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Õigekeelsussõnaraamatud  
läbi sajandi

Tiiu Erelt

Igal rahval on oma kirjakeele ühtlustamiseks ja arendamiseks olemas 
sõnaraamatutest ja grammatikatest abimehed. Nende üldilme erineb 
rahvati suuresti. Eestlastel on juba peagu sajandi olnud põhisõna-
raamatuks õigekeelsussõnaraamatud, samal ajal kui indoeuroopa 
rahvastel on selleks enamasti seletussõnaraamatud. Venelased näiteks 
on keelt viimistlenud 1-, 4- ja 17-köitelise seletussõnaraamatuga. 
Briti inglise keele normiraamatud tulevad kaubamärgi Oxford alt, 
Ameerika inglise keele omad kannavad märki Webster. Ameerika 
mõttelaadis on tähtis koht iseseisvusel ja keeleasjus pani sellele aluse 
Noah Webster (1758–1843). Oxfordi kõrval ei taha vähem mõjukas 
olla ka Cambridge’i ülikool oma sõnaraamatutega. See on sõna-
raamatutüüp, kus põhirõhk on kõigi sõnade tähenduste seletamisel, 
aga on näha ka õigekiri, hääldus, natuke grammatikatki (nt võõr-
sõnade mitmuse moodustamine). Eestlaste õigekeelsussõnaraamat kui 
universaal sõnaraamat on tüübilt sarnane ainult sakslaste klassikalise 
üheköitelise Dudeniga, mis on nime saanud keeleteadlaselt Konrad 
Dudenilt (1829–1911). Soomes oli põhisõnaraamatuks varem suur 
seletussõnaraamat „Nykysuomen sanakirja”, nüüd on selleks keele-
korralduslik „Perussanakirja”.

Ent alustagem sajanditagusest ajast. Meilgi ei seisa õigekeelsus-
sõnaraamatute ehk ÕSide rea alguses veel päris seda tüüpi raamat, 
vaid õigekirjutuse lihvija.
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Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamat. Eesti Kirjanduse Seltsi välja-
anne. Tallinn: K.-Ü. „Rahvaülikooli” kirjastus, 1918. 149 lk.

Ilus oleks kirjutada, kuidas see keeleraamat sündis just siis, 
kui käis võitlus Eesti iseseisvuse eest – Vabadussõja ajal. Raamatu 
eellugu on siiski pikem ja läheb tagasi tsaariaega. XIX sajandi lõpp 
oli venestussurve tõttu seltsitegevuseks, sh ühiseks keeletegevuseks 
olnud ebasoodus. Pärast 1905. a revolutsiooni aga kasutati tsaariva-
litsuse järeleandmised otsekohe ära: 1906 asutati Tallinnas Eestimaa 
Rahvahariduse Selts ja 1907 Tartus Eesti Kirjanduse Selts. Mõlema 
juures hakati arutama ka keeleküsimusi ning tekkis vajadus teha seda 
üheskoos. Aastail 1908–1911 toimuski nende seltside korraldusel neli 
keelekonverentsi, mille eesmärk oli kirjakeele ühtlustamine ja üht-
sete õigekeelsuspõhimõtete väljatöötamine. Konverents on siin mitte 
ulatusliku teadusfoorumi mõttes, vaid see oli Tallinna ja Tartu seltsi 
esindavate keelemeeste ühiskoosolek ühisseisukohtadeni jõudmiseks. 
Näiteks esimesel konverentsil oli kuus esindajat Tartust ja viis Tal-
linnast. Keelekonverentsid toimusid Tapal, Tartus ja Tallinnas ning 
otsustati pms õigekirja (h-ga algavad sõnad, hea, pea, võõras, sõrmused, 
peenrad, Bordeaux) ja vormiõpetuse küsimusi (mitmuse osastav isasid, 
kanu, süsi, põhjusi, ainsuse sisseütlev keele, olev kääne leskena, liht-
minevik nad lugesid ja tingiv kõneviis nad loeksid). Enamik otsuseid 
on jäänud kirjakeelde püsima.

Eestis on olnud kollektiivse keelekorralduse traditsioon. Kui 
asutati Eesti Kirjameeste Selts, siis seadis Jakob Hurt selle ülesandeks 
eesti kirjavara rikastamise kõrval veel: „Eesti kirjakeelt harida, teda 
täielisemaks ja ühetasasemaks teha”. 1872. a võetigi sellessamas seltsis 
vastu esimesed kuus keelekorraldusotsust. 

Pärast Eesti Kirjanduse Seltsi asutamist läks kirjakeele normide 
kujundamine selle seltsi kätte. Seltsi üldkoosolekul 1908. a soovitas 
A. Busch (Tallinnast) asuda õigekirjutuse sõnaraamatu tegemisele, 
kuid koosoleku juhataja Villem Reiman pidas seda liiga varaseks.  
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Aeg oli siiski küps ning 1910. a aprillis tegi Tartu ülikooli eesti keele 
lektor ja üks EKSi asutajaid Jaan Jõgever seltsi keeletoimkonnale 
ettepaneku „kirjaviisi õpetust ja sõnastikku” kokku seadma hakata. 
Sellesama aasta sügisel otsustati jätta eeltööde tegemine toimkonna 
liikme Jaan Tammemäe hooleks. Arutati tegutsemise korda: a) 
sõnaraamat tehakse Tartus käsikirjas valmis, siis kutsutakse mujalt 
(nt Tallinnast) arvustajaid ja töötatakse välja kompromisskuju; b) 
sõnaraamatusse võetakse sõnad, mille õigekirjutus või üldse kuju 
vangub; c) vankuvatest sõnakujudest, mille kohta jõutakse ühisele 
otsusele, võetakse ainult see otsustatud kuju sõnaraamatusse; kus 
ühisele otsusele ei jõuta, seal võetakse üks peakuju ja vähemuse soov 
pannakse sulgudesse.

