
Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum



Väljaandja kinnitab õpiku vastavust kehtivale gümnaasiumi riikli-
kule õppekavale ning haridus- ja teadusministri poolt õppekirjan-
dusele kehtestatud nõuetele.

Katrin Kern, Ilona Võik
Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum. Gümnaasiumiõpik

Retsenseerinud Kersti Lepajõe, Ivika Hein
Toimetanud Maarja Valk
Keeletoimetaja Piret Põldver
Kaanekujundus Heisi Väljak
Kujundanud Heiko Unt
Fotod ja illustratsioonid

Alamy (39), Eesti Ekspressi arhiiv (45), Scanpix Baltics (Postimees: 
Sille Annuk (18), Peeter Langovits (100), Mihkel Maripuu (34), 
Juhani Püttsepp (93), Kristjan Teedema (26); SL Õhtuleht: Mati 
Hiis (14, 23)), Wikipedia (Annabelle Lukin (18)), Asta Õimu 
erakogu (53), Helika Mäekivi erakogu (87), Pallavi Dutta erakogu 
(75), Renate Pajusalu erakogu (11), Maarja Valgu erakogu (71), 
Merilin Ülemi erakogu (43).

Kirjastus on püüdnud ühendust saada kõigi illustratsioonide auto-
rite või nende volitatud esindajatega. Palume neil, kellega me pole 
ühendust saanud, pöörduda kirjastuse Maurus poole.

ISBN 978-9949-9539-9-8
Autoriõigus: Maurus Kirjastus OÜ, 2014
Tartu mnt 74, Tallinn 10144, üldnumber 697 1011, mobiil 5919 6117
www.kirjastusmaurus.ee
tellimine@kirjastusmaurus.ee

Kõik õigused käesolevale väljaandele on seadusega kaitstud. Ilma 
autoriõiguse omaniku kirjaliku loata pole lubatud ühtki selle välja-
ande osa paljundada ei mehaaniliselt ega muul viisil.





 Sissejuhatus: keelelised valikud 7

1. Keel suhtlemise ja tunnetuse vahendina 8
  1.1. Rollid ja stsenaariumid 9
  1.2. Viisakus 13
  1.3. Viisakus ja sõbralik toon 14
  1.4. Viisakusvormelid 15
  1.5. Register 18
  1.6. Suulise ja kirjaliku keele ning teksti erinevused 22
  1.7. Normitud kirjakeel 23
  1.8. Suuline ja kirjalik suhtlus 26
  1.9. Suulise suhtluse jooned kirjalikus suhtluses  27 
   ehk kõnekeelsus 
  1.10. Ametlik ja argine suhtlus 31
  1.11. Võrgusuhtluse eriküsimusi 34

2. Stiil ja stilistika 37
  2.1. Stiil ja mustrid 38
  2.2. Stiil: põhimõisteid 38
  2.3. Stiil: valikud 41
  2.4. Mis võib varieeruda? 42
  2.5. Sõnavara jagunemine kasutussageduse ja  
   -olukorra järgi 
  2.6. Slängi- ja muude rühmakeelte sõnavara 48
  2.7. Sõnade tähendussuhted 50
  2.8. Sõnavara: uued ja vanad sõnad 52
  2.9. Kõrgstiil, madalstiil ja argikeelsus 56
  2.10. Kuidas sõnavara suurendada? 57
  2.11. Stiilivead 60

Sisukord



3. Keel esineb tekstidena 70
  3.1. Tekstide tüüpideks jagamise võimalusi 71
  3.2. Tekstiliigid 74
  3.3. Tekstide analüüs 77
  3.4. Tarbestiil: ametlik stiil, publitsistlik stiil,  81
   teadusstiil 
  3.5. Tarbestiili omadused 84
  3.6. Teksti loetavus 86
  3.7. Keele kujundlikkus ja loov keelekasutus 90

4. Teadlik kirjutamine 95
  4.1. Argumenteeriva teksti kirjutamine 95
  4.2. Sisuelementide valik 98
  4.3. Vormi leidmine: struktuurivõimalused.  99 
   Kuidas teksti üles ehitada? 
  4.4. Kuidas alustada ja lõpetada? 101
  4.5. Liigendus: lõigud 102
  4.6. Pealkirjad 104

5. Teadustekstid 107
  5.1. Uurimistöö sisu ja mahu plaanimine 108
  5.2. Uurimisprobleemi sõnastamine ja  110 
   tööplaani koostamine 
  5.3. Töö koostamine ja kirjutamine 112
  5.4. Teadusest tekstina 113
  5.5. Teadusteksti stiil 115

6. Teadustekstid koolis 117
  6.1. Referaat, refereering ja viitamine.  117
   Plagiaadi vältimine 
  6.2. Lõigu- ja lauseviide 118
  6.3. Viitamine ja allikate loetelu 119
  6.4. Oma töö redigeerimine 121
  6.5. Teiste uurimistööde retsenseerimine 122
  6.6. Näide, kuidas uurimisprobleemile  123 
   läheneda ja kirjandusega töötada 

