
Eesti keelele omasest 

Airi Kapanen 

keeletoimetaja 

Iga keele osakapital aktsiaseltsis Maailmakultuur 
seisneb tema iseseisvas, teistest keeltest 
erinevas arengus. 

Uno Liivaku 



1. Omastavas käändes eestäiend 

a) kiilung 

b) terminiloome 

c) kõrvallause asukoht 

2. Sõnajärg ja Ö-2 reegel 

3. Liitajad vs. lihtaeg 

4. Lisandi asukoht 

 

 



„Te peate, te peate, te peate!  

Te olete harjunud, et keeles aina peab ja on 

keelatud.  

Aga kas olete sellele tulnud, et väga palju 

nendest pidamisest ja keeldudest on teisse 

endasse juba sisse programmeeritud.”  
 

Uno Liivaku (1996). Eesti keel ja eesti kirjakeel. –  

Kirjakeel ja kirjasõna (ilm 1999), lk 26 



Keel on salliv.  

Keel võimaldab kõike: võib öelda üht ja mõelda teist,  

kirjutada vigadega ja vigadeta, ÕSi järgi ja  

uuendus-meelselt, sõnu moonutada ja moonutamata jätta, 

stiile segada ja lahus hoida, keelega mängida ja keele asjus 

range olla. 

 

Kirjakeel on sallimatu.  

Pole parata, ta peab end kaitsma, et säiliks süsteem, et ta 

oleks püsikindel, tagaks suurima võimaliku 

väljendustäpsuse ja -nõtkuse – kultuuri säilimisegi. 

Uno Liivaku 

 

 

 



Uurimustest eesti kirjakeele sõnavara muutumise kohta 

selgub, et viimase 10–15 aasta jooksul kirjakeelde 

lisandunud laenudest on 85% inglise laenud.  

TÜ magistrant Kati Pedaja, kes oma 2002. aastal kirjutatud 

bakalaureusetöös jälgis uute laensõnade tulekut 

kirjakeelde ja nende struktuurilist kohanemist, jõudis  

680 analüüsitud sõna põhjal järeldusele, et uute laenude 

pealetung on suurem, kui kirjakeel jõuab omaks võtta.  

K. Habicht 

„Kirjakeele hetkeseis” 

 

 

 

 



 

Omastavas käändes eestäiend  

on üks eesti keele omapärasid. 
 

 

 

 

mille mis? 



 

Eesti keelele on igiomane omastavalise  

[ja omadussõnalise] täiendi eesasend,  

kuna järeltäiend on võõras.  
 

Pea asemele saba kirjutamine ei ole eesti keel ega 

hakka eesti keel olema, kirjutatagu nii palju kui 

tahes või antagu selle eest kas või auhindu. 

SIIN ON PEA ASEMEL SABA 

• kook õuna                        

• toos tiku         • tornis Pika Hermani 

• juhataja osakonna             • sokid meeste 

 

vt Henn Saari (1976). Minutid keele platsil Raekoja. – Keelehääling, lk 150–154 
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mille mis 
TÄIEND + PÕHISÕNA 

 
 

 

 

 
 

Indoeuroopa keelte mõjul kasutatakse ohtralt 
 

  
*Hirm on signaal ohust. 

*roll tulevikuks 

 

nt   märk heast maitsest, eesmärk sellel üritusel 

Omastavas käändes eestäiend 

Omastavas 

käändes eestäiend  

mis millele  
mis millest 
mis millel  
mis milleks 

 



MIS MILLEKS 

 eesmärk kohtuprotsessi korraldamiseks  

 tegevus järgmisteks perioodideks  

 täiendavaid võimalusi kitsaskohtade ja 

takistuste kõrvaldamiseks  

 meetmed maastikukahjustuste kõrvaldamiseks ja 

vältimiseks 
 

MIS MILLELE? 

 tunnistaja majanduslikule ebavõrdsusele  

 vähesed selgitused sellele teemale 

 esmaettekanne sümfooniaorkestrile 
 

MIS MILLEST? 

 tähtis osa inimese igapäevasest elukeskkonnast 

Vt ka SÜ 102, 
määrustäiend 
http://www.eki.ee/books/ekk09/
index.php?p=5&p1=3&id=454 



MILLE MIS? 

eesmärk kohtuprotsessi 

korraldamiseks → 

kohtuprotsessi korraldamise 

eesmärk 

tegevus järgmisteks  

perioodideks →  
järgmiste perioodide tegevus 

täiendavaid võimalusi  

kitsaskohtade ja 

takistuste kõrvaldamiseks →  

takistuste kõrvaldamise 

lisavõimalusi 

lisavõimalusi, et kõrvaldada .. 

