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Sissejuhatus
Tegevuskava lähtub Eesti keele arengukavast 2021–2035 ja täpsustab arengukava täitmiseks tehtavaid eesti keele 

korraldamise ja arendamise tegevusi Eesti Keele Instituudis (EKI).

Joonis 1. EKI keeleinfoallikad

Eesti keele sõnaraamat ÕS 2025 on praegu koostatav 

järgmine õigekeelsussõnaraamat. llmub augustis 2025 

EKI keeleportaalis Sõnaveeb omaette kasutajavaatena, 

samuti trükituna paberil. Sisaldab kirjakeele sõnavaralisi 

norminguid ja soovitusi. Kirjakeele normi alus alates oma 

ilmumisest.

EKI ühendsõnastik on sõnastik, mis koondab kogu 

infot eesti üldkeelesõnade kohta, lisades eesti keele 

sõnaraamatule muude keelte vasted.

ÕS 2018 on kehtiv õigekeelsussõnaraamat. Kirjakeele normi 

alus alates 1. jaanuarist 2019.

Sõnaveeb on koht EKI sõnastike ja terminibaaside 

avaldamiseks. Eesmärk on pakkuda sõnavaralist keeleinfot 

ühest kohast ja kasutaja jaoks võimalikult mugavalt. 

Arendus jätkub. 

EKI teatmik on eesti õigekeelsuskäsiraamat, mis täiendab 

järgmist ÕSi ja on sellega vastamisi lingitud, esitades 

muud kirjakeele reeglid, soovitused ja selgitused peale 

sõnavaraliste. Teatmiku õigekirjaosa valmis 2019. a ja on 

heaks kiidetud Emakeele Seltsi keeletoimkonnas. Lisaks 

õigekirjareeglitele sisaldab teatmik soovitusi, selgitusi ja 

ajakohastatud keelenõuvakka. Täieneb pidevalt.

Keelenõu on EKI telefoni, meili ja veebivormi kaudu 

antav teenus, kus keelenõuandjad vastavad kasutajate 

konkreetsetele keeleküsimustele.

Keelenõuvakk on keelenõu korduma kippuvate küsimuste 

kogu. Asub EKI teatmikus, täieneb pidevalt. 

Keelekoolitused koosnevad EKI pakutavatest tasuta ja 

tasulistest kursustest eri sihtrühmadele.

Tegevuskavas on viidatud järgmistele EKI keeleinfoallikatele ja teenustele (vt ka joonis 1):

Eesti keele sõnaraamat 
ÕS 2005
märksõna
hääldus
sõnavormid
ÕS selgitab
tähendused
sünonüümid
näited
naabersõnad
sõnaseosed
ühendid
päritolu

EKI ühendsõnastik
muute keelde vasted

Muud sõnastikud
Etümoloogia, murded, 
sugulaskeeled, võõrsõnad, ÕS 
2018 ja varasemad ÕSid

Ühendkorpus

EKI teatmik
Õigekirjareeglid,
Keelenõuvakk

Veebilausete korpus

Sõnaveeb EKI veebileht Korp

Oskussõnastikud
Esterm, üle 120 
terminibaasi

Veebilaused

Avaldamiskohad Korpused Muud keeleinfoallikad Tegevuskavas käsitletud keeleinfoallikad

https://www.eki.ee/dict/qs/
https://sonaveeb.ee/
https://eki.ee/teatmik/
https://keeleabi.eki.ee/viki/
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Keeleinfoallikate koostamise protsessi on kujutatud joonisel Joonis 2. Sõnastikke ja EKI teatmikku koostavad (1) keelealase 

ettevalmistuse ja ekspertteadmistega spetsialistid (keeleteadlased, leksikograafid, keelekorraldajad, koostöös Emakeele 

Seltsi keeletoimkonnaga). Lisaks keeleteaduse teoreetilistele teadmistele on nad alati tuginenud oma töös keeleandmetele, 

mille on kogunud enda elu jooksul kohatud eestikeelsetest tekstidest (2). Viimase saja aasta jooksul on uuritavaid tekste 

koondatud süstemaatilisemasse vormi (3) kõigepealt sedelkartoteekide ja alates 1990ndatest tekstikorpuste kujul.

Korpusepäringusüsteemi kaudu (4) saab koostaja teha keerukaid päringuid mustrite ja tendentside leidmiseks. 

Keeleinfoallikad omakorda mõjutavad inimeste keelekasutust (5), mis tekstide kaudu jõuab tagasi nende allikate 

koostamise sisendisse, andes allikate koostajatele tagasisidet tehtud otsuste mõju kohta. Tasub eraldi rõhutada, et 

korpuste ja keeleinfoallikate vahel otseseos puudub.

Joonis 2. Keeleandmete teekond keeleinfoallikate koostamise protsessis

Õigusruum
Järgmist ÕSi ja EKI teatmikku koostatakse kooskõlas järgmiste seaduste ja regulatsioonidega.

Eesti keele eest hoolitsemine on riigi põhiseaduslik ülesanne. Põhiseaduse preambulis on keele säilimise tagamine 

nimetatud ühena riigi loomise eesmärkidest, põhiseaduse § 6 määrab eesti keele riigikeeleks ja § 52 riigiasutuste ja 

kohalike omavalitsuste asjaajamiskeeleks, § 12 keelab diskrimineerimise keele alusel, § 37 annab igaühele õiguse saada 

eestikeelset haridust ja § 51 õiguse suhelda riigiga eesti keeles. 

Keeleseaduse eesmärk on arendada, säilitada ja kaitsta eesti keelt ning tagada eesti keele kasutamine peamise 

suhtluskeelena kõikides avaliku elu valdkondades.