 Kordamiseks keele kohta 125

 Kasutatud allikad 131





7

Keelekasutusest kõnelemine eeldab teadlikkust keele elementidest. 
Tuleb teada, mida milleks kasutada ja mis on mis. Kui võrrelda  
mõjuva teksti koostamist toiduvalmistamisega, võiks öelda, et nagu 
on teatud põhitoiduained, on ka teatud tarbetekstid, mille puhul on 
kõige olulisem sisu – teave. Näljane inimene soovib nälga kiiresti ja 
ökonoomselt kustutada, seega pole talle eriti oluline, et pudru peale 
on keegi moosiga lõbusa näo teinud. Gurmaanidele on aga toitvu-
sest olulisemgi nauding, uute ja ootamatute maitsete avastamine. 
Infonäljas inimene soovib samuti kõige olulisema ehk teabeni jõu-
da, seega ootab ta, et sõnum on kergesti leitav ja üheselt mõistetav. 
Meie ümber on aga palju tekste, mille kuulamist või lugemist saab 
nautida samamoodi nagu head rooga – neis on vürtsikaid väljen-
deid, mahlakaid metafoore ja tummiseid tõdemusi. 

Eri olukorrad nõuavad meilt erisuguste valikute tegemist. Hea, 
kui oleks võimalikult palju, mille seast valida. Näiteks ei saa iga 
kord kõnekeelega läbi, vaid peab oma teksti kirjakeelsena vormis-
tama. Teine kord on jälle vastupidi: paberkuiva ja krõbiseva kantse-
liidi asemel tuleb rääkida nagu inimene inimesega. Iga olukorraga 
peab passitama justnagu oma keele.

Õpiku sisu on jagatud neljaks suuremaks sisuliseks plokiks, 
mis katavad gümnaasiumi kursuse „Teksti keel ja stiil” ainekava 
põhilised punktid: keel suhtlemise vahendina, stiili elemendid ja 
funktsionaalstiilid, teadlik kirjutamine ja teadustekst. Õpiku lõpus 
on meeldetuletuseks ülevaade sõnaliikidest, lause liikmetest ja  
moodustajatest.

Sissejuhatus: keelelised valikud
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Öeldakse, et sõduriks ei sünnita. Suhtlejaks aga sünnitakse küll, sest 
sellest sõltub esialgu otseselt meie ellujäämine: häälitsen, sest kõht 
on tühi, toida mind; häälitsen, sest külm on, pane tekk peale. Hiljem 
muutume oma nõudmistes ja nende väljendamises mõnevõrra nüans-
seeritumaks, aga põhimõte jääb: meil on vaja suhelda, et toime tulla.

Suhtlemisel on alati eesmärk. Me kas soovime infot saada või 
seda jagada, suhteid luua või hoida või kutsuda esile mõnd muu-
tust (panna kedagi teist midagi tegema), igal juhul olla osa suuremast 
protsessist, inimeseks olemisest. Keele abil näitame, kes me oleme. 
Muidugi suhtlevad ka loomad, aga neile pole antud kõnevõimet. Meil 
see võime on ja sellega kaasnevad nii hüved kui ka puudused. Kül-

lap mäletate end häbelikult või vihaselt väit-
mas: „Ma ei mõelnud seda nii!” Võimalik, et ei 
mõelnudki, aga suhtluspartner tõlgendas seda 
paraku just sel moel. Võimalik aga, et tõesti te-
gelikult mõtlesitegi, kuid ei andnud endale aru, 
mis tagajärjed sellel ütlusel olla võivad. Ägedas 
diskussioonis võib üle huulte või arvutiekraani 
libiseda mitmesuguseid väiteid, mida hiljem on 
raske enda omana ära tunda. Nendest vigadest 
tuleb õppida. Esialgu omandame oskusi kõi-
ke üsna järelemõtlematult jäljendades, hiljem 
peaks aga alati kaasnema ka analüüs: mis ma 
tegin, kuidas ma tegin, kas see aitas eesmärgi 
saavutamisele kaasa või vastupidi. Tuleb en-

das välja arendada olukorraga sobivad suhtlemisstrateegiad, millest 
ideaalne variant on olla pidevalt avatud ja siiski kehtestav, saavutada 
oma eesmärgid ja ka teiste omadega arvestada. Selle kõige juures on 
oma osa ka keelelistel vahenditel, mille abil end väljendada. Enne aga 
tuleb endalt küsida mõned küsimused.

1. Keel suhtlemise ja  
 tunnetuse vahendina

Edukas suhtleja on see, kes oskab teha 

õigeid keelelisi valikuid ja suudab neid 

teistele mõjuvalt edasi anda. Praegu 

arendatakse sõnaosavust väitlus- 

klubides. Ajalooliselt on kõnekunst  

ehk retoorika saanud alguse 5. saj eKr  

Vana-Kreekas, kui tekkisid linnriigid ehk 

polised. Tähtsaid otsuseid võeti polistes 

vastu rahvakoosolekutel. Sel ajal arvati, et 

iga mees peab olema võimeline rahva- 

koosolekul kõnet pidama ja suutma  

teistele oma sõnumit mõjuvalt edastama.  

Vt ka lk 37, „Stiil ja stilistika”.
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Aristoteles oli Vana-Kreeka filosoof ja õpetlane, kelle vaateid mõjutasid Sokrates 

ja Platon. Aristoteles kirjutas 355. a eKr teose „Retoorika”, milles ta sõnastas 

kõnekunsti olemuse: kõne eesmärk on esitada oma ainest uskumisväärselt. Ta 

käsitles avaliku kõne keelt, stiili ja ülesehitust, pannes erilise rõhu kõne selgusele. 