meetmed maastikukahjustuste 

kõrvaldamiseks ja vältimiseks 

→  

maastikukahjustuste kõrvaldamise 

ja vältimise meetmed (abinõud) 

tunnistaja majanduslikule 

ebavõrdsusele → 

majandusliku ebavõrdsuse 

tunnistaja 

vähesed selgitused  

sellele teemale → 
selle teema vähene selgitamine 

tähtis osa inimese 

igapäevasest elukeskkonnast 

→ 

inimese igapäevase elukeskkonna 
tähtis osa 



Täiendi järelasend muudab lause 
kohmakaks. 



mille mis? on parem 

Reeglid salasõna valikule, kehtivusele ja muudele 

parameetritele .. 

 

• Salasõna valiku, kehtivuse ja muude parameetrite 

reeglid kehtestatakse .. 

 

• Reeglid, mille järgi valitakse salasõna, selle 

kehtivus ja muud parameetrid, kehtestatakse kas 

infosüsteemi kasutamise korra või muu juhendiga. 

 



mille mis? on ametitekstis iga päev 

• lisaraie vajadus  

• Harju-Järva-Rapla regioon 

• Tallinna-Tartu maantee 

• Euroopa Ühenduse kaubamärgi taotlus 

• põhivara objekti tegelik soetusmaksumus 

• rahvusvaheline linnapeade pakt 

• linna elamufondi stuktuur 

• uute hoonestusalade kasutusotstarve 

• Tallinna linna 2009. a eelarve kavandi seletuskiri 

• Pirita-Ülemiste kanali III lõigu projekt 

 

 



AMETITEKSTIS 

oht kaldaalade ja vee reostamiseks → 

kaldaalade ja vee reostamise oht ~ oht reostada kaldaalad 

ja vesi 

 

AMETITEKSTIS 

tegevusvajaduste kava lähiaastateks → lähiaastate 

tegevuskava 

 

AMETITEKSTIS 

Sisaldab kõiki kulusid konkreetse investeerimisobjekti 

valmimiseks → kõiki investeerimisobjekti valmimiskulusid 

 

 

AMETITEKSTIS 

ennetusabinõud õnnetuste ärahoidmiseks → õnnetuste 

vältimise abinõud ~ meetmed 



mille mis? on parem 

jäljed metaanist → metaani jäljed 

riismed mesitarust → mesitaru riismed 

lühivariant kokkuleppest → kokkulepe lühivariant 

kõneles reisimuljetest Jaapanisse → Jaapani-reisi 

muljetest 

 

küsimus piirilepingust → 

ajakiri muusikast → 

näitus lindudest → 

varundusnõuded andmekogudele → 

 

 



 

Kui teil on mingeid konkreetseid soove mõnest 

raamatust, mida siin veel müügil pole, siis küsige julgelt, 

äkki oskame aidata. 
 

→ Kui teil on mõne kindla raamatu ostusoov, ..  

 
Hinnangud vajalikule ööbimiskohtade arvule on 

erinevad, kuid kõikide hinnangute kohaselt on vajadus 

ööbimiskohtade järele suurem kui praegu olemasolev 

ööbimiskohtade arv.  →  
 

a) Hinnang vajaolevate ööbimiskohtade hulga (MILLE?) 

kohta on inimeseti erinev, kuid .. 

b) Selle kohta, kui palju ööbimiskohti on juurde vaja, on 

mitmesuguseid arvamusi, kuid .. 



Keelenäide ajalehest Äripäev, 08.04.2014 



OMASTAVAS KÄÄNDES 

TÄIENDOSA TERMINITES 



Omastavalist liitumist mittetundvate dominantkeelte 

mõjul on selle liitumisviisi kasutus uute terminite 

moodustamisel vähenenud, näiteks cable modem kipub 

eesti keele spontaanses kasutuses olema pigem 
„kaabelmodem” kui traditsiooni järgiv „kaablimodem”.  

