
ARTIKLI VORMISTAMISE JUHEND 
 

ARTIKLI MAHT 

Soovitatav artikli maht on 1 autoripoogen (40 000 tähekohta). Arvestuslikul 

käsikirjalehel on 1800 tähekohta. Tähekohaks loetakse tähed, numbrid, märgid, 

kirjavahemärgid ja sõnavahed; üks autoripoogen täidab 22 lehte. 

ARTIKLI VORMISTAMINE 

Vormindusparameetrid on soovitatav kindlaks määrata enne kirjutamise 

alustamist, kuna juba kirjutatud teksti tagantjärele vormindamine on töömahukas ja 

teksti edasine töötlemine võib osutuda asjatult keerukaks (ühtlustamine enne 

küljendamist ja võimalikud vead teksti konverteerimisel küljendusprogrammi). 

• Töö vormistatakse arvutil ühepoolsel paberilehel formaadis A4 (kirjatüüp Times 

New Roman) arvutikirja suurusega 12 ja reavahega 1,5 punkti. 

Lehekülje vormindamiseks avada File-menüüs Page Setup-käsuga dialoogaken. 

Selle Paper Size-kaardil valida paberi formaat A4 (210 x 297). 

• Lehekülgi ei ole vaja nummerdada. 

• Tekst sisestada võimalikult lihtsalt (kirjastiilis Normal) kasutades ainult neid 

kujundusvõtteid, mis on teksti markeerimisel sisuliselt olulised – paks kiri (Bold), 

kursiiv (Italic), paksus kirjas kursiiv (Bold Italic). 

NB! Allajoonitud kirja üldiselt ei tarvitata. Sõrendatud teksti on raske lugeda, 

seetõttu võib sõrendust kasutada ainult üksikute sõnade, nt nime ja lauses eriti 

rõhutatud sõna esiletõstmiseks. Tavalised tühikud sõrendamiseks ei sobi. 

Sõrendamiseks valida Format-menüüst Font →Character Spasing →Spacing: 

Expanded. 

Kursiivkirjas esitatakse tsitaatsõnad ja nende lühendid (nt circa, ca), uued terminid 

jms. 

• Poolitamine. Kõige parem on enne toimetamist ja küljendamist sõnu mitte 

poolitada. Äärmisel vajadusel võib kasutada nn pehmet poolitamist 

(CTRL+miinusmärk). 



• Lühendeid kasutatakse tekstis võimalikult vähe ja vastavalt kirjakeele praegustele 

normidele (omakeelsed üldkasutatavad lühendid esitatakse tekstis punktita). 

Teadus- ja kutsekraadide ladinakeelsete nimetuste lühendid kirjutatakse 

lõpupunktiga ja tavakohaselt kursiivis (doctor philosophiae; dr. phil.). 

Lõpupunktiga ja kursiivis kirjutatakse ka teised ladinakeelsed lühendid.1 

• Juhul, kui tekstile lisatakse graafilised pildid ja joonistused, tuleb need esitada 

eraldi TIFF-vormingus failidena. Teksti lisada nende asukohta näitav 

vastavasisuline märkus. Tabelite ja skeemide tegemisel kasutada programmi Excel 

ja esitada tabelid iseseisvate failidena (tekstis märkida ainult tabeli asukoht). 

NB! Vormindust, kus ühe programmi dokument teise sisse pannakse (nt Exceli tabel 

Wordi tekstidokumendis) mitte kasutada, sest sellist mitme-programmi-faili on 

võimatu küljendusprogrammi üle kanda. 

VIITED, ALLMÄRKUSED 

Juhatavad märked illustratsioonidele, teistele jaotistele ja lehekülgedele antakse 

sulgudes või lause osana, nt (joonis 1), (vt lk 6). Lühendiga vt alustatakse sulgudes 

viidet ainult sel juhul, kui juhatatakse kaugemal ees- või tagapool asuva materjali 

juurde. 

Allikaviited esitatakse allmärkustes ning vormistatakse lühikirjena, kirje lõppu võib 

lisada viidatava leheküljenumbri. Joonealustes märkustes täpsustatakse või 

selgitatakse lühidalt teksti, esitatakse allikaviiteid jm andmeid. Allmärkustele 

viidatakse tekstis ülanumbriga (ülapaigutuses numbriga).2 

Viitekirje koostatakse väljaandega samas keeles, s.t lühendid esitatakse vastavas 

võõrkeeles, nt: eesti keeles lehekülg (lk), trükk (tr), raamatus (Rmt), köide (kd), 

millele vastab inglise keeles (p., ed., In, vol.) ja saksa keeles (S., Aufl., In. Bd.). 

Elektrooniliste materjalide viitekirjed koostatakse sarnaselt paberil dokumentide 

viitekirjetele. Nurksulgudes märgitakse multimeedia tüüp, nt [WWW], [On-line], [E-

ajakiri], [CD-Rom] ja kirje lõpus tuuakse ümarsulgudes kasutamise kuupäev, nt 

(20.03.2006). 