Varsti siiski loobuti kavatsusest teha n-ö raskete sõnade sõnastik 
ja otsustati sisse võtta kõik sõnad. 1910. a lõpus arutati kolmel koos-
olekul selgeks sõnastiku vorm ning edasi kulus aastaid (1911–1917) 
Tammemäe koostatud käsikirja sõnasõnaliseks läbiarutamiseks. 
Siinsete kaante vahel taastrükitud sõnastiku saatesõnast on lugeda, et 
1911–1916 peeti kokku 153 istangut. Arnold Kask on keeletoimkonna 
tööd uurides neile lisanud veel reeglite ja mõnede sõnade uuesti aru-
tamise ning saanud istangute koguarvuks 167 (iga kord töötati kolm 
tundi). Kõige rohkem vaeva oli näinud Jaan Tammemägi, aga teistegi 
panust võib lugeda sõnastiku saatesõnast. Aktiivsed olid olnud ka Vil-
lem Grünthal-Ridala, Juhan Kurrik, Jaan Jõgever, Johannes Voldemar 
Veski jt – kokku 15 asjatundjat.

Arvestagem, et 1911. a oli toimunud viimane, neljas keelekonve-
rents. Konverentside otsused avaldas trükis Johannes Voldemar Veski, 
kes ainsana oli osalenud kõigil neljal korral. Otsused ilmusid 1912. a 
pealkirja all „Eesti kirjakeele reeglid” ja võeti aluseks ka õigekirju-
tussõnaraamatus esitatud „Tähtsamate keelereeglite” (vt leheküljed 
V–XIII) tegemisel. Hilisemad arutelud nii seltsi koosolekuil kui ka 
keeletoimkonnas tõid mõningaid korrigeeringuid: hea, pea, seal, teal 
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kõrval lubati ka hää, pää, sääl, tääl, mitmuse osastavas peeti võimali-
kuks ka a-lõppu (tontisid =tonta, kirpusid = kirpa, kirjanikka) jm. 

Raskete aegade tõttu pidi käsikiri veel terve aasta ootama, kuni 
ta 1918. a lõpus ilmuda sai. Otsekohe leidis ta suure kasutajaskonna. 
Raamat võeti ametlikuks keelejuhiks riigi- ja omavalitsusasutustes 
ning trükk müüdi paari kuuga läbi. Ebaühtlasest stabiliseerumata 
keelekasutusest oldi tüdinud ning suure tööga saavutatud kokkulep-
ped võeti hea meelega vastu.

„Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamat” ehk EKÕS on tüübilt 
ortograafia- ehk õigekirjutussõnastik, kuid sisaldab ka sõnade 
morfoloogia ja pisut tähendusmärkusi (homonüümide lahtiharutusi, 
võõrsõnade eesti vasteid). Sõnastikus on umbes 20 000 märksõna – nii 
oma- kui ka tollal kiiresti keelde lisandunud võõrsõnu. Liitsõnad on 
üldiselt välja jäetud, nendest võib kindlalt leida üksnes nädalapäevade 
ja rahvakalendri tähtpäevade nimetusi.

Võõrsõnade kirjakuju pole sageli veel tänapäevane. Nii on alles 
us-liide (ateismus, batsillus, fanaatikus, sarkasmus, sentimentalismus), 
mille keeleuuendus peatselt ära lõikas; on rohkem viimase silbi 
rõhku ja pikki liiteid (barbaar, bulvaar, formulaar, seminaar, sanitäär, 
prokuröör, bakteer, komandeer, diploom), muganemata on beitsima, 
bluus, dessätiin, dilettant, diskant, herber, šmink, zeniit jpt laenud. Ent 
eerima-verbide kõrvale on juba ilmunud ima-otsetuletised (tapet-
seerima ja tapeetima, protesteerima ja protestima, protokolleerima ja 
protokollima, süstematiseerima ja süsteemima). Tasub tähele panna, et 
juba selles sõnastikus on eelistatud tähti š ja ž tähekombinatsioonidele 
sh ja zh: šabloon, šahh, šowinismus, šrapnell, tšekk, žaanr, želatiin, želee. 
Viimaseid aegu on veel w, 1925. a sõnaraamatus seda enam pole.

Kuidas on esitatud sõnade käänamine-pööramine, seda kirjelda-
vad sõnastiku tarvitusõpetuse punktid 3 ja 4 (lk XIV). Sagedamini 
esinevad sõnade lõpuosad on märksõnades püstjoonega eraldatud 
ning nende lõpuosade muutumine on näidatud nimestikus lk-del 
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XV–XXIV. Kui niimoodi esitada ei saa, siis on muutmine märksõna 
juures, nt luik, luige, -e, -ede, -i; nuga, noa, -, -de, nuge; minema, 
lähen, läksin, läks, mingu, minew, läinud, minna, mineja, mindama, 
mindakse ja minnakse, läki!

Tolle aja keelekorralduspõhimõtte võime võtta J. V. Veski brošüü-
rist „Eesti kirjakeele reeglid”: „Keele ajalugu ja rahva kõnelemiseviisi 
peab silmas pidama, lõpulikuks otsustajaks olgu tungiva tarviduse 
kõrval aga nimelt otstarbekohasus” (lk 4).

EKÕSi tähtsus kirjakeele ajaloos on: 1) tollal veel tugevasti kõiku-
nud kirjakeele tarvituse ühtlustaja, 2) eesti õigekeelsussõnaraamatute 
teerajaja.

Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat. „Eesti keele õigekirjutuse-sõna-
raamatu” II täiendatud ja parandatud trükk. Tartu: Eesti Kirjanduse 
Seltsi kirjastus. I köide A–M 1925, II köide N–Rio 1930, III köide 
Ripp–Y 1937. 1720 lk.

EKÕS võeti nii hästi vastu, et EKS andis 1919. a algul J. V. Veskile 
ülesande valmis seada uus trükk. Põhimõtted arutas läbi selleks moo-
dustatud komisjon 1919–20 ja 1922. Otsustati täiendada märksõnas-
tikku ja keeleinfot. Veski asus tööle ning tulemuseks kujunes täiesti uus 
väga suur ja sisukas kolmeköiteline sõnaraamat, mille pisukesele seosele 
eelkäijaga osutab ainult alapealkiri. Selleks kulus aga aastaid – otsusest 
kuni III köite ilmumiseni tervelt 18. Veski oli hõivatud ülikooli- ja 
toimetajatööga ning neisse aastaisse langeb ka suuremahuline oskussõ-
navara arendamine eestikeelse ülikooli tarvis. I köite kokkuseadmisel 
abistas autorit Elmar Muuk, II ja III köite juures Helmut Pürkop. Siiski 
läks nii, et päris lõpuni Veski EÕSi ei viinudki, vaid 1934. a suvel asus 
tööd jätkama Muuk. Veski jättis sõnaraamatu pooleli artikli soe juures 
ja sealt edasi pool III köidet on Muugi tehtud.