 

 Üldisele trendile vastu seista või muuta juba käibele 

läinud nimetavalise liitumisega termineid on suhteliselt 

lootusetu, aga uue termini moodustamisel võiks ikkagi 

korraks mõelda ka omastavalise liitumise võimaluse 

peale.  
A. Tavast (2013). Mitmekeelne oskuskeel 

Vt ka Uno Liivaku (2008). Oma omastavaga, võõras 

võõrastavaga. – Õiguskeel, http://www.just.ee/35368 

 

http://www.just.ee/35368


Eesti keele väljendusvõime kannatab 

nimetavalise liitumise ülekasutuse tõttu 

Erinevalt mõnest teisest purismi väljendusest on 

omastavalise liitumise säilitamisel isegi põhjendus 

olemas. Seni on täiendosa kääne võimaldanud tähendusi 

diferentseerida, näiteks „kaablimodem” käib kaabli otsa 

ja „kaabelmodem” on kaablist tehtud vms. Küllap 

leitakse käändeopositsiooni kadumisel sama erinevuse 

väljendamiseks mingi muu meetod (tuleb ju kasvõi 

seesama inglise keel väga edukalt kääneteta toime),  

aga kuni pole leitud, kannatab eesti keele 

väljendusvõime tõepoolest nimetavalise liitumise 

ülekasutuse tõttu.  
Arvi Tavast (2013). Mitmekeelne oskuskeel, 142–143 

http://www.tavast.ee/public/opik/opik.pdf 

 



Eesti liitsõna omapära 

Ainsuse omastavas seisev täiendosa jaksab 

edasi anda ka mitmuslikku sisu,  

mis sellest, et liitsõnavaeses inglise või vene 

keeles võib sama koha peal seista sõnaühend.  

 

Rohkem kui seletus panevad seda jõudu uskuma 

kaks tugevat näidet: tikutoos ja raamatukapp.  

Tiiu Erelt (2007). Terminiõpetus, lk 268 

 





…aitab vältida ületarvitatud sõna „osas” kasutamist. 
 

Toodangu omahind kujunes nende toodete osas madalamaks kui 

eelmisel aastal. →  

Nende toodete omahind (MILLE MIS?) kujunes madalamaks kui 

eelmisel aastal.  

 

Maanteede osas korraldab lumetõrjet kohalik omavalitsus. > 

Maanteede lumetõrjet (MILLE MIDA?) korraldab kohalik omavalitsus.  

 

Teen ettepaneku muuta medali statuuti punktide 2 ja 7 osas. > Teen 

ettepaneku muuta medali statuudi (MILLE?) punkte 2 ja 7. 

 

 

Omastavas käändes eestäiend … 



mille mis? kuupäevafraasis 

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrus 

nr 252 „Infosüsteemide turvameetmete süsteem”  

 

 

 

 
KEELENÕUVAKAST 

Õige on valitsuse 5. mai 2000. a määrus nr 5, 

mitte  

määrus nr 5 5. maist 2000. a. 

 

 

omastavas käändes eestäiend 

mille mis? 



vt „Kirjakeele teataja II” 



Omastavas käändes 

eestäiend  

ja  

nimed 



 

Nimi, mis on põhisõna ees, tuleb eesti 

keeles panna omastavasse käändesse. 

 

Iseäranis halb on nimetava kasutamine 

omastava asemel siis, kui nime kohta saab 

esitada küsimuse kelle? mille?. 

  



Firmanime eristamine muudest tootenimedest võib 

mõnikord olla raske. Kahtluse korral tuleks ikka 

kasutada omastavalist malli, mis on igal juhul õige. 

 

 

„Eesti keele käsiraamat” 

ptk „Nimi või nimetaoline väljend eeslisandina” 
http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=5&p1=3 

 



loomulik on  

 

 

 

 

 

 

Ebaeestipärast tagaasendit tuleks vältida  

eriti kohanimede puhul 

AS Kilingi-Nõmme Auto  

Vahenurme osaühing  

Suur-Jõe rendiettevõte  

Tartu raadio  

Tallinna raadio 

AS Auto Kilingi-Nõmme 

osaühing Vahenurme 

rendiettevõte Suur-Jõe 

raadio Tallinn  

raadio Tartu 

loomulik ei ole 

mille mis? 

Kohanimi võib liigisõna järel paikneda ainult sel juhul, kui ta on 

kaubanime osa, nt liköör Vana Tallinn ~ Vana Tallinna liköör, vein 

Põltsamaa Tõmmu jts. 



Miks ei 
kirjutata? 

Tööandjad maja 

Kirik 6 

Miks pole nime  
käänatud? 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
 



Nimesid küll ei tõlgita, kuid neid tuleb käänata, 

kui nad on eeslisandina põhisõna ees. 
 

Solaris keskus → Solarise keskus 

Kalev komm → Kalevi komm 

Wiedemann keeleauhind → Wiedemanni keeleauhind 

 

 

 
 

Nimi, mis on põhisõna ees, tuleb eesti keeles 

panna omastavasse käändesse.  



