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Viitamine  

 

Kõigile Sillaotsa Kooli õpilastöödes, näiteks loov- ja uurimistöödes, referaatides, 

esseedes, kirjandites, esitlustes, videotes, plakatitel jmt, kirja pandud seisukohtadele, 

faktidele ja andmetele, mis ei ole autori enda poolt välja mõeldud, tuleb viidata. 

 

Mööndus tehakse siin kõigile üldtuntud faktidele, kuid siiski on parem pigem rohkem 

viidata, kui üldse viitamata jätta.  

Võõraste mõtete ja materjalide esitamist enda omadena  

käsitletakse plagiaadina. 

Hea toon näeb ette, et õpilastöödes viidatakse teaduslikule või vähemalt teaduslikkusele 

pretendeerivale kirjandusele. Üldjuhul ei viidata ajaviiteajakirjade artiklitele ega 

populaarteaduslikele raamatutele, kui see ei ole töö teema seisukohalt vajalik. Kõige 

lihtsamini saab teaduslikul ja mitteteaduslikul kirjatükil vahet teha selle järgi, kas tekstis 

esinevad viited või mitte.  

Õppeprotsessi käigus loodud töödes tuleks kasutada allikaid, kus esinevad viited. Eranditeks 

on viited arhiivimaterjalidele, sõnaraamatutele, intervjuudele, arvamustele ja teistele 

originaalallikatele, aga ka eelpool nimetatud mitteteaduslikele tekstidele, kui viimased on 

osa töö teemast (näiteks, kui uuritakse kooliõpilaste probleemide kajastamist peredele 

suunatud ajakirjades). 
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Viitamistehnikad 

Sillaotsa Koolis vormistatakse kõikides kooliastmetes kõik õppetöö käigus koostatavad 

õpilastööd (referaadid, esseed, esitlused, loovtööd, uurimustööd jmt) ühesuguse 

viitamissüsteemi alusel.  

Sillaotsa Koolis on aktsepteeritud viitamine APA6 viitamisstandardite järgi.  

Joonealune viitamine on lubatud ainult kokkuleppel juhendajaga ja antud juhend seda ei 

käsitle.  

Kasutatud kirjanduse loetelu esitatakse autorite perekonnanimede tähestikulises järjekorras. 

Videojuhendid: MS Word 2010 APA viitamissüsteemi kohta videos http://youtu.be/V8-

jVFvQ77k (Maadvere, 2012).  

Vt Lisa 1. Viitamise näited teksti sees ja kasutatud allikate loetelus. 

 

Tekstisisesed viitamisviisid 

Teistele autoritele kuuluvaid seisukohti või andmeid tuleb õpilastöödes esitada tsitaatidena, 

refereeringutena või parafraseeringutena. 

Tsitaat on  sõna-sõnaline väljavõte, mis esitatakse jutumärkides. Sõnastust, kirjavahemärke 

ja ortograafiat ei tohi muuta. 

Parafraseering on teksti ümbersõnastamine algset teksti mõttejada järgides. 

Refereering on teksti sisu konspekteeriv või kommenteeriv esitamine vabas vormis oma 

sõnadega, kuid autori mõtet moonutamata. 

Tsiteerimine 

Tsitaat on sõnasõnaline väljavõte viidatava kirjatüki tekstist. Tsitaatidena tuuakse välja eriti 

ilmekad või huvitavad mõtted või näited. Tsitaate võib lühendada või katkestada, seejuures 

tuleb väljajäetav koht kindlasti tähistada märgiga (…).  
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Lühendus ei tohi muuta originaalteksti mõtet.  

Tsitaat peab vastama originaalile sõnastuse, ortograafia, kirjavahemärkide ja 

eristuskirjade (sõrendused jm) osas.  

Tsiteerimisel võõrkeeltest tuleb tsitaat eesti keelde tõlkida võimalikult adekvaatselt, 

vajadusel esitatakse originaalsõnastus joonealusena.  

Tsitaat peab olema jutumärkides ning lõppema ümarsulgudes oleva viitega.  

Viites kajastub autori perekonnanimi, teose ilmumisaasta ja viidatud leheküljenumbrid (kui 

pole leheküljenumbrit, siis ilma).  