EÕSis on umbes 130 000 märksõna, mis on esitatud pesasüsteemis. 
Rohkesti on oskussõnavara, mida J. V. Veski just tol ajal terminoloogia-
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komisjonides edendas. Paljud oskussõnad on seletatud või kasutatud 
tähenduse näitamiseks saksa-, inglis-, vene- ja ladinakeelseid vasteid. 
Oskussõnad on saanud erialamärgendid. On seletatud ka vähem 
tuntud sõnu. Eelkäijaga võrreldes on lisatud ortoeepia andmed välde 
ja palatalisatsioon. Morfoloogia esitus on endine – sõnalõppude tähis-
tamise ja sõnastikuosale eelneva lõppude loetelu varal.

Veski tegevust juhtis tahe saavutada „korrakaunis ehitus”. Tema 
ees terendav täiuslik keel, mida EÕS väljendas, oli ühine ja ühtne 
rahvuskeel: „Igale rahvale on tarvilik, koguni eluküsimuseks kasvada 
ühiklikuks kehandiks. Terviklikkuse niduvaks iseloomustajaks ning 
kandjaks on ühine, kokkukõlastatud keel” („Johannes Voldemar Veski 
keelelisi töid”, lk 175; 1936. a artiklist). Sellise kirjakeele heaks töötades 
juhindus Veski ennekõike järgmistest põhimõtetest: a) süsteemsus koos 
loogilise selgusega, b) otstarbekohasus, c) rahvakeelsus.

J. V. Veski soov oli selle sõnaraamatuga rahvakeele stiihia kindla-
tesse rööbastesse juhtida ning kirjakeelt kavakindlalt arendada. Seda 
on näha tema suhtumisest rööpvormidesse ja sõnamoodustusest. 
EÕSis on ohtrasti potentsiaaltuletisi ja -liitsõnu, mida areneval kir-
jakeelel võis tarvis minna. Seda rikkalikku sõnavaramut tänapäeval 
kasutades tuleb teada mõningaid nüüdiskeelest erinevaid jooni. Nimelt 
ei ole paljude võõrsõnade ortograafia see mis praegu, põhjuseks nii 
Veski teistsugused seisukohad kui ka kiired muutused EÕSi pika koos-
tamisaja jooksul. Hakkab silma rohke se-liitumine, kus tänapäeval on 
s-liitumine (kirjutuselaud, kõrgusehüpe). Süsteemipärasuse nimel on 
ülepingutusi nii morfoloogias kui ka sõnamoodustuses (lihtne : lihtse 
ja lihtis : lihtsa pro segatüüp lihtne : lihtsa, tõkepuu pro tõkkepuu, 
suhupiste, -pistme pro suupiste, -piste, niivõrt pro niivõrd jne). 

Õigekirjutusjuhiseid EÕS ei esita, sest peale kolme sõnastikuköite 
oli kavas veel neljas, mis sisaldanuks sõnavaralisi täiendusi, õigekirja-
reegleid, kohanimede valimiku ja eesti eesnimede valimiku. Aastail 
1937–1940 valmistuski Elmar Muuk lisaköidet tegema, kuid töö jäi 
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„Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat” II 1930
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E. Muuk „Väike õigekeelsus-sõnaraamat” 8. tr 1945
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Nõukogude sõjalise okupatsiooni ja Muugi hukkumise tõttu 1941. a 
teostamata.

Meenutagem taustaks, et aastal 1925, kui ilmus EÕSi I köide, 
sai eesti trükisõna 400-aastaseks (kuigi tol ajal peeti alguseks aastat 
1535). Oli Eesti Vabariigi aeg ja kirjakeele eriti intensiivse arendamise 
ajajärk.

EÕSi tähtsus kirjakeele ajaloos on: 1) tollal veel ebaühtlase 
kirjakeele ühtlustaja ja stabiliseerija, 2) kirjakeele arendaja rohke 
sõnaloomega – isegi sel määral, et raamatust saab ideid noppida 
tänapäevalgi, 3) esimene õigekeelsussõnaraamat (EKÕS oli õigekir-
jutussõnaraamat).

Elmar Muuk. Väike õigekeelsus-sõnaraamat. 1. tr Tartu: Eesti Kir-
janduse Seltsi kirjastus, 1933. 458 lk – 10. tr 1946.

Et EÕSi koostamine venis ja kõigile käepärane õigekeelsussõna-
raamat ikka veel puudus, tegi EKS 1932. a novembris Elmar Muugile 
ettepaneku koostada väike õigekeelsussõnaraamat. 1933. a kevadel 
saigi Muuk käsikirja valmis. Võrreldes Veski akadeemilise sõna-
raamatuga oli Muugi VÕS väike praktiline tarbeväljaanne, mis sai 
rahva hulgas väga populaarseks. Sellest on ilmunud 10 trükki (kaht 
Stockholmi trükki arvestades 12). VÕSi trükkide vahel on erine-
vusi, eelkõige normingute muutumise tõttu. Võib kõnelda neljast eri 
redaktsioonist: neli esimest trükki (1933, 1933, 1934, 1935) on I red, 
5. ja 6. trükk (1936, 1937) on II red, 7. trükk (1940) on III red, 8., 9. ja 
10. trükk (1945, 1946, 1946) on IV red. On näha, kuidas Muuk II ja 
III redaktsioonis loobus normingute liiga jäigast konstrueerimisest 
ja arvestas üha rohkem tegelikku keelekasutust. IV redaktsiooni 
kolm trükki ilmusid juba pärast Muugi surma. Uusväljaande olid 
toimetanud Arnold Kask ja Elmar Elisto, kes tegid võimalikult vähe 
parandusi: olid sunnitud lisama ligi 250 nõukogude sõna, mõned 
uut võimu häirivad sõnad välja jätma, tähendusseletusi uue korraga 
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kohandama, aga ortograafias, ortoeepias ja morfoloogias oli ainult 
üksikuid pisikohendusi.