Kui nimeks on rindühend, tuleb käänata kõiki 

selle liikmeid, nt AS Toomas ja Pojad käändub  

AS-ile Toomas ja Pojad või  

AS Toomale ja Poegadele  

mitte AS Toomas ja Poegadele.  

 

Lihtsam on muuta lisandit:  

advokaadibüroolt Raidla ja Partnerid,  

MTÜ-le Maria ja Lapsed.  

NB! Võõrkeelsete rindühendite puhul käänatakse ainult viimast 

sõna, sest ühend on tervikuna võõrkeelne, nt Hennes & Mauritz (= 

Hennes and Mauritz) : Hennes & Mauritzit, Marks & Spenceril (= Marks 

and Spenceril), Thomas Clayhill & Sonsiga (= Thomas Clayhill and 

Sonsiga), Duck and Dapple’ist. 



Kui sidekriipsul ei ole ja väärtust, 

käänatakse vaid kaksiknime järelosa  

Tiit-Reinu kirjutis (üks isik),  

Schultz-Bertrami osa eesti kultuuriloos (üks isik), 

Uzun-Arali kaldal (üks väin),  

 

NB! Esimene osa on nimetavas. 

vt SÜ 87 

 

vrdl Hale’i-Poppi komeet (kahe eri isiku – Hale’i ja 

Poppi avastatud komeet 

Pekingi-Pariisi ralli 



Näide vahekeele korpusest 

Võtmeesinejaks võib pidada *Oxford Ülikooli 

*Uusima ajaloo *prof. Catherine *L. Andreyev  

 

selmet  

Võtmeesinejaks võib pidada Oxfordi Ülikooli 

uusima ajaloo professorit Catherine L. Andreyevit. 

 
Krista Kerge (2008). Vilunud keelekasutaja: C-1 taseme eesti keele oskus.  

Haridus- ja Teadusministeerium. Tallinna Ülikool 

http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/Krista_Kerge_Vilunud_keelekasutaja_C1.pdf 

 

 

C1-taseme keelekasutaja tunneb ära, kui tekstis (ka suulises) on kasutatud 

nime, valdab vältimatult nimede käänamise põhimõtteid, eristab nime ja 

pealkirja keele üldsõnadest ja valdab asjakohast õigekirja, vajadusel oma 

kirjutusviisi kontrollides või üle küsides.  

http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/Krista_Kerge_Vilunud_keelekasutaja_C1.pdf
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/Krista_Kerge_Vilunud_keelekasutaja_C1.pdf
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/Krista_Kerge_Vilunud_keelekasutaja_C1.pdf
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/Krista_Kerge_Vilunud_keelekasutaja_C1.pdf
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/Krista_Kerge_Vilunud_keelekasutaja_C1.pdf




mille mis?  
ja hoiatustähisega nimed 

Sümbolid, nagu ®, ©,™ 

käänamist ei mõjuta, 

tüvevokaal lisatakse  

nime järgi. 

 

NB! Osa nimede omastav 
kääne võib olla samasugune 
kui nimetavgi. 

Õige on Akono™ pea-
komplekt, mitte Akono™-i 
peakomplekt. 

Jooksvas tekstis allub kaubamärgi nimi 
samadele käänamisreeglitele mis teisedki nimed. 

Ostsin omale  

e-up!-i. 



 Sirje Mäearu (2010). Ühildumisjuttu 2. 

http://www.just.ee/50863 (omadussõnalise eestäiendi ja 

lisandi ühildumine; isikunimed, asutusenimed jm 

lisanditarindis) 

 

 Helika Mäekivi (2008). Hoiatustähisega 

kaubamärginime käänamine. http://www.just.ee/39013 

 

 

 Tanel Kalmet (2010). Mõtteid õiguspoliitikast ja 

keelepolitsei vastu. – Õiguskeel, 4 

 

 Ilmar Tomusk (2010). Võõrkeelsed sildid 

linnaruumis. – Õiguskeel, 2 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.just.ee/50863
http://www.just.ee/50863
http://www.just.ee/39013
http://www.just.ee/39013


Öeldise teise koha reegel 

 ja  

sõnajärg 



Sõnajärg 

LIIGENDAB TEAVET 

Eesti keeles kasutatakse sõnajärge 

selleks, et oluline teave lauses 

paremini esile tuua. 

 

VÄLJENDAB KÕNELEJA 

SUHTUMIST 

Sa pidid selle paberi lauale viima. 

Pidid sa selle paberi lauale viima. 

 

 

Eesti keeles on rikas 

käändesüsteem ja 

seoseid sõnade vahel 

väljendatakse eeskätt 

käändelõppudega. 