Kui tsitaat koosneb ühest lausest, pannakse punkt pärast viite lõpusulgu.  

Näiteks: „Ebaturvalises ja raskesti ennustatava tulevikuga ühiskonnas võivad küll tekkida 

ühekordsed protestiaktsioonid (…), aga mitte kodanikeühiskonda, mis oleks võimeline 

kaitsma turvalisust kui ühishüve” (Lagerpetz, 2005, lk 4).  

Kui tsitaat koosneb mitmest lausest, siis paikneb viide pärast jutumärke viimase lause 

järel, kusjuures punkti viite lõpusulu järel ei panda.  

Näiteks: „Te olete käinud ära tee ussikesest inimeseni, aga palju on teis veel ussikest. Kord 

olite ahvid, aga praegugi veel on inimene ahvem kui ükski ahv.“ (Nietzsche, 1993, lk 7)  

 

Refereerimine 

Peamine viis teoreetilistele allikatele viidata on refereeringuna. Sellisel juhul võetakse teise 

autori mõte kokku või jutustatakse ümber oma sõnadega.  

Refereeringu puhul ei kasutata jutumärke, kuid tekstist peab olema selgelt nähtav, kust 

refereering algab ja kus lõpeb.  

Viitamine toimub teksti sees ja viide pannakse refereeringu lõppu. 

Kui refereering koosneb ühest lausest, siis pannakse punkt pärast viite lõpusulgu.  

Kui refereering koosneb mitmest lausest või tervest lõigust, paikneb viide pärast 

jutumärke viimase lause järel, kusjuures punkti viite lõpusulu järel ei panda.  
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Viites kajastub autori perekonnanimi, teose ilmumisaasta ja viidatud leheküljenumbrid (kui 

pole leheküljenumbrit, siis ilma).  

Pöörata tähelepanu koolonile ja tühikutele, punktide ja komade asukohtadele.  

Näiteks: Edu saavutamisele suunatud eesmärkidega õppija soovib näidata oma häid võimeid 

ja oskusi ning tõestada enda võimekust võrreldes teistega (Covington, 2000, lk 23). 

Õppimise protsessi asemel keskenduvad edu saavutamisele suunatud inimesed pigem 

õppimise tulemusele (Eppler ja Harju, 1997, lk 109).  

Pikema refereeriva tekstilõigu või loetelu puhul on soovitav kasutada selle alguses 

tekstisisest viidet ehk lihtsalt selgitavat lauset. Sellisel juhul ei ole refereeringu lõpus uut 

viitesulgu vaja esitada, samuti pole tekstis mainitud autori nime vaja viitesulus korrata, kuid 

refereeringu ja järgneva teksti piir peab olema üheselt mõistetav.  

Näiteks: Kirjandi ülesehitust on põhjalikult käsitlenud professor Martin Ehala õpikus 

„Kirjutamise kunst” (2000, lk 78-79).  

Mitut allikat korraga refereerides esitatakse nende viited kõik ühes ja samas viites, kusjuures 

omavahel eraldatakse nad semikooloniga ning viited järjestatakse kronoloogiliselt.  

Näiteks: Mitmed uurimused (Johnson, 1979; Deutsch, 1980; Morton, 1985) viitavad 

kooperatiivse õppemeetodi kasutamisega kaasnevale olulisele õppeedukuse kasvule.  

Kui viidataval kirjatükil on rohkem kui kaks autorit, tuuakse esimese kuue autori 

perekonnanimed välja ainult esimeses viites. Edaspidi kasutatakse esimese autori nime ja 

tähistust jt või et al (ladina keelest et alii – ’ja teised’).  

Näiteks: Demograafilised muutused ei sõltu ühiskonna muutustest (Jänes jt 2005, lk 45) VÕI 

(Jänes et al 2005, lk 45).  

Juhul, kui refereeritava autori nimi on osa tekstist, lisatakse ilmumisaasta ja lehekülje 

number nime järele sulgudesse.  