Aristoteles arvas, et kõneoskust on vaja eelkõige selleks, et inimene saaks ennast 

kaitsta ja õiglust võidule aidata. José Armett Portanelli (1843–1911) illustratsioonil 

on kujutatud Aristotelest õpetamas oma kuulsaimat õpilast Aleksander Suurt.

1.1. Rollid ja stsenaariumid

Selleks et valida sobiv suhtlusstrateegia, tuleb olukorda mitmest 
küljest lähemalt vaadata. 

Kellega me suhtleme?

Kellena me suhtleme?

Millest me räägime? 

Miks me suhtleme?

Kui palju meie isikut ja isiklikku keelekasutust võib selles 
olukorras välja paista? 

Soovi, et keegi lähemale tuleks, võib väljendada väga erinevalt: 
„Marss siia!”, „Palun, kas astuksite ehk sammukese edasi?” või „Tule- 
tule tada juurde, tee tipa-tapa!”. 



Ilmselgelt on nendes lausetes peale sõnumi otsese sisu veel mär-
ke kõneleja ja kõnetatu suhetest, olukorra ametlikkusest või mitte- 
ametlikkusest. Kõnelejad on valinud rolli, teevad teatud oletusi  
kõnetatu kohta ja järgivad oma ettekujutust, kuidas suhtlusolu-
korras käituda. Kõigi olukordade kohta pole meil kohe teadmisi 
või kogemusi võtta, nii on väljendusvahendite valik seotud suurte 
kõhklustega. Kuidas pidada aktusel kõnet? Kuidas käituda töö- 
intervjuul? Mida kirjutada ajalehele kriitikavastuseks? Kuidas ikkagi 
kindel olla, et uurimistöö on piisavalt teaduskeelne?

Rollid ja stsenaariumid ei ole sugugi vaid suulisele suhtlemisele omased. USA infodisaini asja- 

tundja Karen Schriver soovitab ka mitmesugused riiklikud ja omavalitsuse dokumendid üles 

ehitada nii, et lugejal oleks algusest peale selge pilt, kellena ta neid loeb ja kuidas käituma 

peab. Näiteks tegi ta oma parandusettepanekud USA maksuametile eraisiku tulumaksu- 

deklaratsiooni sõnastuse ja kujunduse asjus. 

Algvariandil oli lahter „Presidendivalimiste kampaania. Tähelepanu! Lahtrisse „Jah” risti-

kese tegemine ei muuda ega vähenda teie makse ega vähenda tagasimakset. Kas teie või 

teie abikaasa, kui esitate ühise deklaratsiooni, soovite, et kolm dollarit läheks sellesse fondi?” 

Karen Schriver leidis, et tähtis, lugejat tegutsema ajendav lause on alles pärast pikka ja keeru-

list sissejuhatust. Praegune variant deklaratsioonil on selline: „Presidendivalimiste kampaania. 

Tehke kastikesse rist, kui kas teie või teie abikaasa, kui esitate ühisdeklaratsiooni, soovib sel-

lesse fondi anda kolm dollarit. Ristikese tegemine ei muuda teie maksu või maksutagastust.”

Kuidas toimida juhul, kui suhtluspartnerist 
suurt midagi ei tea? Nagu teaduses ikka, tuleb 
liikuda üldistuste poole. Seda, kuidas inime-
sed keelelise väljenduse abil oma suhtlemis- 
eesmärke saavutavad, uurib pragmaatika1. 
Keelelise suhtlemise uuringutes lähtutakse 
sageli nüüdisaegse pragmaatika looja Herbert 
Paul Grice’i koostööpõhimõttest ja selle mak-
siimidest.

Briti keeleteadlane Herbert Paul Grice on eelkõige  

tuntud oma uudse lähenemisega keelefilosoofias.  

Teda huvitas, miks inimesed üksteisest aru saavad, 

isegi kui millestki kõneldakse vihjamisi. Artiklis  

„Loogika ja vestlus” sõnastas ta pragmaatika ühe  

põhiideena vestlusmaksiimid, millel on oluline koht  

ka nüüdisaegsetes pragmaatikauuringutes.

1 Lingvistiline pragmaatika on keeleteaduse haru, mis tegeleb keeleliste tähenduste väljendamise ja mõist-

misega eri olukordades. Uurides pööratakse tähelepanu sellele, kes, kus, miks ja millal midagi ütles või kirjutas 

ja kuidas öeldust aru saadi.
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Koostööpõhimõte tähendab, et suhtlemises tuleb anda infot õigel 
määral, õigel ajal ja õigel eesmärgil. Maksiimid täpsustavad seda. 
Lihtsustatult kõlavad need järgmiselt.

1. Teavet peab olema just õiges koguses, ei liiga palju ega liiga vähe.

2.	 Räägi	tõtt:	ära	valeta	ja	kui	ei	tea,	mida	öelda,	ära	parem	ütlegi.

3.	 Räägi	asjast:	püsi	teema	juures.

4.	 Ole	mõistetav:	väldi	ähmasust	ja	 
mitmetimõistetavust ning loba,  
ole korrektne.

Maksiime absurdini viies jõuame aga olu- 
korrani, kus näiteks arst teatab patsiendile: 
„Nihestus. Paneme kipsi.” Ei midagi ülearust 
ja täiesti tõsi, aga patsiendile oleks ehk oluline 
ka pisut inimlikku suhtlemist laadis „Ei ole 
midagi hullu, selliseid asju ikka juhtub, küll 
jälle jalule saate, aga ettevaatlik peab muidugi 
esialgu olema”. Teenindajale võib küll kähvata 
„Üks espresso!”, aga loomulikum on siiski öelda 
„Tere, palun üks espresso!”.

