
VIITAMINE JA VIITEKIRJE 
VORMISTAMINE



Tekstisisene viide
■ Kõik lõigud, mis ei ole autori enda looming või arvamus

■ Viide paikneb teksti sees ümarsulgudes

– autori perekonnanimi või trükise pealkiri

– ilmumisaasta, kui aasta ei ole tuvastatav kasutatakse lühendit s.a.

– leheküljenumber

■ Ühelauselise refereeringu puhul paikneb viide lause sees, s.t enne lauselõpu punkti

– Puudusteks on pealkirja ja töö sisu mittevastavus (Roomets 2006).

■ Mitmelauselise refereeringu puhul paikneb viide pärast lauselõpupunkti.

– Viidete puudumise tõttu ei eristu autori enese väiteid vahendatud 

seisukohtadest. Töödes on ka vähe analüüsi. (Teras 2004: 10-11)



Raamat

■ Ühe autoriga teos

– (Poska 1924: 34)

– Poska (1934: 145) on öelnud, et …

■ Poska, Jaan 1924. Hariduselu Tartumaal. Tartu: Kirjastus Havike

■ Kahe autoriga teos

– (Ehala, Raik 2003: 12-13)

■ Aavik, Artur, Teele Tali 2003. Keskkonnakaiste Eestis. Tallinn: Kirjastus Ilmatar

■ Kolme ja enama autoriga teos

– (Pajusalu jt 2004: 89)

– (Aavik 1924; Erelt 2004; Veski 1958)



Artikkel
■ Kogumik

– (Erelt 2004)

■ Erelt, Tiiu 2004. Sõnavõistlus andis uued eesti sõnad. – Keelenõuanne soovitab 3. 

Koostanud ja toimetanud Maire Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 40-54.

■ Ajakiri

– (Eicfuss 2011)

■ Eicfuss, Riho 2011. Inimeste teadlikkus nafta ja alternativsete kütuste kohta. – Akadeemiake 

nr 2, lk 63-84

■ Ajaleht

– (Kaareste 2007)

■ Kaareste, Norbert 2007. Kooliaasta algus rõõmustab ja pelutab. – Postimees 3.09, lk 3



Elektrooniline materjal

■ Autor on teada

– (Voolaid 2003)

■ Voolaid, Piret 2003. Jaanuar, veerpalu, märts, aprill, mae... Pilk spordimaailma läbi 

folklooriprisma. – Mäetagused nr 21. 

http://www.folklore.ee/tagused/nr21/spordifolkloor.pdf, 21.11.2021

■ Autor ei ole teada

– (Akadeemiake 2007)

■ Akadeemiake 2007. Õpilasete ajakiri Akadeemiake. 

www.metsaylikool.ee/akadeemiake/viitamine.html, 17.10.2019



Ilma autorita teos

■ viiteks pealkiri või selle esimene sõna, kolm punkti, aastaarv, lehelküljenumbrid

– (Kirjakeele... 1985: 74)

■ Kirjakeele teataja 1979-198: Õigekeelsuskomisjani otsused. Toimetanud Tiiu Erelt, 

Henn Saari. Tallinn: Valgus



Sõnaraamatud ja teatmeteosed

■ Suurtäht lühend, leheküljenumbrid

– (EKSS 288- 291).

■ EKSS = Eesti kirjakeele seletussõnaraamat, V köide, 1. Vihik 1997. Tallinn: Eesti 

keele Instituut



Intervjuud ja andmebaasid

■ Intervjuud

– (Jalak 2006)

■ Jalak, Linda 2006. Meie kooli traditsioonid enne ja nüüd. Kati Kadak, 1. okt 

(helisalvestis kassetil).

■ Andmebaasid

– (Vana kirjakeele korpus)

■ Vana kirjakeele korpus. www.murre.ut/vakkur/Korpused/korpused.htm, 7.09 2012