Näiteks: Eppleri ja Harju (1997, lk 109) arvates keskenduvad edu saavutamisele suunatud 

inimesed peamiselt õppimise tulemusele. Jänes jt (2005, lk 45) on öelnud, et demograafilised 

muutused ei sõltu ühiskonna muutustest.  
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Juhul kui autorit pole märgitud (kusjuures tiitellehel märgitud koostajad ega toimetajad ei 

ole töö autorid), tuuakse viites trükise pealkirja esimesed sõnad ja kolm punkti või pealkirja 

suurtähtlühend, ilmumisaasta ja võimalusel viidatud leheküljenumbrid.1  

Näiteks: „Rumaluse esimene aste on pidada end targaks“ (Tsitaadiraamat...2001, lk 235).  

Kreeka tragöödiakirjanik Sophokles on öelnud: „Kõige teravamat valu teeb mõistmine, et 

kõigi meie hädade põhjuseks oleme me ise” (KASM 2001, lk 21).  

Ülaltoodud näite puhul viidatakse elektroonilisele Gümnaasiumi riiklikule õppekavale 

(2011), mistõttu leheküljenumbreid ei lisata.  

Kui viidatakse ilma pealkirja ja autorita internetimaterjalile, siis märgitakse viitesse 

veebilehe nimetus või teksti pealkiri (mitte veebilink).  

Näiteks: Eesti Draamateatri teatrijuht on Rein Oja (Eesti Draamateatri kodulehekülg, 2010).  

Kui viidatakse mitmele sama autori samal aastal ilmunud tööle, tuleb aastaarvud tähistada 

märgetega a, b, c (nt Covington 2000a; Covington 2000b). Sama tähistust tuleb kasutada ka 

kasutatud kirjanduse loetelus.  

Entsüklopeediale või sõnaraamatule viidates märgitakse selle teose nimi või lühend, 

ilmumisaasta ja viide märksõnale koos lühendiga sub (ladina keelest sub – ’all’) ja 

võimalusel leheküljenumber.  

Näiteks: Kunst on maailma esteetilise hõlvamise viis, milles avaldub inimese üldine 

loomejõud (EE5, 1990, sub kunst, lk 864).  

Füüsika on õppeaine, milles õpetatakse füüsika teaduse alg- ja põhiteadmisi (Vikipeedia, 

2010, sub füüsika).  

                                                
1 Sama nõue kehtib ka sarnastele internetimaterjalidele, mille viitesse leheküljenumbrit üldjuhul lisada ei 
saa. Näiteks: Õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumi jooksul on 96 kursust (Gümnaasiumi …, 
2011).  
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Internetimaterjalidele viitamisel tuleb järgida raamatutele viitamise põhimõtet: esitada autor 

ja avaldamisaasta. Autori andmete puudumisel on põhiliseks viitamisaluseks teksti pealkiri 

või veebilehe nimetus, mitte internetiaadress.  

Näiteks: „Püha Jüri on sõjameeste, maaharijate ja süütute neitsite kaitsepühak” (Kaeval, 

2003).  

 

Kaudviitamine 

Kaudviitamine ehk viitamine mõnele autorile teise autori teose kaudu ei ole soovitav, 

võimalusel tuleks proovida kätte saada siiski originaalteos. Kui see kuidagi ei õnnestu, 

kasutatakse erandkorras kaudviitamist – viidatakse nii originaalteosele, aga märgitakse ära 

ka reaalne kasutatud allikas.  

Näiteks: Oma mälestusteraamatus on Henno Käo seda kirjeldanud järgmiselt: „Mu 

tolleaegses elukohas läks läbiotsijatel kähku, sest pideva kolimise tõttu polnud seda va nodi 

veel suurt koguneda jõudnud – ainult väike riiulitäis raamatuid ja mõned hilbud” (1999, 

viidatud Salumets, 2001 järgi).  
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Lisa 1. Viitamise näited teksti sees ja kasutatud allikate loetelus  

 Viide teksti sees Viide kasutatud allikate loetelus 

Raamat, 1 autor 

Viitamisviis (Raamatu autori perekonnanimi, raamatu välja 
andmise aasta, lehekülje number) 

Raamatu autori perekonnanimi, eesnime initsiaal. (raamatu väljaandmise 
aasta).  Raamatu pealkiri. Raamatu väljaandmise koht: Kirjastus. 