Seepärast ei ole eesti 

keele sõnajärg range, 

vaid  

suhteliselt paindlik. 

 



Enne verbi saab paikneda ainult üks lauseliige, mis 

omakorda võib olla ka pikem fraas või kõrvallause 

Nõudlikumas keelekasutuses võiks eelistada 

Ö-2 järge kui keelepärasemat. 

 

Korra kohaselt kaevetööloa taotlus ja sellele 

lisatud dokumendid esitatakse kahes eksemplaris. 

 

Korra kohaselt esitatakse ____ ja ____ kahes 

eksemplaris. 



Kiilung 
ei ole samasugune nagu kiil (lauseliige) või 

üte. Teda eristab neist sõnade vale järjestus.  





Kiilung … 

… on sõnajärjeviga.  

 

 

 

 

 

 

 

Põhisõna ja täiendi vahele ei panda pikki fraase ega 

üksiksõnu, sest kui grammatiliselt seotud sõnad ei asu 

lähestikku, kannatab mõtteselgus. 

omastavaline 

nimisõnatäiend 

 

 

täiendi põhisõna 
 

KIILUNG 

panga, kus konto on avatud, nimetus 



Näitava asesõna lisamine 

Mõnikord aitab, kui täiendi ette lisada sõna, mis 

viitab kõrvallausele (nt selle, sellise).  
 

Avalduses tuleb märkida panga, kus konto on avatud, 

nimetus. 

Avalduses tuleb märkida selle panga nimetus, kus on konto 

avatud. 

 

Peaminister määras (oma) 26. märtsi korraldustega kindlaks 

ministrite, kes ei juhi ministeeriumi, ülesanded. (Delfi 

27.03.2014) 
 

.. nende ministrite ülesanded, kes ei juhi .. 

 



Kiilung pikas lauses 

Nõukogu koosseisu kuuluv linnavolikogu liige, linnavalitsuse liige 

või linnaametnik kutsutakse nõukogust tagasi, seoses tema 

volituste lõppemise või peatumisega linnavolikogu liikmena, 

linnavalitsuse liikmena või linnaametniku teenistusest 

vabastamisega. 

 

Nõukogu koosseisu kuuluv linnavolikogu liige, linnavalitsuse liige 

või linnaametnik kutsutakse nõukogust tagasi, kui tema 

volitused linnavolikogu liikme või linnavalitsuse liikmena kas 

lõpevad või peatatakse või linnaametnik teenistusest 

vabastatakse. 
  



Omastavas käändes eestäiend ja kõrvallause 

Omastavas käändes täiendit ei või oma põhisõnast 
lahutada. Kui see seos lõhkuda, satub kõrvallause 
valesse kohta. 

 

Kinnitada ametikohtade (MILLE?) , millele nimetatud ametnikud on 

korruptsioonivastase seaduse mõttes ametiseisundit omavad 
ametiisikud, loetelu (PÕHISÕNA) vastavalt lisale. 

 

Varade (MILLE?) , mille soetusmaksumust ega õiglast väärtust ei ole 

võimalik usaldusväärselt mõõta, arvestust (PÕHISÕNA) peetakse 

bilansiväliselt.. 

 



Omastavas käändes eestäiend lauses II 

Lisa kohaselt kinnitada nende ametikohtade loetelu, millele 

nimetatud ametnikud on  korruptsioonivastase seaduse mõttes 

ametiseisundit omavad ametiisikud. 

       

Nende varade arvestust, mille soetusmaksumust ega õiglast 

väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta, peetakse 

bilansiväliselt.  

 

Omastav tuleks jätta põhisõnaga kokku, selle ette aga lisada 

näitav asesõna, mis rõhutavalt viitab kõrvallausele.  
47 



 
Kui pealauses asesõnalist vastet pole, tuleb 
loobuda kas  
a) omastavas käändes täiendist või 
b) kõrvallausest. 
 



Teha valdajamäärus (kellel?) 

Firma, mille juhatuse esimees on NN, käive oli 

2013. aastal üle poole miljoni krooni. 

 

Firmal (VALDAJAMÄÄRUS), mille juhatuse esimees on 

NN, oli 2013. aasta käive üle poole miljoni krooni. 



Sõnajärg.  

Kus paiknevad -mine-tuletiste laiendid? 

Kui on tegu ühe täiendiga, asub täiend põhisõna ees. 
 