Koostööpõhimõtte neljas maksiim ei saa kuidagi kehtida näiteks 
ilukirjanduses või ka päris tavalises sõprade vestluses. Kujundliku, 
poeetilise keele võlu ju selles peitubki, et mitmekihilises tekstis 
jagub tõlgendusvõimalusi igasuguse taustaga lugejate jaoks. Õige 
kummaline oleks aega veeta, vahetades lauseid „Võtsin ühe lonksu, 
selles klaasis on nüüd umbes 40 ml mahla vähem” ja „Need pilved 
praegu päikeseloojangul on nii Pantone PMS Warm Red”. Pigem 
olete kogenud rõõmu, mida pakub suhtlemisel vihjetest arusaami-
ne. Need on ainult teie rühmale arusaadavad naljad, mis koostöö-
printsiibi järgi oleks mitmetimõistetavuse tõttu täiesti lubamatud.

Samuti jääb nende maksiimide pingsa järgimise puhul mängust 
välja viisakus. Eesti keeles kasutame kaudse palve jaoks tingivas kõne- 
viisis küsimust. Kui küsime: „Palun, kas ma saaksin menüü?”, vasta-
takse muidugi: „Ikka saab!”, aga õnneks antakse ka menüü, mida tege-
likult tahtsime. Otseselt ei puutu taksosõidul asjasse erakordselt vih-
mane suvi, kui tänav pole päris üle ujutatud ja peab ringi sõitma, aga 
leiame miskipärast siiski, et vaikus ka kahe võõra inimese vahel vajab 
täitmist, ja võtame jutuks selle, mis meile mõlemale kindlasti teada ja 
oluline on: „Ei tea, kas see vihm ükskord järele ka peaks jääma …” 

Eestis on pragmaatikauuringutega  

tegelenud üldkeeleteaduse professor 

Renate Pajusalu. Vt viiteid Renate  

Pajusalu artiklitele lk 12 ja 16.
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Ometi on nende maksiimide järgimine mõnel puhul üsna olu-
line, eriti näiteks kirjalikes tarbetekstides. Jah, ka asjaliku küsimu-

sega e-kirja võib isikupärasemaks muuta, aga 
mitte liialt. Õpetaja, kellele kirjas hüvastijätuks 
päikest ja jänkusid soovitakse, võib selle peale 
pisut hämmeldunult muiata, aga võib kirju-
taja enda jaoks ära märkida kui mõtlematult 
käituva tüübi. Kui palve on oluline, aga tee-
ma kuidagi piinlikuvõitu, siis selle keerulisse  
sõnapuntrasse mässimine ei tee asja kumma-
gi suhtluspoole jaoks lihtsamaks.

Niisiis tuleb oma suhtlemiskäitumist järjepidevalt analüüsida. 
Millistel puhkudel jääda konventsioonide ja printsiipide piiridesse, 
millal aga olla vaba ja loov? Rusikareegel võiks olla selline: mida 
vähem	tuttav	on	suhtluspartner,	mida	asjalikum	ja	vähem	tun-
tud	suhtlusolukord,	 seda	kindlamini	 tuleb	 jääda	koostööpõhi-
mõtte	maksiimide,	 üldkeele	 sõnavara	 ja	 neutraalse	 ehk	 tarbe- 
stiili juurde.

E-suhtlus asjaajamisel peab olema või-

malikult korrektne – ja see ei tähenda 

alati ainult keelekasutust. Viisakuse alla 

kuulub ka see, kui annate suhtlusel alati 

tagasisidet, et kirja kirjutaja ei peaks 

jääma teadmatusse, kas olete üldse kirja 

kätte saanud. E-kirja kirjutamise kohta  

vt veel õpikust lk 15-16.

1. Kirjelda olukordi ja nende osalisi, milles 

kedagi kutsutakse lähemale sõnadega 

„Marss siia!”, „Palun, kas astuksite ehk 

sammukese edasi?”, „Tule-tule tada  

juurde, tee tipa-tapa!”.

2. Kirjelda oma elu suhtlejana: koosta kir- 

jalik ülevaade, kellena (õpilane, klient, 

laps, sõber) ja mis olukordades toimid. 

Käsitle järgmisi aspekte: mida teed  

suuliselt, mida kirjalikult? Kui palju pead 

suhtlema täiesti võõraste inimestega?  

Mis eesmärgil nendega suhtled? 

3. Kuidas kirjeldaksid oma võrguvestlusi? 

Kas soovid pigem vahetada teavet või 

hoida sõpradega kontakti?

4. Meenuta olukorda, kui sa ei teadnud,  

kuidas rääkida või kirjutada. Kes olid  

selles olukorras teised osalised ja mis  

oli suhtluseesmärk? 

5. Loe ajakirjast Oma Keel läbi Renate 

Pajusalu artikkel „Lingvistiline prag-

maatika ehk mida kõike inimene oma 

keelega teha võib”. Selles kirjeldatak- 

se situatsioone, kus inimesed meelega 

koostööpõhimõtte maksiime rikuvad.  

Kas ka sinul on seda ette tulnud?