 Näide (Tamm, 2009, lk 187) Tamm, J. (2009). Tallinna Püha Miikaeli klooster ehitus- ja 
uurimislugu. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus. 

Raamat, 2 - 5 autorit 

Viitamisviis Raamatu autori perekonnanimi & teise autori 
perekonnanimi, raamatu välja andmise aasta, 
leheküljenumber) 

Raamatu autori perekonnanimi,  eesnime initsiaal. & Teise autori 
perekonnanimi, eesnime initsiaal. (raamatu välja andmise aasta). Raamatu 
pealkiri.  Raamatu väljaandmise koht: Kirjastus. 

 Näide (Merivee & Remm, 1973, lk 15-17) Merivee, E. & Remm, H. (1973). Mardikate määraja. Tallinn: Valgus. 

Raamat, rohkem kui 6 autorit 

Näide (Almqvist jt, 2004, lk 24) või 

(Almqvist et al, 2004, lk 24) 

Almqvist, F., Ebeling, H., Heinälä, P., Karhu, J., Kumpulainen, K., … 
Westerinen, H. (2004). Laste- ja noortepsühholoogia. Tallinn: Valgus. 

Korporatiivne autor (st raamatu autoriks on ettevõte, organisatsioon) 

Näide (Tiigrihüppe Sihtastus, 2009, lk 8) Tiigrihüppe Sihtasutus. (2009). IKT koolis. Tallinn: Ecoprint. 

 

Peatükk või artikkel kogumikus/raamatust 
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Viitamisviis Peatüki/artikli autori perekonnanimi, raamatu 
välja andmise aasta, leheküljenumber) 

Peatüki/artikli autori perekonnanimi, eesnime initsiaal. (raamatu välja 
andmise aasta). Raamatu/kogumiku pealkiri (leheküljenumbrid). Raamatu 
väljaandmise koht: Kirjastus. 

Näide (Kalmet, 2009, lk 66) Kalmet, L. (2009). Kroonukoolis. Vendeström, H. (toim), Gustav Adolfi 
Gümnaasiumis koolilood XX sajand (lk 65-69). Tallinn: Gustav Adolfi 
Gümnaasiumi ajaloomuuseumi toimetised. 

Entsüklopeedia või sõnastik (sh veebis asuvad entsüklopeediad, sõnastikud) 

Viitamisviis Teose nimi või lühend, ilmumisaasta, viide 
märksõnale koos lühendiga sub (ladina keelest 
sub – all) 

Teose peatoimetaja perekonnanimi, eesnime initsiaal. (välja andmise aasta). 
Teose pealkiri. Teose väljaandmise koht: Kirjastus. 

Näide (Eesti keele sõnaraamat, 1999, lk 864) 

(EE5, 1990, sub kunst, lk 864) 

(Vikipedia, 2010, sub füüsika) 

Erelt, T. (1999). Eesti keele sõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 

Tõlkija järelsõna/eessõna raamatus 

Näide (Unt, 1995) Unt, M. (1995). [Eessõna]. C. G. Jung, Tänapäeva müüt (lk 11-14). 
Vagabund. 

Artikkel perioodikaväljaandest 

Ajakirja artikkel (Artikli autori perekonnanimi, ilmumis- või 
avaldamisaasta, leheküljenumbrid) 

Artikli autori perekonnanimi, eesnime initsiaal. (ilmumise aasta). Artikli 
pealkiri. Ajakirka nimi, ajakirja number, lehekülje number. 

(Preden, 2006, lk 1579-1580) Preden, J. (2006). Tark tolm. Akadeemia, 7, 1577-1586. 

Ajalehe artikkel (Reier, 2012, lk 2-3) Reier, L. (2012, 26.oktoober). Õppematerjalid: õhinapõhisus versus 
metoodilisus. Õpetajate Leht, lk 2-3. 
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Veebiallikad 

 (Veebilehe või teksti pealkiri,  õpilastöö 
koostaja poolt veebilehe vaatamise aasta) 

Artikli pealkiri. Veebilehe nimi. Veebilehe aadress (töö autori poolne 
veebilehe vaatamise päev, kuu ja aasta). 