Ka Elmar Muuk tegutses selle nimel, et jõutaks ühise, üldtun-
nustatud ja kindlapiirilise kirjakeeleni. Rohkem kui keegi enne teda, 
jälgis ta aga tegelikku keelekasutust ja selle tendentse. See viis teda 
kaugemale mõnestki Veski logitsistlikust seisukohast ning lähemale 
Andrus Saareste ühiskeelsusele, pannes samal ajal valikuliselt omaks 
võtma Johannes Aaviku keeleuuenduse ettepanekuid. Koostades 1933. 
aastal VÕSi, tegi Muuk rohkesti ettepanekuid EKSi keeletoimkonnale. 
Need võeti häälteenamusega vastu, kusjuures tugevalt toetas Saareste. 
Otsuste hulgas olid nt f-i ja š õigekirjutus, võõrsõnade välte märki-
mine ja võõrsõnade kirjutuse ühtlustamine, pesa-tüüpi laensõnade 
käänamine, määrsõnalise seesütleva tugev aste jm.

Muugi VÕS on puhtalt tähestikulise järjestusega sõnaraamat, 
mis rahvaväljaande vormiks ongi sobivam. Märksõnade arv jääb alla 
40 000. Esituse kokkusurumise huvides ei anta suuri liitsõnasarju, 
vaid üksnes liitumisviiside mallid. Erinevalt EÕSist on märgitud mitte 
hääliku-, vaid silbivälde. Hilisemad ÕSid (v.a 1953. a VÕS) märkisid 
taas häälikuväldet, kuni ÕS 1999 pöördus tagasi  silbivälte juurde. 
Palatalisatsioon on märgitud. Igal käänd- ja pöördsõnal seisab juures 
tüübinumber ning sõnastikuosale eelneb väga detailne tüübistik (1. trü-
kis 1166 tüüpsõna, 5. trükis 845). Sõnaseletused on napisõnalised, kus 
võimalik, on eelistatud seletuse asemel sünonüümi või tähendusvälja 
osutust, nt aaria (laul), koovitaja (lind). Väikesesse köitesse on ära 
mahutatud ka õigekirjutusjuhised. I redaktsioonis on kohanimede 
loetelu eraldi, alates teisest on kohanimed sulatatud sõnastikku sisse.

Muugi VÕS kui eriti suure levikuga raamat oli eesti kirjakeele 
tegelik ühtlustaja.

Haridusministeeriumi soovil koostas E. Muuk veel „Eesti kooli-
sõnaraamatu” Tartu, 1938 (255 lk). See oli aga juba liiga napp. Samal 
ajal ilmus nii kooli kui ka teiste keelekasutajate tarvis Jaan Ainelo teat-
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E. Muuk „Eesti koolisõnaraamat” 1938
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mik „Eesti keele õigekeelsusreeglid” Tartu, 1933 (341 lk). Selle 2. trükk 
sai 1946. a pealkirja „Keeleline teatmik”. Raamatus olid õigekirjutus-
juhised, käänamis- ja pööramistabelid, 10 000 märksõnaga sõnastik, 
etnonüümide loetelu, kohanimede valimik, mütoloogiliste nimede 
valimik, kultuuritegelaste nimestik, tsitaatsõnad ja -väljendid.

Suur õigekeelsus-sõnaraamat. ENSV TA Keele- ja Kirjandusinstituut. 
1. vihik Tartu: RK „Teaduslik Kirjandus”, 1948; 2. vihik Eesti Riiklik 
Kirjastus, 1951. 288 lk.

Kohe pärast sõda hakati 1947. a asutatud Keele ja Kirjanduse 
Instituudi kollektiivse tööna tegema suurt täielikku õigekeelsussõna-
raamatut. See oli kavandatud veel mahukamana kui EÕS ning pidi 
ilmuma vihikute kaupa. Käsikirja koostasid Arnold Kask ja Erich 
Raiet, viimistles J. V. Veski. Töötati välja uus, VÕSi omast hulga 
väiksem muuttüübistik (115 tüüpsõna). Koostamisel rõhutati peale 
otstarbekuse ja järjekindluse rohkem ka rahvakeelsust, aga suuremaid 
muudatusi ette ei võetud. 

SÕSi tegemine jäi aga pooleli sõna kobrasrott juures. Selle põhjusi oli 
mitu: A. Kask ja J. V. Veski olid koormatud ülikoolitööga, poliitiline olu-
kord oma järskude ümberhindamistega oli ebasoodne, oli vähe materjali 
sõnavara muutumise kohta, sh eriti oskussõnavara kohta. Sõnaraamat 
oleks venima jäänud ja esimesed vihikud kiiresti vananenud.

Poolikuks jäänud sõnaraamatu kaks vihikut ei etendanud tegeli-
kus keeleelus mingit osa.

Väike õigekeelsuse sõnaraamat. ENSV TA Keele ja Kirjanduse Ins-
tituut. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1953. 350 lk.

Et õigekeelsussõnaraamatut liiga kaua oodata ei tuleks, otsustati 
1951. a kõigepealt valmis teha üks väiksem, seegi Keele ja Kirjanduse 
Instituudi kollektiivse tööna. Tegemist juhendas Arnold Kask. Tollal 
ainuvalitsenud rahvalikkuse põhimõtte alusel püüti sõnaraamat teha 
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„Suur õigekeelsus-sõnaraamat” 2. v 1951
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„Väike õigekeelsuse sõnaraamat” 1953
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elulähedasem ja rahvakeelele vastavam. Peale selle rõhutati kirjakeele 
ühtsust. Nii sõnavalikus kui ka morfoloogias lähtuti sõna või vormi 
esinemissagedusest, tavalisusest. Märksõnu on 1953. a VÕSis ligi-
kaudu 36 000. Jäeti välja hulk tarvilikke perspektiivikaid keelendeid, 
sest need polnud sõjajärgses napis kirjasõnas tavalised. Kirjakeel pidi 
olema üks ja ühtne, allkeelte olemasolu ja vajadusi tollal ei nähtud. 
Vähendati forsseeritult rööpvorme, eriti keeleuuenduslikke. 