Ü L E S A N D E I D



1.2. Viisakus 

Läbi aja on inimühiskonna toimimist juhtinud 
kuldreegel, mille meile tuntuim variant on 
„Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sul-
le tehakse”. Positiivseks pööratuna kõlaks see 
nii: „Tee teistele seda, mida sooviksid, et sul-
le tehtaks.” Nõndanimetatud vastastikususe 
printsiip ongi üksteise viisaka kohtlemise ja 
koostöö alus. 

Viisakuse väljendamist keelevahenditega 
uurib pragmaatika. Enim toetutakse uuringu-
tes Penelope Browni ja Stephen Levinsoni viisakuse teooriale, mille 
järgi on igal inimesel suheldes kaks nägu: positiivne ja negatiivne. 
Näo defineerivad Brown ja Levinson kui kuvandi iseenesest, mida 
iga täiskasvanu soovib säilitada. Positiivne nägu on see, kui soovi-
me, et meid isiksusena aktsepteeritaks ja hinnataks. Negatiivne nägu 
on meie soov toimida vabana teiste kontrollist või sunnist, omapäi. 
Browni ja Levinsoni väitel on tegu universaalidega, st jälgi sellisest 
mõttelaadist leiab kogu maailmast. Ka eesti keeles on ütlusi nagu 
„Egas külas kõlba oma tigedat nägu näidata” või „head nägu tegema”.

Eri situatsioonides on selle näo säilitamine ohus ja seetõttu tuleb 
appi viisakus. Näiteks kui kelleltki midagi palume, peame arvestama 
näo kaotusega mõlemal poolel: meie kui abivajajad näitame end nõr-
ga ja saamatuna (positiivse näo kaotus), võimalik abistaja peab aga 
oma tegemistes nüüd arvestama kellegi teise olukorraga (negatiivse 
näo kaotus). Pole siis ime, et abi palumine on üks raskemaid suhtlus-
ülesandeid. Brown ja Levinson on sellisel puhul täheldanud kolme- 
etapilist asjade käiku: ettevalmistus (asjaolude 
selgitamine, pehmendatud palve, oma tähtsuse 
vähendamine), fookustamine (oma olukorra 
täpsustamine, teise poole tähtsuse rõhutami-
ne) ja lõppfaas (tänu, lubadused jms). Küllap on 
kõigile tuttav kaugelt algav jutt, nagu „Sa nüüd 
kindlasti hakkad mind vihkama, aga ma jätsin 
jälle võtme koju, palun tule tee uks lahti”, „Ega 
ei ole kellelgi äkki juhuslikult ühte akulaadi-
jat üle?”, „Et kõik ausalt ära rääkida, pean ma 
alustama sellest, et mu läpakas viskas lusika 
nurka ja muidugi ei saa sealt enam meie ühise 
esitluse materjali kätte”.

Keeleteadlased Penelope Brown ja 

Stephen C. Levinson. Mõlemad tööta-

vad Hollandis Max Plancki psühholing-

vistika instituudis ( Max Planck Institute 

for Psycholinguistics).

Vormeliga „et kõik ausalt ära rääkida” 

alustab kirjanik Jaan Rannap kõiki  

oma Agu Sihvka lugusid. Koolipoiss  

Agu Sihvka satub oma sõpradega alati 

olukordadesse, mis lõppevad suure  

pahandusega. Iga lugu on koostatud  

kui Agu Sihvka üksikasjalik seletuskiri 

sellest, mis tegelikult juhtus, kusjuures 

loo tagajärg selgub alati lõpus.

Kuigi Agu Sihvka ja tema sõprade 

teod päädivad sekeldustega, peab luge-

ja tema seletuskirja põhjal mõistma, et 

poistel olid alati parimad kavatsused.
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1.3. Viisakus ja sõbralik toon

Keelelisest seisukohast vaadates on viisakus ennekõike sõnavaliku 
küsimus, laiemas plaanis kõneaine valik üldse – millest sobib rää- 
kida, millest mitte. Vormi tasemel väljendab eesti keeles viisakust 

mitmus: võõrast täiskasvanut pigem teietame. 
On keeli ja kultuure, kus austusest vestluspart-
neri vastu tema poole otse ei pöördutagi, vaid 
kasutatakse kolmandat isikut: „Kas härra ülem-
linnapea võtaks ehk veel piisakese kohvi?”

Veel on viisakust taotledes ja heade suhete 
säilimist soovides eri keeltes kasutatud mitme- 
suguseid suhtlemisvõtteid.

Tervitamisel on alati hea teada, milline 

on tervitatava inimese kultuuritaust. Jaa-

panlast võib tugev kallistus ehmatada, 

mõni lõunaeurooplane aga tervitamist 

teistmoodi ette ei kujutakski. Seega on 

teistsuguse kultuuritaustaga inimeste 

puhul kasulik tunda nende kultuuriruumi 

kombeid ja tavasid.

Tervitamine kõige pidulikumas situatsioonis. Eesti Vabariigi 84. aastapäeva presi-

dendi vastuvõtul kätlevad endine president Lennart Meri ja ametisolev president 

Arnold Rüütel.

1. Pehmendamine, näiteks tingiva kõneviisi abil: „Palun, kas 
istuksite koha võrra edasi?”

2. Eufemismide kasutamine (kuni tõe mõõduka varjamiseni 
välja): „See ettepanek on intellektuaalselt väga huvitav, kui-
gi praeguste rahaliste võimaluste juures muidugi raskesti 
implementeeritav2.” (Alltekst: see ettepanek on täiesti arutu 
ja ulmeliselt kallis pealekauba.)