Kodulehe artikkel (Kanepi Gümnaasium, 2015) Juhtimisega seotud dokumendid. Kanepi gümnaasium. Loetud aadressil 
http://kanepig.edu.ee/?id=82 (09.12.2015).  

Vikipeedia artikkel (Vikipeedia, aastaarv, sub artikli nimi)2 Artikli nimi. (artikli Vikipeediasse lisamise aeg või märge kuupäev puudub). 
Vikipeedia veebilehe nimetus. Loetud aadressil link (töö koostaja poolt artikli 
lugemise päev.kuu.aasta). 

(Vikipeedia, sub füüsika) Füüsika. (kuupäev puudub). Vikipeedia. Loetud aadressil 
https://et.wikipedia.org/wiki/F%C3%BC%C3%BCsika (09.12.2015). 

Ajaveebi ehk blogipostitus (Ajaveebi autori perekonnanimi, artikli 
avaldamisaasta) 

Autori perekonnanimi, eesnime initsiaal. (artikli avaldamise pp.kk.aaaa). 
Artikli pealkiri. Ajaveebi pealkiri. Loetud aadressil artikli veebiaadress (töö 
koostaja poolt artikli lugemise päev.kuu.aasta).  

(Hallap, 2015) Hallap, M. (15. november 2015). eDidaktikumi kasutusjuhend 
[ajaveebipostitus]. HT14.  Loetud aadressil 
https://maigahallap.wordpress.com/tag/juhendid/ (09.12.2015) 

Ajalehe/ajakirja artikkel 
veebis 

(Ross, 2012) Ross, M. (2012, 9. november). Õpikute kvaliteeti ei taga riik. Õpetajate Leht. 
Loetud aadressil http://opleht.ee (09.12.2015). 

                                                
2 Kui töös kasutatakse võõrkeelset Vikipeedia lehte, siis kasutatakse viidetes selle keele vastet. Nt ingliskeelse Vikipeedia puhul kasutatakse viites pealkirja Wikipedia. 
Võõrkeelsete materjalide kasutamise ja viitamise korral koostatakse viited vastavas keeles. Nt ingliskeelsete materjalide korral on ka viited ingliskeelsed. 
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Artikkel veebileheküljelt (autor olemas) 

 Artikli autori perekonnanimi, artikli 
avaldamise aasta, kui see ei ole leitav, siis 
referaadi koostaja poolt artikli vaatamise 
aasta) 

Artikli autori perekonnanimi,  eesnime initsiaal. (artikli kirjutamise aeg (kui 
on teada). Artikli pealkiri. artikli veebiaadress (töö koostaja poolt artikli 
lugemise päev, kuu ja aasta). 

 (Tankler, 2012) Tankler, L. (04.09.2012). Tallinna koolis kasvavad noored Steve Jobsid. Eesti 
Päevaleht. Loetud aadressil http://www.epl.ee/news/eesti/tallinna-koolis-
kasvavad-noored-steve-jobsid.d?id=64964306 (07.11.2012). 

Artikkel veebileheküljelt (autorit ei ole) 

 (Artikli pealkiri, artikli avaldamise aasta, kui 
see ei ole leitav, siis referaadi koostaja poolt 
artikli vaatamise aasta) 

Artikli pealkiri. Veebilehe pealkiri. Loetud aadressil artikli veebiaadress  (töö 
koostaja poolt artikli lugemise päev, kuu ja aasta). 

 (Prantsuse keele süvaõppe 45. aastapäev, 2012) Prantsuse keele süvaõppe 45. aastapäev. (2012). Loetud aadressil 
http://www.gag.ee/index.php?categoryid=1&p2_articleid=1122 (07.11.2012). 

Foto, tabel, skeem vmt. 

veebilehelt (autor olemas) 

Viide pildi all Viide kasutatud allikate loetelus 

  Foto järjekorranumber. Foto pealkiri. (Autori 
perekonnanimi, avaldamise aasta) 

Pildi autori perekonnanimi, eesnime initsiaal.  Pildi pealkiri. [meedia liik]. 
Pildi veebiaadress (pildi tööle lisamise päev, kuu ja aasta). 