 

 

 

 

 

Kui verbist saadud sõna ees on rohkem täiendeid, 

kusjuures neist esimene on omastavas käändes, siis 

oleks hea asetada teine, muus käändes täiend pärast 

põhisõna: 

ema majast väljumine → ema (OMASTAV) väljumine majast 

mehe toast tulemisel → mehe (OMASTAV) tulemisel toast 

 

TÄIEND PÕHISÕNA 

tuppa tulemine 

mehele minemine 

aknast vaatamine 

kontrolli täiendamine 



Sõnajärg 2. 

Kus paiknevad -mine-tuletiste laiendid? 

 

 

[ema majast] väljumine → ema [väljumine majast] 
[mehe toast] tulemisel → mehe [tulemisel toast] 
 

Piraadiküti ema [laevakaitsjate vanglast] pääsemisest 
(Delfi 26.03.2014) →  

 
PARANDUSVÕIMALUSI (tegu on pealkirjaga): 

Piraadiküti ema: kuidas laevakaitsjad vanglast 
pääsesid 

 

Piraadiküti ema räägib, kuidas laevakaitsjad vanglast 
pääsesid 



Rõhutatud kõrvallauses ... 

… eelistatakse verbilõpulist sõnajärge, muudel 

juhtudel on kõrvallause sõnajärg vaba. 

 
RÕHUTATUD 

Kui te dokumente tähtajaks ei esita, .. 
 

NEUTRAALNE 

Kui te ei esita dokumente tähtajaks, .. 

 
Anna Kivisild (2012). Välislepingute tõlkimine Eestis kahe 
konventsiooni esma- ja kordustõlke näitel. Juhendaja H. Saluäär 
4.3.4. Kõrvallausest lauselühend või täiend 
4.3.5. Kõrvallause seostamine  

 

 

 



EESTI KEELE 

AJAVORMID 



 

„Kui keegi kirjutab ernesup, siis on see 

ainult tema enda traagika.  

Kuid kalduvus vähendada nii oluliste 

grammatiliste nähtuste kui 

pöördsõnaaegade arvu neljalt kahele – 

see tragöödia on hoopis teist kaliibrit.” 

Henn Saari 



NELI AJAVORMI 
• olevik, lihtminevik, täisminevik, enneminevik  

Lihtminevikku kiputakse kasutama 

liiga palju. 
 

Lihtmineviku liigtarvitust täis- ja ennemineviku asemel on 

peetud vene keele mõjuks, mis on algselt tunginud eesti 

keelde kehvade tõlgete kaudu, siis aga edasi levinud ning 

üldisemaks paheks saanud. 

Eesti keeles on olemas pöördsõna 

liitminevikud 



„Dubleerinud filmistuudio Tallinnfilm. Tõlkija 

Valeeria Villandi, režissöör Eugen Rosental .. ”  

Euroopa standardi tõlkis NN.  

Euroopa standardi on tõlkinud NN. 
 

Tõlkis NN, teksti luges MM.  

Tõlkinud NN, teksti luges MM. 
Tiina Leemets (2000). Mitmeplaaniline minevik. – Keelenõuanne soovitab 2 

 

Auditeeritud ulatuses eritingimuste lahtrit avalduse vormil 

ei täideta. → Auditeeritud ulatuses ei olnud ~ polnud 

eritingimuste lahtrit avalduse vormil täidetud. 
 

 

 

 

 



Täisminevik suudab tulla olevikku välja 

 

 

 

 

 

Ameti senine järelevalvetegevus lepingutingimuste täitmise 

üle oli lubamatult lohakas. → .. on olnud .. 
 

 

VEEL ÜKS NÜANSS 

Elus inimese kohta sobib kirjutada „Ta on sündinud ..” (täisminevikus), 

surnud inimese kohta „Ta sündis .. ” (lihtminevikus). 
(Keelenõuvakk, http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=4&act=1) 

 

 

 

Kui on praegune töö, 

mismoodi ta siis 

minevikus kunagi 

tõestas? 
 

Praegune töö 

Washingtonis 

tõestas väga 

ilmekalt, et … 

Praegune töö 

Washingtonis on 

tõestanud väga 

ilmekalt, et .. 



Täiendid ja nende keeleomane 

järjestamine 



Täiendi asukoht määrab lause sisu ja 

mõtteselgus on tähtsam keelereegel. 

 

Täiendi õige asukoht on põhisõna ees. 

Kui ta satub mujale, saab lauset tihti 

mitmeti mõista. 