Tsiteerigem taotlusi sõnaraamatu eessõna järgi: „.. käesolev „Väike 
õigekeelsuse sõnaraamat” [on] seadnud endale eelkõige ülesandeks 
püüda kõikuvuste ja rööpvormide esinemist keeles vähendada ja 
suunata keeletarvitust võimalikult suurema ühtsuse poole, eelistades 
seejuures neid vorme, mis on üldrahvalikult laiemalt tarvitatavad 
ning mis rohkem vastavad eesti keele arenemise seaduspärasustele. 
Loomulikult ei ole saadud ka käesolevas sõnastikus veel täiesti vältida 
paralleelvorme; nende esinemise puhul on siiski püütud viidata enam 
eelistatavaile sõnakujudele” (eessõna lk 5). J. V. Veski rahul ei olnud: 
tema arvates ei peetud küllalt oluliseks ka keelesüsteemi ja otsustati 
üksikkeelendite kaupa. 

Seetõttu tuleb 1953. a VÕS hinnata vaeseks ja jäigaks sõnaraama-
tuks, mis Muugi VÕSi järel polnud mitte edasi-, vaid tagasiminek. 
Jäikust võimendas totalitaarses ühiskonnas kergesti leviv arusaam, et 
keelend, mida pole „keelekoodeksis” ÕSis, ei olegi õige keelend. 

Kohanimesid 1953. a VÕS ei esitanud, sest käimas oli poleemika 
võõrnimede kirjutamise pärast: olid aktiveerunud häälduspärase 
nimekirjutuse taotlejad.

Õigekeelsuse sõnaraamat. ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. 
Toimetanud Ernst Nurm, Erich Raiet ja Magnus Kindlam. Tallinn: 
Eesti Riiklik Kirjastus, 1960. 872 lk.

1950. aastate jooksul oli hoolega tehtud uuema erialakirjanduse 
sedelkartoteeki. Oskussõnadest koostati erialade kaupa nimestikud 
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„Õigekeelsuse sõnaraamat” 1960
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ja saadeti seisukohavõtuks paljudele asutustele ja eriteadlastele. 1960. 
a ÕSis on umbes 100 000 märksõna ja oskussõnu sealhulgas väga 
palju. Sõnavalik on eelmise väikese sõnaraamatu omast üldse palju 
mitmekülgsem.

Endiselt on märgitud III välde ja palatalisatsioon. Muuttüübistik 
jäeti samaks mis SÕSis ja 1953. a VÕSis. Sõnaseletused on põhjali-
kumad ja täpsemad. Kohanimede valimik on eraldi sõnastikuosa 
järel, aga tuntumate taevakehade ja mütoloogiliste tegelaste nimed 
sisalduvad sõnastiku sees. Õigekirjutusreeglite osa on kirjutatud põh-
jalikumaks, uudsena on raamatusse lisatud tähtsamate ladinakirjaliste 
keelte nimede hääldamise juhised. Sõnaraamatus on ka vene, kreeka 
ja hiina nimede ümberkirjutustabelid.

Ühena neist, kes selle sõnaraamatu alusel koostasid järgmist 
sõnaraamatut, milleks sai 1976. a ÕS, võin kinnitada, et sõnavara esin-
datuse poolest oli tegemist hea sõnaraamatuga. Kriitikat see raamat 
muidugi sai ja sealhulgas õigustatud kriitikat (ebaühtlused ortoeepias, 
üksiksõnuti otsustamine morfoloogias, mõnede tarvilike rööpvormide 
eitamine, „tuntud” võõrkohanimede häälduspärastamine jne). Oli 
vähemalt surve probleemide arutamiseks.

Suure levikuga sõnaraamat oli õigekeelsuse autoriteetne alus 
poolteist aastakümmet.

Õigekeelsussõnaraamat. ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut. 
Toimetanud Rein Kull ja Erich Raiet. Koostanud Tiiu Erelt, Rein Kull, 
Valve Põlma, Kristjan Torop. Tallinn: Valgus, 1976. 928 lk.

Kuigi iga ÕSi ilmumise järel on räägitud sellest, et ÕSide koosta-
mine peaks olema järjepidev töö, on alati läinud nii, et keelekorralda-
jad ei ole muu töö rohkuse tõttu saanud otsekohe järgmise trüki või 
väljaande peale mõtlema hakata. Ka 1960. a ÕSi järel alustati uustrüki 
tegemist alles kuuekümnendate aastate lõpus. Mida kaugemale töö 
edenes, seda selgemaks sai, et sellest tuleb mitte 1960. a ÕSi 2. trükk, 
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„Õigekeelsussõnaraamat” 1976
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vaid uus, iseseisev sõnaraamat. Keelelised muutused olid olnud suured, 
eriti palju vaeva nähti taas oskussõnavaraga. Ka selle sõnaraamatu 
oskussõnanimestikud käisid erialade kaupa spetsialistide käes ülevaa-
tamisel. Sõnavalikul ja sõnaseletuste täpsustamisel oli toeks tollal juba 
kaugelt üle 2 miljoni sõnasedeli jõudnud kirjakeele kartoteek.

R. Kull ja T. Erelt avaldasid sõnaraamatu tegemise ajal 1969. ja 
1970. a neli suurt artiklit nii üld- kui ka üksikprobleemide kohta. 
Kirjutiste eesmärk oli ÕSi norminguile võimalikult laia kandepinna 
andmine, keeleuurijailt lahendusettepanekute saamine. Pealegi vajasid 
ÕSi tegijad toetust muutmisettepanekute läbiviimiseks vabariiklikus 
õigekeelsuskomisjonis, sest VÕKis 1970. aastate alguses valitsenud 
jäiga konservatiivsuse tõttu ei soovitud keele muutumist mõista. 
Kahjuks ei järgnenud neile demokraatlikkust üritavaile kirjutistele 
mingeid reageeringuid. Küll aga lahvatas kriitika otsekohe pärast 
ÕSi ilmumist 1977. a algul ning kestis terve 1977. ja 1978. aasta. 
Õigupoolest ei võtnudki kriitika ette tervet sõnaraamatut, vaid eel-
kõige selle lisaosa (õigekeelsusjuhised) ja morfoloogia. 1976. a ÕSi 
kritiseerisid kõik ja kasutasid kõik. Ilmus neli trükki kogutiraažiga 
100 000, mis usutavasti on meie väikese rahva puhul suurim võimalik 
ÕSide arv.