2 Implementeerima – selle sõna taga on ingl implement, mille eestikeelne vaste võiks 

olla ’täide viima, täitma, rakendama’. Keerulisi sõnu kasutatakse tihti selleks, et juhtida 

tähelepanu oluliselt kõrvale.
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Selliste strateegiatega kokku puutudes võib otsekohesust eelis-
tavale eestlasele jääda mulje, et viisakus ongi üks keerutamine ja 
ülemäärane peenutsemine. Kusagile tuleb seega tõmmata piir, et 
suhtlemine oleks asjalik ja samas küllalt taktitundeline. Kuni me 
pole suhtluse teise poole hoiakutes ja teadmistes kindlad, tuleks 
püüelda	igal	juhul	neutraalse	ja	korrektse	keelekasutuse	poole. 
Võõrastega esimese kontakti loomisel tuleks olla asjalik ja heataht-
likult meelestatud. Pidagem meeles: ka siis, kui vastureaktsioon on 
tõrjuv või eitav, ei ole meie sel juhul midagi valesti teinud. Kurb, 
kui elu on inimese käitumise selliseks vorminud, kuid teised ei pea 
seda hoiakut sugugi üle võtma. 

On selliseidki inimesi, kes ütlevad, et neid tuleb võtta, nagu nad 
on – kõigi vooruste ja puudustega. Enamasti eeldab selline ütleja, 
et tema voorused kaaluvad puudused üles. Nii läheneb ta kõigile 
olukordadele ühtmoodi paindumatult ja oletades, et teised peavad 
tema reeglid omaks võtma. Sellises käitumises on tunda võimu-
kust, kuigi see võib olla maskeeritud isegi ülevoolava sõbralikkuse 
ja familiaarsusega. Ta on selle suhtlusolukorra isehakanud ainu- 
lavastaja, kuigi alati peaks tegu olema rühmatööga.

1.4. Viisakusvormelid

„Palun” ja „tänan” peaksid automaatselt käi-
bel olema juba enne kooli, nagu seegi, et ruumi 
(ka teise inimese vaimsesse ruumi) sisenedes 
tervitatakse sealolijaid. Suulises suhtlemises 
aitavad juttu alustada vormelid3 „Vabandage palun, kas …”, „Palun, 
kas te …”, „Kas tohib?”. Ilus oleks säilitada vanad kombed soovida 
sööjale „Jätku leiba!” ja töö tegijale „Jõudu tööle!”. Korralik kiri algab 
pöördumise või tervitusega, ja see ei tohiks olla laadis „Õu, kule!”.

Võimalikke kirja alustusi, ametlikust igapäevasema poole liikudes:

3 Vormel – teatud suhtlussituatsioonis, rituaalis vm kasutatav kinnistunud väljend v ütlus.

Korrektse e-kirja kirjutamise nõuandeid 

leiab Eesti Keele Instituudi veebilehelt 

aadressil keeleabi.eki.ee/artiklid3/

ametikiri.html ja Päevakera blogist 

veebilehel www.paevakera.ee.

Kõrgesti/Väga austatud … ! 
Austatud … !
Lugupeetud/Lugupeetav … ! 
Tere, härra/proua … !
Tere, õpetaja!

Tere, õpetaja … !
Hea … ! 
Tere! 
Tere
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Võimalikke kirja lõpetusi, formaalsest mitteformaalsema poole  
liikudes:

Austusega
Lugupidamisega
Südamlike/Sõbralike tervitustega

Tervitades
Heade soovidega
Sinu sõber

Kui kelleltki midagi palute, on paslik lõpetada pöördumisega 

Ette tänades … 

Vormelid võivad mõnelegi tunduda kulunud ja isikupäratud. Nii 
on neid ikka ja jälle üritatud värskendada või asendada. Tuleb 
aga mõelda, mis mõju sellisel tekstil on. Ilmselgelt soovib autor 
näidata oma loovust ja kui olukord seda lubab, miks mitte. Sageli 
on aga teksti vastuvõtjal oma ettekujutus sellest, mis on olukoha-
ne keelekasutus. Igasugune kõrvalekaldumine tema peas olevast 
suhtlusmudelist häälestab teda kirjutaja vastu – miks arvab too, 
et peab nii kohutavalt originaalne olema? Niisiis, tagasi eduka 
suhtlemise põhiküsimuste juurde: mis, kellele ja miks määravad 
selle, kuidas.

Ebaviisakuseks peame seda, kui suhtluse jooned ei vasta ootus-
tele. Negatiivse emotsioonina jääb see aga palju paremini meelde. 
Ka väike eksimus võib mõnes suhtluspartneris sellise tunde esile 
kutsuda ja see tõrvatilk rikub edukaimagi mesijutu.

Ü L E S A N D E I D

1. Tutvu viisakuse teooriaga Oma Keeles  

ilmunud Renate Pajusalu artikli põhjal 

„Teie või sina” ja võrdle seda sarnasel  

teemal Eesti Päevalehes avaldatud  

Priit Põhjala artikliga „Kas teietada  

või sinatada?”. Selgita nende kahe  

teksti põhjal ka seda, mille poolest  

erineb teadusartikkel arvamusartiklist.  