   

pikk fraas lauses 
mitmesõnaline 

õigustermin 

täiendid + põhisõna 

loetelud 

korraldatud jäätmeveoga 
liitumisest erandkorras 
vabastatud jäätmevaldaja 

linnaosa plaanipärane 
tasakaalustatud areng 

Täiendi asukoht määrab 
lause sisu ja mõtteselgus on 

tähtsam keelereegel. 

Mõnikord saab 
kasutusele võtta 
tähistuse. 
nt edaspidi: hinnad 

õigustatud ootuse printsiip 
 
ametiasutuste osutatavate 
avalike teenuste hinnad  

Ühtlane vormistamine ehk 
visuaalne loetavus, 
vt „Väikesed tarbetekstid” 



Kui põhisõna ees on mitu täiendit, 

siis asesõnaline täiend kui kõige üldisema 

tähendusega paikneb kõige ees. Asesõnade endi 

seas on esimene kõik. 

 

Eesti kõikidele parlamendiliikmetele teatati juhtunust → 

Kõikidele Eesti parlamendiliikmetele teatati juhtunust 

 

Soome iga turist saab teada, kus on ..  → Iga Soome 

turist saab teada, kus on .. 

 





avalikkusele huvipakkuvad §-des 4 ja 8 

esitatud andmed 

või  

§-des 4 ja 8 esitatud avalikkusele 

huvipakkuvad andmed 

 
 

Vajadus koma järele on selgelt olemas siis, kui järgnev täiend 

täpsustab sisuliselt eelnevat (vt M. Raadik, A. Mund 

„Komaga ja komata”, kogumik „Keelenõuanne soovitab 4”. 

 

 

 

vt ka SÜ 105, 

täiendite 

rinnastus 



mille + missugune + PÕHISÕNA 

Nimisõnafraasis asub omastavas käändes 

nimisõnaline täiend enne omadussõnalist täiendit: 

 

Eelmisel meie kohtumisel ütles ta, et .. 

Meie (KELLE?) eelmisel (MISSUGUNE?) kohtumisel ütles ta, et .. 

 

Moskva kütab emotsioone üles seoses väidetavate 

inimõiguste rikkumisega Lätis. →  

.. seoses inimõiguste (MILLE?) väidetava rikkumisega 

Lätis. 

.., kuna väidetavalt rikutakse Lätis inimõigusi. 



mille  missugune mis? 

põllumajandus-

statistika  
alaline komitee 

 

ajateenistuse uue struktuuri  

Tallinna üks turvalisemaid linnaosi 

hankekeskuse 
praegune kolme 

ametikohaga 
koosseis 

Bulgaaria ja 

Rumeenia 

koostöö- ja 

kontrolli-
mehhanismi  

ajutine töörühm 

+ + 



Jutuajamise teema sai Kaljuveerile selgeks mõni hetk 

hiljem, kui uudistesaate diktorid teatasid  

pikaaegse sporditoimetuse juhi ootamatust vallandamisest.  

(EPL 27.03.2014)  
 

 

→ sporditoimetuse pikaaegse juhi 

       mille?  +  missugune? + kes? 
 



 Täiendi asukohast 
Uno Liivaku „Kust king keelt pigistab”, lk 12–16 
 

 Täiendi komastamisest 
Maire Raadik, Argo Mund „Komaga ja komata” 
http://keeleabi.eki.ee/pdf/147.pdf 
 

 Täiendi täiendi asukoht, vt  
eesti keele käsiraamat, SÜ 
103http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=5&
p1=3 

 Täiendite järjestus 
Mati Erelt „Lause õigekeelsus”, lk 95–96 
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EESTI KEELEL ON KALDUVUS 

MITMEST KOKKU PANNA  



Eesti keelel on kalduvus 
polüsünteesile 

Polüsüntees on mitmest kokkupanek ja 

keeleteaduses tähendab see, et pannakse kokku 

need, mis võiksid ka lahus olla.  

 

Omadussõna ja nimisõna ühendi asemel on 

mõnikord parem liitnimisõna. 



-lik ja line tulevad taas … 

majanduslik atlas  majandusatlas 

isikuline koosseis  isikkoosseis 

kohtulik vaidlus  kohtuvaidlus 

majanduslik kriis  majanduskriis 

keemilised valemid  keemiavalemid 

tehniline tõlge  tehnikatõlge 

 

põhikirjalised muudatused   

                              põhikirja muudatused 
 

tervisekaitselised küsimused   

tervisekaitseküsimused 
 

loodusteaduslik terminoloogia  

 loodusteaduse terminoloogia 
 

täisteraline leib  täisteraleib 

Ikka ja alati on hoiatatud 

nende liidetega liialdamise 

eest. Inglise või vene keele 

mõjul on sisse imbunud üha 

rohkem -lik ja -line varal 

moodustatud omadussõnu. 

