väljendatakse arvud ühest kuni kümneni sõnadega (kolm töötajat, teisel korrusel), üle-

jäänud arvud numbritega. 

 

2.10. Kasutatud allikate loetelu 

 

Kasutatud allikate loetelus esitatakse ainult töös viidatud allikad, ja vastupidi: igale allikale loetelus 

peab leiduma viide töös.  

Kasutatud teosed loetletakse autorite perekonnanimede tähestikulises järjekorras, autori nime puu-

dumisel pealkirja esimese sõna järgi. Esmalt ladinatähestikuline (nii eesti- kui võõrkeelne) ja seejä-

rel slaavitähestikuline kirjandus. Ühe autori tööd reastatakse ilmumisaasta järjekorras. Toimetajat ei 

esitata autorina. 

 

Raamatute puhul on vajalikud järgmised andmed: 

1) autori perekonnanimi koos initsiaalidega; 

2) ilmumisaasta; 

3) pealkiri; 

4) väljaande number (esimese trüki puhul ei märgita); 

5) ilmumiskoht; 

6) kirjastus; 

7) lehekülgede arv;  

8) kasutatud lehekülgede numbrid. 

 Andmed saadakse teose tiitellehelt ja/või selle pöördelt. 
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Näide: 

- Tilk, T. (1999) Arvutiõpik. Täiendatud kordustrükk. Kuressaare, Tallinna Raamatutrükikoda, 

lk 224. 

- Hawken, P., Lovins, A., Lovins, H. (2000) Looduskapitalism. Uue tööstusrevolutsiooni al-

gus. AS Pakett trükikoda, lk 490. 

- Naine ja mees. (2000) Koostanud Tiit Kuningas. AS Kirjastus Ilo, lk 456. 

 

Ajalehtede ja ajakirjade puhul on vajalikud andmed:  

1) artikli autori nimi koos eesnime või initsiaalidega; 

2) artikli pealkiri; 

3) väljaande nimetus;  

4) ilmumisaasta; 

5) number; 

6) kasutatud leheküljed. 

 

Näide: 

- Kõverjalg, A. (1998) Kutsealade võtmekvalifikatsioonid. – Haridus – 5, lk 24–26. 

 

Elektrooniliste allikate puhul tuleb ära tuua: 

1) autori nimi, selle puudumisel organisatsiooni nimi, kust viidatav materjal pärineb; 

2) materjali kasutamise kuupäev (pole vajalik CD-ROM-ide puhul); 

3) artikli pealkiri; 

4) materjali täpne internetiaadress või andmekandja tüüp (nurksulgudes) ja pealkiri. 

 

Näide: 

- Estiko Plastar AS. (10.04.2003). Ettevõtte info. Loetud aadressil 

http:www.plastar.ee/ettevotteinfo.php  

- Tallinna Väärtpaberibörs. (15.05.2003) Börsi tehingustatistika. Loetud aadressil 

http://www.tse.ee/stat  

http://www.tse.ee/stat
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- Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). (22.09.2005). 

PRIA klientide uuring 2005. Loetud aadressil 

http://web.pria.ee/pria/uuringud/Kliendiuuring%202005.pdf  

 

Käsikirjaliste materjalide viitamise näide: 

- Harak, Lembit. (2003) Arvud kirjapildis. Pärnu [tunnikonspekt] 

 

2.11. Viitamine 

 

Kõik töös kasutatud teiste autorite seisukohad, tsitaadid, arvandmed jm peavad olema viidatud.  

Tsitaat peab vastama originaalile nii sõnastuse kui ka ortograafia osas. Tsitaat esitatakse jutumärki-

des. Viide märgitakse kohe peale jutumärke.  

Refereeringu korral antakse teise autori mõte edasi oma sõnadega. Jutumärke ei kasutata. Kohustus-

lik on viitamine allikale või autorile. 

Kui kirjanduse loetelus on ühelt  autorilt mitu samal aastal ilmunud tööd, siis eristatakse need tähte-

dega a, b, c jne.  

 

Näide: 

- Üldtuntud on tõsiasi, et mida abstraktsem ja elukaugem on mingi teooria, seda vähem huvi ja 

võimalusi on seda vaidlustada (Kaldaru, 1997). 

 

- Anti Kidron esitab koolitaja võtmeküsimused (Kidron, 1999a), rõhutab naeru tervistavat osa 

(Kidron, 1999c). 

 

2.12. Lisad 

 

Materjalid, mis põhiosas ei ole tekstiga haakuvad, kuid võivad pakkuda huvi probleemiga põhjali-

kult tutvuda soovijatele, esitatakse lisas. Lisas esitatakse ka töös kasutatud materjalid (näiteks ette-

võtte aastaaruanne), mis ei ole õpilase enda koostatud, kuid mis on lõputöö osaks ja mille andmeid 

analüüsitakse. 

http://web.pria.ee/pria/uuringud/Kliendiuuring%202005.pdf
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Lisad nummerdatakse (nt Lisa 1.) ja varustatakse pealkirjadega. Iga lisa kohta peab töös olema vii-

de. Lisad paigutatakse neile viitamise järjekorras.  Iga lisa alustatakse uuelt lehelt. Esimese lisa ette 

võib paigutada lehe pealkirjaga “LISAD” ja esitada sellel lisade pealkirjade loetelu. Lisad ja nende 

pealkirjad tuuakse ära ka töö sisukorras: 

LISAD 

Lisa 1. Küsitluslehe näidis 

Lisa 2. E-ajakirjade loetelu 
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