Millised on keelelised erinevused?  

Millised on stiilierinevused?

2. Kuidas kirjeldaksid eesti keelt õppivale 

vahetusõpilasele, mis on eestlase jaoks 

viisakas keeleline käitumine? Kirjuta  

tema jaoks viis põhireeglit, näiteks kuidas 

pöörduda võõra inimese poole tee küsi-

miseks, kuidas kõnetada õpetajat jne.

3. Leia kolm faasi – ettevalmistus, fookus- 

tamine ning lõppfaas tänu ja lubadus- 

tega – järgmisest e-kirjast. 
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Tere, vanaema! 
Ei teagi kust alustada. Et kuidas läheb muidu? Nüüd oleks mul üks sihuke väike 
palve või küsimus. Meil Maarjaga on plaanis üks väike reis teha mööda Euroopat 
ja oleks vaja siis ühte väiksemat telki mul. Et kuna nagu üsna palju mõtleme 
hääletada, siis oleks hea, kui kõik asjad hästi kerged ja kiirelt pakitavad oleks. 
Otseselt nagu päris endale niisugust osta ei tahaks, suht kallid kõik, ja laenutuses 
tahetakse ka raha. Ühesõnaga, ma hakkasin mõtlema, et sul vist oli selline, 
mis enamvähem ise püsti tuleb, kui kotist välja võtta? Ema-isa ikka räägivad, 
mis müstilistel matkadel sa omal ajal käisid, et oled lumest joogivett sulatanud ja 
nii. Me muidugi ei lähe kusagile tundrasse sellega, ilmselt proovime Baskimaale 
välja jõuda lõpuks, aga kui ei õnnestu, siis vaatame natuke Prantsusmaal ringi. 
Et mis sa arvad, kas oleks võimalik seda mõneks ajaks laenuks saada? Kui sul 
endal muidugi vaja on, siis otsin mujalt, aga kui ei ole, siis ma ausalt hoiaksin 
seda jube korralikult.

Et siis ette juba tänud ja tervisi vanasale ja Terekassile! 
Mirabell

4.  Korrasta vigane e-kiri.

Tere õpetaja,
ma väga vabandan, et nüüd alles kirjutan, aga ma ajasin päevad lihtsalt sassi. 
Ma ei tea kas mul jääb see töö järele tegemata siis? Või, te olete nii hea inimene 
et ma saaks veel ühe võimaluse? Ausalt, ma ise tean, missugune udupea ma olen, 
see pole vist kellegile mingi uudis, aga mulle tegelikult ka on see ikka jumala tähtis 
et ma positiivse hinde saaksin selles aines. Palun-palun-palun mõelge veel!!!

Ette tänades,
Hilja Parem

5.  Kirjuta kiri oma seltsikaaslasele, keda sa 

kuigi hästi ei tunne. Kirja sisu: kaaslane 

on kujundanud teie ühise ürituse plakati, 

kuid jäänud sellega hiljaks, teinud kirja- 

vigu ja ajanud inimeste nimed sassi.  

Viita ta vigadele ja palu plakat ümber  

kujundada nii ruttu kui võimalik. 

6.  Tead juba ette, et oled riigieksamipäeval 

Eestist ära (rahvusvahelisel olümpiaadil, 

võistlusel vms). Kirjuta SA Innovele e-kiri, 

kus uurid eksami sooritamise kohta mõnel 

muul ajal.
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1.5.   Register

Keelelise suhtlemise uurijate seas on ühed tun-
tumad briti keeleteadlased Michael Halliday ja 
Ruqaiya Hasan. Nende sõnul on register tea-
tud keeleliste/tekstiliste nähtuste kogum, mis 
ilmneb teatud situatsioonielementide koos- 
esinemisel. Lihtsamalt öeldes: teatud kind-
las olukorras kaldume kasutama üht või teist 
sõna, lauset, tekstiliiki. 

Täpsemalt on need elemendid suhtlus- 
valdkond, mis hõlmab ka keskkonda ning 
teemat või kõneainet; suhtlusviis, sh kanal, 
tekstitüüp ja -liik, ning tekstilooja roll suht-

lemisel. Saame kogu olukorda vaadelda kõigi nende elementide 
vastasmõjuna: keelekasutusolukord tingib tekstitüübi ja -liigi, need 
omakorda teatud keelendite valiku, kõnelemata teemast ehk kõne-
ainest, mis võib nõuda päris oskuskeele sõnavara. On kahtlemata 

selliseid universaalseid keelevahendeid nagu 
abisõnad, mida on vaja igasugusel suhtlemisel. 
Haruldasemaid üldkeele nimisõnu kohtab 
pigem ilukirjanduses, oskuskeele sõnu eel-
kõige teaduses, aga ka ajakirjanduses. Suuli-
ses spontaanses suhtluses teeme võimalikult 
lihtsaid ja lühikesi lauseid; kui koostame pik-
ka ja põhjalikku kirjalikku teksti, tihendame 
seda lauselühendite ja nominalisatsiooni ehk 
nimisõnastamise abil, näiteks „Kui sõlmite 
lepingu …” asemel kasutame „lepingu sõlmi-
des” või „lepingu sõlmimisel”.

Piltidel abikaasad Michael Halliday  

ja Ruqaiya Hasan.

Michael Halliday teooriad on olnud  

suureks eeskujuks ka eesti keeletead- 

lastele, eriti kriitilises tekstianalüüsis.  