Indoeuroopa keelte mõjul on 

sellised ühendid eesti keeles 

ka seal, kus eesti keele 

väljendusvahenditest 

lähtudes tuleks liitsõna või 

omastavas käändes 

täiendiga sõnaühend. 



Ilukirjanduses (eriti varasemas) markeeritakse murdelise 

keelekasutuse ja arhailise grammatikaga muu hulgas ka 

harimatute tegelaste keeleharjumusi. („Vilunud keelekasutaja”) 

majanduslik kuritegu  majanduskuritegu 

 

ärilise iseloomuga hoonestus  ärihooned, äri- ja teenindushooned 

 

kultuuri- ja poliitiline ajalugu  kultuuri- ja poliitikaajalugu 



Kas ringhäälingumaja arhitektuurne või 

arhitektuuriline lahendus? 
 

arhitektuurne on ‘arhitektuuri nõuetele vastav, 

arhitektooniline’  
 

arhitektuuriline ‘arhitektuurisse puutuv, arhitektuuri-’. 
 

Sirje Mäearu (2008). Sõnamoodustusabi. – Oma Keel  
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2008_1/OK_2008-1_06.pdf 

 

vt ka Henn Saari (2004). Keelehääling, lk 96 (-lik ja -line-liite kohta) 

 

 

 

 

 

NB! Tuletise tähenduse moodustab tuletusaluse 

sõna ja liite tähendus. 
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73 

Veidi kaassõnadest 

Kaassõnad on muutumatud sõnad, mis annavad nimisõnale 

umbes samalaadseid tähendusi nagu käändelõpud, kuid nad ei 

liitu nimisõna külge. 

 
 
 
 

under the table < > laua all  

       through the window < > akna kaudu 

                                   durch das Fenster 
 

 

Kaassõnu läbi, ümber, mööda kasutatakse inglise ja vene 

keele mõjul üha enam vaid eessõnana. Hea keelekasutus 

eeldab kaassõnade tähendusnüansside tundmist. 
 

Eesti keel on tagasõnakeel. 



kaassõna läbi 

Kaassõna läbi eessõnana kasutatakse, kui on vaja 

väljendada millegi läbimist,  

               läks läbi seina, sumpas läbi soo, rühkis läbi tormi. 
 

 

Mida võiks tähendada lause Vaatab läbi avalduse?  
 

 

 

 

 

tagasõnana siis, kui ta väljendab põhjust, abinõu või kestust.  

sai kuuli läbi surma              (PÕHJUS) 

pääses oma kavaluse läbi   (ABINÕU) 

ootas öö läbi                        (KESTUS) 

Martin Ehala (1998). Eesti kirjakeel  
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Eesti keelele omane eitus 

mittejuhitav > juhitamatu 

mittemeeldiv > vastumeelne 

oluliselt vett mitteläbilaskev pinnas >  

registrisse mitte kantud andmed > registrisse kandmata andmed 

kohustub mitte osutama ebaausat konkurentsi > ei osuta .. 

 

mittekasulik > kasutu 

otsuse mittetäitmine > otsuse täitmata jätmine 

mittemaksmine > maksmata jätmine 

mittetundmine > ei tunne 
 

Täiendava tähtaja jooksul puuduste mittekõrvaldamisel 
loetakse menetlus lõppenuks. > Kui puudusi lisatähtaja jooksul 
ei kõrvaldata, (siis) loetakse menetlus lõppenuks. 

 

Töötaja on kohustatud korraldusi mitte oodates kõrvaldama 
ohu. > Töötaja on kohustatud kõrvaldama ohu korraldusi 
ootamata.  
 



Omastavas käändes eestäiend on eesti keele omapära 

(eestäiendi ja põhisõna seost ei tohi lõhkuda). 
 

Neutraalses toonis esitatud informatiivsetes lausetes asub 

öeldis teisel kohal (Ö-2 reegel). 
 

Omastavas käändes täiendi (MILLE MIS?) ja omadussõnalise 

täiendi (MISSUGUNE MIS?) õige koht on põhisõna ees.  

Kui täiendeid on mitu: mõtteselgus on tähtsam kui keelereegel. 
 

Eesti keel on tagasõnakeel, st et enamik kaassõnu asub pärast 

nimisõna. Kui ei asu, on vaja teada tähenduserisusi. 
 

Kui lauses puudub selge vastandus, siis tuleks mitte-eituse 

kasutusest üldse hoiduda ja kasutada lauselist eitust. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