                                                
1 Tiiu Erelt. Eesti ortograafia. 4., täiend. tr. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2005. 90 lk 

2 Lembit Abo. Autori teatmik. Tallinn : 2001. 70 lk. 



Viitekirjed sisaldavad järgmisi elemente: 

• Autori ees- ja perekonnanimi. Enama kui kolme autori puhul esitatakse esimene 

või kaks esimest koos lühendiga jt. Juhul, kui väljaandel autor puudub ja tiitellehel 

on koostaja/toimetaja nimi esitatakse see pealkirja järel kaldkriipsuga eraldatult ja 

koos sõnaga koost. või toim. Kui autoreid ega koostajat/toimetajat pole märgitud, 

algab kirje raamatu pealkirjaga. 

• Kordustrükkide puhul märgitakse trüki number araabia numbriga, koos 

lühendatud iseloomustusega, nt: 3., parand. tr (tiitellehel Kolmas, parandatud 

trükk). 

• Ilmumiskoha ja kirjastuse nimi kirjutatakse täielikult välja ning eraldatakse 

teineteisest kooloniga, nt Tallinn : Ilo. Kirjastuse nimes ei kasutata jutumärke. Kui 

teos on välja antud mitmes kohas, tuuakse kirjes ainult üks koht (esimene). Kui 

ilmumiskohta ei ole märgitud, siis lisatakse lühend s.l. (sine loco – ilma kohata). 

• Imumisaasta; selle puudumisel tuuakse sõltuvalt keelest lühend i.a. (ilma aastata), 

s.a. (sine anno). Lehekülgede arvu näitamine ei ole raamatute puhul vajalik (soovi 

korral võib seda siiski teha). 

RAAMATU KIRJE AUTORI JÄRGI 
Autor. Pealkiri : alapealkiri. Trükk. Ilmumiskoht : kirjastus, ilmumisaasta, lk-de arv. 

Cliff Goddard. Semantic analysis : A practical introduction. Oxford : Oxford 

University Press, 1998. 411 p. 

Eduard Vääri jt. Võõrsõnade leksikon. 6. Tr. Tallinn : Valgus, 2000. 1072 lk. 

RAAMATU KIRJE PEALKIRJA JÄRGI 
Pealkiri : alapealkiri : koostaja(d); tiiteltoimetaja. Trükk. Ilmumiskoht : Kirjastus, 

ilmumisaasta. lk-de arv. 

Microsoft Word 2000 : Kasutaja teatmik / Koost. Jaak Kütt. Tallinn : Külim, 2000. 

208 lk. 

Science editors’ handbook / P. H. Enckell (editor). London : European Association of 

Science Editors, 1993. 

TRÜKIS AVALDAMATA ALLIKAD – KÄSIKIRJAD, UURIMISTÖÖD 



Katre Õim. Eesti võrdluste struktuur. Magistritöö. Tartu Ülikooli eesti keele 

õppetoolis. Tartu, 1997. 

ARTIKKEL KOGUMIKUS JA JÄTKVÄLJAANDES 
Artikli autor. Artikli pealkiri. – Väljaande pealkiri ja number / Kollektiivautor; 

Koostaja või toimetaja. Ilmumiskoht : kirjastus, ilmumisaasta, lk. 

Paul Alvre. Johannes Aaviku muutkondade süsteem. – Eesti Rahvusraamatukogu 

toimetised 3 : Keelereform ja raamat. Tallinn, 1993, lk 85. 

A. P. Cowie. Language sa Word : lexicography. In: N. E. Collinge. An Encyclopedia 

of language. London : Routledge, 1990, p. 671–700. 

AJALEHE JA AJAKIRJA ARTIKKEL 
Artikli autor. Artikli pealkiri. – Ajakirja või ajalehe nimi (jutumärkideta), ajakirja 

ilmumisaasta, number või ilmumiskuupäev, leheküljed (pms ajakirjadel). 

Tyler Burge. Mille poolest on keel sotsiaalne? – Akadeemia 2001, nr 11, lk 2146–

2170. 

Linnar Priimägi. Umberto Eco in fabula. – Sirp 2006, 6. jaan. 

ENTSÜKLOPEEDIA VÕI LEKSIKONI ARTIKKEL 
Kirjeldatakse samamoodi, nagu kogumiku artiklit; lühikirje saab koostada ladina sõna 

sub (all) või lühendit s. v. (sub verbo, sõna all) kasutades. 

Sõnavara. – Eesti entsüklopeedia 1996. 

EE 1996 s. v. sõnavara. 

ARHIIVIMATERJALID 
Materjali nimetus. Arhiiv, fond, nimistu või mapp, toimik, leht. 

Lühendid: f (fond); m (mapp); n/nim (nimistu); s (säilik; t (toimik); l (leht); p 

(pöördel). 

Näiteks: EAA (Eesti Ajalooarhiiv); KM EKLA (Kirjandusmuuseumi Eesti 

Kultuurilooline Arhiiv): 

EAA, f 402, n 4, s 1418, l 147–148. 

KM EKLA, f 186, m 71, l 4–4 p. 