1976. a ÕSis on umbes 115 000 märksõna (Henn Saari arvutused 
1978. a). See raamat esindab eesti õigekeelsussõnaraamatu väljaku-
junenud tüüpi. Makrostruktuuri poolest on see täistähestikuline, 
sõnastikuosa järel on kohanimede valimik, õigekirjutusjuhised, 
tähtsamate ladinakirjaliste keelte nimede hääldamise juhised, vene, 
kreeka ja hiina nimede ümberkirjutustabelid. Märksõna kohta saab 
teada kirjakuju, liitsõnaosiste piiri, III välte, palatalisatsiooni, võõr-
sõnas vajaduse korral rõhu. Käänd- ja pöördsõnadel on tüübinumbri 
ja raamatu eesotsas asuva muuttüübistiku abil näidatud muutmine. 
Valikuliselt on antud infot sõnaliigi, rektsiooni ja tähenduse kohta. 
Rohkesti on kasutatud eriala- ja stiilimärgendeid.



24

Muuttüübistik jäi üldiselt samaks, mis ta oli 1960. a ÕSis, kuigi 
morfoloogia lahendus üsna suuresti muutus. Mindi tagasi Veski-aegse 
tüübiti normimise juurde, andes keelekasutajale suurema vabaduse 
valida tüübis võimalike rööpvormide vahel. Harvemini kasutatavad 
rööpvormid on muuttüübistikus ümarsulgudes, näiteks on nii vor-
mistatud esitlema-tüübi esitelema-täisparadigma. Tärn märgib, et 
i-mitmust või lühikest sisseütlevat kasutatakse vaid osast selle tüübi 
sõnadest, nt tüüpsõna udu vormid udusse e ù ttu*, tüüpsõna hi`nd 
vormid hi`ndadesse e hinnusse*. Selleks muudatuseks saadi toetus 
ka VÕKilt.

1976. a ÕSi eel võeti ette suunamuutus võõrkohanimede kirjutami-
ses, kuid sõnaraamatus väljendus see veel puudulikult: oli üldmärkus 
kohanimede rahvusliku kuju järgimise kohta, kuid nimeloetelus olid 
parandatud ainult kõige häirivamad nimekujud.

ÕSide pealkirjad on muide liitsõnamoodustuse ja kokku-lahku-
kirjutamise põhimõtete kõikumise näitlik õppevahend:

 1918 õigekirjutuse-sõnaraamat
 1925–37 õigekeelsuse-sõnaraamat
 1933–46 ja 1948–51 õigekeelsus-sõnaraamat
 1953 ja 1960 õigekeelsuse sõnaraamat
 1976 õigekeelsussõnaraamat

 
Siit on näha, kuidas Veski ja Muuk pooldasid sõnaraamatu liigi 
väljendamisel liitsõna, mille kirjutasid sidekriipsuga. Muuk võttis s-
liitumise kujunedes keskelt e ära. Nurm lahutas pika liitsõna pooleks, 
Kull pani taas kokku.

1976. a ÕSil tuli olla õigekeelsuse juhtteos tervelt 23 aastat, kuni 
tema asemele tuli täiesti uut tüüpi keelekorraldussõnaraamat. 
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Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999. Eesti Keele Instituut. Toimetanud 
Tiiu Erelt. Koostanud Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik ja 
Tiiu Erelt. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 1999. 3. tr 2003. 1040 lk.

ÕS 1999 jätkab ÕSide traditsiooni selle poolest, et temagi on 
universaalne sõnaraamat, sisaldades järgmist keeleinfot: ortograafia, 
morfoloogia, üht-teist ortoeepiast (silbivältena märgitud III välde, 
palatalisatsioon, rõhk), sõnamoodustus (tuletamine, liitsõnade nime-
tavaline, omastavaline, lühitüveline ja s-liitumine), semantika (eriti 
võõrsõnadel, terminitel, uudissõnadel, vanamoelistel sõnadel, endis-
aegsetel talupojasõnadel, paronüümidel jm tähenduse poolest raske-
matel keelenditel). Märgendid annavad vihje sõna kasutusvaldkonna 
kohta või lisavad midagi semantilisele iseloomustusele: mis allkeelde 
või stiili sõna kuulub, mis värving tal on, missuguse hinnangu ta 
annab. Erinevalt eelmistest ÕSidest läheb sõnaraamat sõnatasandilt 
edasi ning näitab ka, kuidas sõnu lausetes kasutada. On rohkesti näiteid 
sõnade hariliku ümbruse, väljendite, rektsiooni jm kohta. Needsamad 
näited aitavad ka sõnatähendusest paremini aru saada.

Morfoloogia esitus on ÕS 1999-s uus – selle üldsüsteemi tegi 
sõnaraamatu tarvis Henn Saari. Tüüpe on 69 ning iga tüübi esimene 
tüüpsõna on põhiline, mille najal saab kõiki selle tüübi sõnu õigesti 
käänata või pöörata. Ligi kolmandikus tüüpides on antud veel täpsus-
tatud alltüüpsõna(d). Rööpvormide osaline realiseerimine tüübis ei 
ole enam tähistatud tärniga nagu ÕS 1976-s, vaid seda on selgitatud 
märkustega vastavate tüüpide juures.

Sõnaraamatu struktuur ei ole nii lihtne kui rangelt tähestikulise 
ülesehitusega 1960. ja 1976. a ÕSil. On tagasi mindud kolmeköitelise 
EÕSi sõnapesade poole. See võimaldab paremini demonstreerida sõna-
moodustuspesi, kuid raamatu kasutajal võib tulla raskusi materjalis 
orienteerumisel ja keelendi kiirel ülesleidmisel.