 Foto 1. Koer. (Salum, 2012) Salum, K. (2012). Koer [Foto].  
http://kristjansalum.eu/images/250612_1336.jpg  
(04.12.2012). 
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Foto, joonis, skeem, tabel 
vmt veebilehelt (autorit ei 
ole)3 

Viide pildi all Viide kasutatud allikate loetelus 

 Foto järjekorranumber. Foto pealkiri 
(avaldamise aasta) 

Foto pealkiri. [ meedia liik ]. Pildi veebiaadress (pildi tööle lisamise päev, 
kuu ja aasta). 

 Foto 1. Rebane jahti pidamas (2012) Rebane jahti pidamas. 
[Foto].  http://www.miksike.ee/docs/referaadid2006/rebane_gerdapeda.htm 
(07.12.2012). 

Dokument (autor olemas) Viide teksti sees  Viide kasutatud allikate loetelus  

 (Dokumendi autori perekonnanimi, dokumendi 
valmimise aasta) 

Dokumendi autori perekonnanimi, eesnime initsiaal. (dokumendi valmimise 
aasta). Dokumendi pealkiri. Dokumendi valmimise koht. 

 (Pikhof, 2011) Pikhof, T. (2011). 2010/2011. õppeaasta kokkuvõte. Tallinn. 

Dokument (autorit ei ole) Viide teksti sees Viide kasutatud allikate loetelus 

 (Dokumendi pealkiri, dokumendi valmimise 
aasta) 

Dokumendi pealkiri. (Dokumendi valmimise aasta). Dokumendi veebiaadress 
(dokumendi töösse lisamise päev, kuu ja aasta). 

 (Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste 
kodukord, 2011) 

Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste kodukord. 
http://www.gag.ee/index.php?categoryid=78 (15.09.2011). 

Intervjuu Viide teksti sees Viide kasutatud allikate loetelus 

  Intervjueeritava perekonnanimi,  intervjuu 
toimumise päev, kuu ja aasta) 

Intervjueeritava perekonnanimi, eesnime initsiaal. Intervjuu läbiviimse päev, 
kuu ja aasta [intervjuu liik]. 

 (Rahn, 01.09.2012) Rahn, K. (01.09.2012) [Isiklik intervjuu]. 

                                                
3 Kui töö autor ise on foto, joonise, tabeli, skeemi või meediafaili autor, kasutatakse sama viitamisviisi, nagu teiste autorite korral. 
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Raadio- või telesaade Viide teksti sees Viide kasutatud allikate loetelus 

 Produtsendi perekonnanimi, saate toimumise 
aasta) 

Produtsendi perekonnanimi, eesnime initsiaal. (Produtsent). (Toimumise 
päev.kuu.aasta). Saate pealkiri [meedia liik]. Linn, Riik, : kanal. 

 (Häelme, 2013) Häelme, K. (Produtsent). (24.04.2013). Täheleaev: Priit Pedajas [Telesaade]. 
Tallinn, Eesti: ERR. 

Youtube’i video Viide teksti sees Viide kasutatud allikate loetelus 

 (Maadvere, 2014) 
 

Maadvere, I. (29.03.2014). 21. sajandi oskused [Video]. 
http://youtu.be/1U6Gwrxpjww (29.04.2014). 

Film 

 (Soosaar-Penttilä, 2014) Soosaar-Penttilä, E. (Produtsent). (2014). Nullpunkt [Mängufilm]. Eesti: 
Allfilm, Eesti Rahvusringhääling. 

Esitlus 

  (Reino, 2014) Reino, H. (2014). Protistid [Esitlus]. 
http://www.slideshare.net/helina20/protistid (18.11.2014) 

E-kiri 

 
 

(Pikhof, 2014) Pikhof. T., tiivi.pikhof@gag.ee (2014). Uurimistööde vormistamine. [E-kiri] 
Kiri saadetud Maadvere, I. (ingrid.maadvere@gag.ee). Saadetud 18. august. 

 