Tema teooria põhiidee on, et keel ainult 

ei peegelda tegelikkust, vaid loob seda.

Eestis on lingvistilise tekstianalüüsiga  

tegelenud keeleteadlane Reet Kasik.

Lingvistilise tekstianalüüsi teemadel vaata  

Tartu Ülikooli veebilehelt Reet Kasiku video-

loengut „Võimu keel” ja/või loe Eesti Raken-

duslingvistika Ühingu aastaraamatust (2007) 

tema artiklit „Asutus suhtleb kodanikuga”.
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Suhtlusvaldkond kooliõhustik, üsna formaalne, sisu teaduslik

Suhtlusviis avalik, suuline, tüübilt esitlev/argumenteeriv, samas ette-
kirjutatult dialoogiline (küsimuste esitamine on ette näh-
tud), toetub teisele tekstile, mis tähendab otsetsitaate ja 
ümberütlemist jne

Roll kaitsjale vastanduv / teda toetav või hoopis kõrgemat tea-
duslikku tõde esindav

Sellisest kombinatsioonist lähtudes ootame viisakat, asjale kes-
kendunud sõnavõttu, kus kõige lõpuks oodatakse hinnangut – kas  
uurimisülesanne on edukalt täidetud. Võimalik, et retsensiooni 
toel otsustab õpetaja või komisjon, mis hinne tööle panna. 

Registrite jaotusi on mitmesuguse üksikasjalikkusega, aga täht-
saimad on jaotumine suuliseks ja kirjalikuks keeleks, mille vahel 
on põhimõttelisi erinevusi, millest tuleb juttu järgmises peatükis.

Ü L E S A N D E I D

1.  Võrdle kaht küsimust uurimistöö kaits-

miselt. Missuguse positsiooni on kumbki 

oponent võtnud? Missuguse õhkkonna 

see kaitsmisel loob?

See on täiesti absurdne järeldus, kust 
sa sellise asja võtad?

Tuleb tunnistada, et järeldus on mõne-
võrra ootamatu, kui vaadata nt Xi ja  
Zi artikleid ajakirjas Maailmatasemel 
Teadus, kus nad jõuavad täiesti vastu- 
pidistele tulemustele, nii et kas ütlek- 
site palun, millele toetute?

2.  Kirjelda suhtlusvaldkonna, suhtlusviisi ja 

osalejate rollide vaatenurgast eksamieelset 

konsultatsiooni, treeneri ja meeskonna jut-

tu pärast kaotatud spordivõistlust, esimest 

online-vestlust suvelaagris leitud tuttavaga,  

rebaste peo korraldajate koosolekut ning 

läbirääkimisi õpetaja, vanemate ja sinu  

vahel pärast tunnis aset leidnud konflikti. 

3.  Loe järgmiselt lehelt lisatud tekstinäidet 

Euroopa Liidu Teatajast. Kes on teksti 

looja, kes vastuvõtja? Mis on teksti ees-

märk? Kujutle, et oled Euroopa Komisjoni 

tegevust kajastav suhtekorraldaja. Kirjuta 

teksti põhjal teade, mis võtab lühidalt 

kokku, kes, mida ja mis põhjustel otsustas.

Ka kooliolukorrast saab tuua näite registri mõjust. Näiteks uurimis-
töö kaitsmisel peaks retsensent või oponent oma sõnavõttu koosta-
des mõtlema järgmiste aspektide peale. 
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KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 18. detsember 2013, millega 
määratakse	kindlaks,	et	ühelt	poolt	Euroopa	Liidu	ja	tema	liikmes- 
riikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubandus-
lepingu banaane käsitlevas stabiilsusmehhanismis kehtestatud 
soodustollimaksu ajutine peatamine ei ole Peruust pärit banaa-
nide impordi suhtes aastal 2013 asjakohane. 

(2013/783/EL) 

EUROOPA KOMISJON, 

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Liidu toimimise 
lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. 
aasta määrust (EL) nr 19/2013, millega rakendatakse ühelt poolt 
Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia 
ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja  
banaane käsitlev stabiilsusmehhanism, ( 1 ) eriti selle artiklit 15, 

ning arvestades järgmist: 

(1) Banaane käsitlev stabiilsusmehhanism on kehtestatud ühelt 
poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt 
Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepinguga, mis jõus-
tus ajutiselt Colombia suhtes 1. augustil 2013 ja Peruu suhtes  
1. märtsil 2013. 

(2) Nimetatud mehhanismi kohaselt ning vastavalt määruse (EL) nr 
19/2013 artikli 15 lõikele 2 võtab komisjon pärast seda, kui Colom-
biast või Peruust imporditavate värskete banaanide (Euroopa Liidu 
kombineeritud nomenklatuuri rubriik 0803 90 10) kindlaksmäära-
tud signaalkogus on täitunud, vastu rakendusakti, millega ta võib 
Colombiast või Peruust imporditavatele banaanidele kehtestatud 
soodustollimaksu ajutiselt peatada või otsustada, et selline peata-
mine ei ole asjakohane.

(3) Komisjon teeb otsuse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 182/2011 ( 2 ) artikliga 8 koostoimes artikliga 4.

(4) 2013. aasta novembris ilmnes, et Peruust pärit värskete banaani-
de import Euroopa Liitu ületas eespool nimetatud kaubanduslepin-
gus kindlaksmääratud künnise. 