Sõnaartikleid on umbes 50 000, kuid need sisaldavad veel roh-
kesti liitsõnu ja tuletisi, mis on märksõnadena esile toomata – kokku 
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„Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999”
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on sõnu ligi 130 000. ÕS 1999 näitab märksõnade ning artiklisiseste 
liitsõnade, tuletiste ja väljendite hulgas selliseidki, mille asemel on 
keeles paremaid väljendusvõimalusi. Nende juurest viitab soovi-
tatava keelendi juurde sõna parem (nt .õppe˘ala˘juhataja, parem: 
.õppe˘juhataja). Teine soovitamismoodus on karmim: sõnad või väl-
jendid, mida ei peaks kasutama, on looksulgudes ja väiksemas kirjas 
(nt {koheselt} kohe, {taha˘plaanile} taga˘plaanile). Sobimatutele, kuid 
ometi levima kippuvatele tähendustele osutab ei tähenda (nt eduline 
edumeelne, progressiivne; ei tähenda: kasulik, soodus).

Sõnaraamatus on rohkesti eri allkeelte kõrvuti seadmist. Keele kasu-
taja peab tundma ja teadma, mis allkeeles või stiilis ta räägib-kirjutab: 
kas argikeeles või neutraalkirjakeeles (.plinder argi häda, kimbatus, 
kitsikus), erialaslängis või oskuskeeles (.seivima sl salvestama info), 
paberlikus või neutraalses keeles (sub .teostama: teostab töid paberl 
teeb töid; teostab juhtimist paberl juhib), vanamoelises või praegus-
aegses keeles (seltsi˘maja vmo rahvamaja, .rippuvus vmo sõltuvus) jne. 
Märgend on kõigis ÕSides iseloomustanud talle eelnenud sõna.

1999. a ÕSist paistab keelekorralduse uuenemine, mis sai alguse 
juba 1960. aastate II poolel, edenes samm-sammult ning jõudis sõna-
raamatusse hilinemisega. Endine jäigalt käskiv normimine, mille taga 
on must-valge ehk õige-väär suhtumine mis tahes keelelisse nähtusse 
ning tahtmine tervet kirjakeelt ühtlustada, on asendunud suunava ja 
soovitava normimisega. Sõnaraamat esitab kirjakeele nüüdisseisundi 
ja soovitatavad arenguvõimalused, osutab vajaduse korral ka ebasoo-
vitatavaile kõrvalekaldeile, toonitab keeleliste vahendite rikkust ja 
allkeelte erisuguseid vajadusi.

Tiiu Erelt, Tiina Leemets. Õpilase ÕS. Eesti Keele Instituut. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2004. 324 lk.

Nagu eespool kirjutatud, oli XX sajandi ÕSide pikas reas päriselt 
koolile ja haridusministeeriumi tellimusel tehtud ainult üks – Elmar 
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„Õpilase ÕS” 2004
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Muugi „Väike koolisõnaraamat” 1938. Nähtavasti olid aga nii õpetajad 
kui ka õpilased selleks ajaks jõudnud Muugi „Väikese õigekeelsus-sõna-
raamatuga” sedavõrd harjuda, et uuest, napimast ei oldud huvitatud. 

Pärast mahuka „Eesti keele sõnaraamatu ÕS 1999” ilmumist 
tekkis taas vajadus väiksema koolisõnaraamatu järele. Sellest rää-
kisid nii emakeeleõpetajad, eesti keele kui teise keele õpetajad ning 
haridusministeeriumi töötajad, mispeale Eesti Keele Instituut võttis 
sõnaraamatu töökavva.

„Õpilase ÕS” ehk ÕÕS ei korda vormi poolest ühtki varasemat 
ÕSi – on isegi lihtsam kui eelmainitud kaks Muugi sõnaraamatut. 
On valitud kergeim vorm: iga märksõna algab uuest reast. Kõigis 
varasemais on mitmel viisil tähestikuliselt ja sõnamoodustuslikult 
kokku pandud pesad, mis aga algajale kasutajale võib raske olla. Lihtne 
vorm lubab hakata õpilasi sõnaraamatuga harjutama juba algkoolis, 
kui lugemine ja tähestiku järjekord selgeks saadud. Lihtsa sõnaraa-
matu omandanud õppur saab siis hiljem hakkama ka keerukamaga. 
Paraku jääb osa ühiskonnast lihtsustust vajama ka pärast kooli ega 
küünigi keerulisemate raamatuteni. Lihtsa sõnastiku abiga välditaks 
aga piinlikumad keelevead.

ÕÕS esitab eesti kirjakeele tuumsõnavara, mille kohta käivad 
üheselt mõistetavad kirjutus-, hääldus-, käänamis-, pööramis-, sõna-
moodustus- ja tähendusnormid. ÕS 1999 ja ÕS 2006 hõlmavad juba 
mitu allkeelt ja osalt ka süntaksitasandit – seal on seetõttu antud 
rohkesti eeskujusid, valikuvõimalusi ja soovitusi, milledes orientee-
rub paremini see, kes on omandanud keele tuumosa normid. Koolile 
seab ÕÕSi normiks asjaolu, et „üleriigiline eesti keele, kirjanduse ja 
meediaõpetuse ainenõukogu soovitab kasutada „Õpilase ÕSi” eesti 
keele õpetamisel lisamaterjalina” (tiitellehe pöördelt).

Sõnamuutmise esitab ÕÕS teisiti, kui seda seni tehtud. Ei ole 
tüüpsõnastikku ja igat sõna sellega siduvaid numbreid, vaid käänd-
sõnade (sh ka liitsõnade) puhul on antud ainsuse nimetav, omastav 
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ja osastav kääne, omadussõnadel ka võrded. Tegusõnade puhul on 
ma- ja da-tegevusnimi ning kindla kõneviisi oleviku ainsuse 3. pööre 
(paljude verbide 1. pööre on ju tähenduse tõttu teoreetiline). Vajaduse 
korral on kas vormireas või näitelausetes lisatud raskeid vorme, nt 
mitmuse osastav, ainsuse sisseütlev, umbisikulise tegumoe olevik. 
Kaane sisekülgedel on antud ka vormimoodustustabelid. Tüüpsõna-
dele toetumist saab õppida vanemates klassides suure ÕSi järgi ning 
seda ei omanda paraku kaugeltki kõik õppurid.

Niisiis on ÕÕSi tähtsus selles, et ta annab lihtsas vormis normikirja-
keele kõige olulisema info, mis tuleb omandada igal keeleõppuril.

Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Eesti Keele Instituut. Toime-
tanud Tiiu Erelt. Koostanud Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, 
Maire Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2006. 1220 lk.

Nagu ÕS 1999 on seegi õigekeelsussõnaraamat:
1) kirjakeele sõnaraamat, mis hõlmab eelkõige kirjakeele kui 

üldrahvalikult kasutatava ja ühtseima keelekuju sõnavara. 
Nii koha- kui ka sotsiaalmurrete sõnavara on napilt (eelmises 
sõnaraamatus mõnekümne sõna ja väljendiga esindatud släng 
on kas välja jäetud või viidud argikeele alla; vähese levikuga 
murdesõnu on välja jäetud);

2) tänapäeva keele sõnaraamat, mis esitab kirjakeelt, mida me 
praegu, XXI sajandi algul räägime ja kirjutame. Nagu eelmises 
sõnaraamatuski on pakutud ka potentsiaalkeelendeid, mis 
pole veel laiemas käibes, kuid mida kirjakeel vajaks;

3) universaalsõnaraamat, milles on mitmekesine keeleinfo, sh ka 
süntaksitasandilt. Eesti keele kohta on olemas kümneid spet-
siaalsõnaraamatuid (seletussõnaraamat, murdesõnaraamat, 
fraseoloogiasõnaraamat, slängisõnastikud, vormisõnastik, 
sagedussõnastik, sajad oskussõnastikud jne), kuid univer-
saalne on ainult ÕS;
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„Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006”
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4) suunav ja soovitav sõnaraamat, mis ei piirdu keelekasutuse 
kirjeldamisega, vaid annab ka hinnanguid, mis on hea, mis 
halb keel. Keelekorraldajad annavad selle sõnaraamatu kaudu 
ühiskonnale optimaalseid hea keele soovitusi, mis on kujun-
datud eesti keele uurimise tulemuste, keelekorraldusteooria, 
keelekasutuse jälgimise, tekstikorpuste, ühiskonna keeleliste 
vajaduste uurimise jm põhjal.

Et soovitused saaksid käsuks, selleks on ühiskonnas teised institut-
sioonid. 7. septembril 2006 võttis Vabariigi Valitsus vastu määruse nr 
196 „Eesti kirjakeele normi kehtestamise kord”. Selle § 2 lõige 1 ütleb: 
„Kirjakeele norm on määratud õigekirjutuse, häälduse, sõnavara ja 
grammatika osas Eesti Keele Instituudi uusima õigekeelsussõnaraa-
matuga, Emakeele Seltsi keeletoimkonna normingute ja otsustega ning 
keeletoimkonnas heaks kiidetud ortograafiareeglistiku, normatiivse 
käsiraamatu ja grammatikaga.” Selle määruse alusel võimegi ÕSi eel-
toodud iseloomustusele lisada 5. punkti: kirjakeele normi alus alates 
1. detsembrist 2006. – See on trükitud ÕS 2006 tiitellehe pöördele. 
(Varem kehtis Vabariigi Valitsuse 3. oktoobri 1995. a määrus nr 323 
„Eesti kirjakeele normi kehtestamise korra kinnitamine”.) Määruse 
eesmärk on tagada ametliku keelekasutuse ühtlus ja selgus ning 
suunata avalikku keelekasutust. Siit on ka näha, et kõrgeim keelekor-
ralduskogu on praegu Emakeele Seltsi keeletoimkond. Meenutagem: 
ka sajand tagasi oli selline otsustav kogu just seltsi juures.

ÕS 2006 vorm on jäänud põhijoontes samaks, mis oli ÕS 1999-
s. On üksnes väikesi muudatusi: ei ole enam vähe kasutatud slängi 
ja arhaismi märgendeid (sl ja arh), õpetuse ei tähenda asemel on ei 
soovita tähenduses, 6. ja 9. muuttüübi märksõnade juurest on võetud 
maha hääldusandmed jms. Väga palju on aga muudetud sisu: on 
lisatud ligi 1400 uut märksõna ja sõnaartiklitesse üle 3500 liitsõna 
ja tuletise; jäetud välja aegunud keelendeid; täiendatud sõnaseletusi 



33

(sh lisatud uudistähendusi); täpsustatud märgendeid; korrigeeritud 
väljendeid, et need paremini avaksid märksõnade tähendust, näitaksid 
nende grammatilist ja süntaktilist käitumist ning arvestaksid muu-
tusi ümbritsevas elus. Palju on lisatud ka juhatusi kehvade keelendite 
juurest paremate keeleliste võimaluste juurde. Suhteliselt vähe on ette 
võetud muudatusi ortograafias ja morfoloogias.

ÕS 1999-s ja ÕS 2006-s ei ole enam varasemais ÕSides seisnud 
õigekirjutusjuhtnööride osa. Selle asemel tuleks appi võtta Tiiu Erelti 
„Eesti ortograafia” (4. tr 2005) või Mati Erelti, Tiiu Erelti ja Kristiina 
Rossi „Eesti keele käsiraamat” (2. tr 2000), mis on mõeldudki kasuta-
miseks koos sõnaraamatuga. ÕS ja need raamatud täiendavad üksteist. 
„Eesti ortograafia” on 91-leheküljeline raamat, kuid tänapäeva palju 
kirjutav ja oma töid ise vormistav inimene nõuab üha üksikasjaliku-
maid juhtnööre.

ÕS 2006 paberväljaandega rööpselt valmis sõnaraamatu elekt-
rooniline versioon, mis on veebis aadressil http://www.eki.ee/dict/
qs2006/. Selle tegemisel osalesid Ülle Viks, Indrek Hein, Indrek Kiissel, 
Andres Loopmann ja Kati Sein.

Eesti õigekeelsussõnaraamatute rida on olnud järgmine:
 EKÕS  1918
 EÕS I  1925, II  1930, III  1937
 Muugi VÕS  1. tr 1933 – 10. tr 1946
 Muugi EKS  1938
 SÕS 1. v  1948, 2. v  1951 (jäi pooleli)
 VÕS  1953
 ÕS  1960
 ÕS  1976  4 trükki
 EKS ÕS 1999  3 trükki
 ÕÕS  2004
 EÕS ÕS 2006
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