Keeleseaduse § 4 lg 1 sätestab, et ametlik keelekasutus peab vastama kirjakeele normile, murdekeele põlisel kasutusalal 

võib kirjakeele normi kohasele tekstile lisada samasisulise teksti vastavas murdekeeles. Lõikes 2 avatakse kirjakeele normi 

mõiste: kirjakeele normi all mõistetakse õigekirjutuslike, grammatiliste ja sõnavaraliste normingute ja soovituste süsteemi. 

Samuti antakse lõikes 2 valitsusele volitus kehtestada kirjakeele normi rakendamise kord.

Korpusepäringusüsteem

Sõnastik, teatmikTekstid

Ühendkorpus, muud korpused, 
sedelkartoteek

4

12

5

3
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Eesti kirjakeele normi rakendamise korra § 1 kohaselt peab kirjakeele norm tagama ametliku keelekasutuse ühtluse ja 

selguse ning soodustama keelekasutuse hea tava rakendamist. § 2 (1): Kirjakeele norm on määratud Eesti Keele Instituudi 

uusima õigekeelsussõnaraamatuga, Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsustega ning keeletoimkonnas heaks kiidetud 

ortograafiareeglistiku, normatiivse käsiraamatu ja grammatikaga. § 3: Kirjakeele normi alal annab nõu Eesti Keele Instituut.

Eesti keele arengukava 2021–2035 üldeesmärk on tagada eesti keele elujõud ja toimimine Eesti Vabariigis esmase keelena 

igas eluvaldkonnas, tagada igaühele õigus ja võimalus kasutada Eestis eesti keelt, säilitada ja tugevdada eesti keele 

staatust, mainet ja eestikeelset kultuuri- ja inforuumi ning väärtustada teiste keelte valdamist. Arengukavas puudutavad 

otseselt keelekorraldust kolm tegevussuunda:

1.13

2.3

2.6

Väärtustatakse keelekorraldust ja keeletoimetamist, sh selge keele põhimõtete järgimist ja selget keelekasutust nii 

avalikus ruumis ja ametiasutustes kui ka meedias ja kultuurisfääris.

Toetatakse Eesti keeleteaduse kui keelevaldkonna teadus- ja arendustegevuse suuna arengut, sh Eesti ala ajaloolise 

keelelise mitmekesisuse uurimist, eesti keele tänapäevast teaduslikku uurimist, mh keele varieerumise ja ühiskonnas 

toimimise uurimist, sotsiolingvistilisi (keelesotsioloogilisi, keeleõiguslikke) uuringuid, digitehnoloogia kasutamisega 

seotud keelekasutuse uurimist, mitmekeelsuse uuringuid, süsteemset hoolet ning nüüdisajastatud, avatud ja 

mugavalt kasutatavate sõnastike, andmebaaside ja keelekorpuste arendamist. Soodustatakse eksperimentaalsete ja 

uuenduslike meetodite kasutuselevõttu eesti keele uurimisel ning kõrgel rahvusvahelisel tasemel publitseerimist.

Arendatakse eesti kirjakeelt ja toetatakse keelehoolet. Kirjakeele kvaliteeti ja normi aitavad kindlustada 

keeleeksperdid, sh keeletoimetajad, -korraldajad ja -hooldajad ning keele eksperdiasutused ja -kogud. Kirjakeele 

arendamisel võetakse arvesse tegelikku keelekasutust ja keeleuurimise tulemusi.

Keeleprogrammi 2023–2026 eesmärk on tagada eesti keele kui riigikeele toimimine kõikides eluvaldkondades, eesti 

keele õpetamine, uurimine, arendamine ja kaitse ning sellega eesti keele säilimine läbi aegade. Keeleprogrammi kaudu 

elluviidavate tegevuste hulgas on ka keelehoolde arendamine ja keelenõu kättesaadavus. Seejuures on oodatavaks 

tulemuseks seatud, et keelekorralduse põhimõtted on vastavusse viidud eesti keele arenguga, on tagatud keeletoimetaja 

kutse kõrge tase, on tõhustatud selge keele põhimõtete järgmist nii avalikus ruumis ja ametiasutustes kui meedias.

EKI põhimääruse § 3 (1) järgi on EKI teadus- ja arendusasutus, mille põhieesmärk on:

1)

2)

Aidata kaasa eesti keele säilimisele läbi aegade eesti kirjakeele hoolde, korraldamise ja arendamise, rahvuskultuuri 

seisukohalt oluliste sõnaraamatute koostamise ja toimetamise, andmekogude hoolde ning neid tegevusi toetavate 

alus- ja rakendusuuringute ning eesti keele keeletehnoloogilise toe loomises osalemise kaudu.

Tänapäeva eesti keele, eesti keele ajaloo, eesti keele murrete ja soome-ugri sugulaskeelte uurimine.

Tegevuskava kooskõlastatakse haridus- ja teadusministeeriumis ja Eesti keelenõukogus.
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Eesmärk
Tegevuskava üldeesmärk on tagada info kättesaadavus eesti kirjakeele kohta ning kirjakeele normi ja kokkulepete 

fikseerimine, et aidata kaasa avaliku keelekasutuse ühtsusele ja selgusele. Selgust taotleme ka EKI keeleallikate ja 

teenuste valikus, mida on seni olnud umbes 160 erinevat. Vähendame nende arvu, koondame ja ühtlustame neis pakutavat 

infot ja lihtsustame kasutaja juurdepääsu neile.

Tegevuskava alameesmärkideks on järgmised keeleallikad ja teenused, mis tegevuskava raames luuakse, täiendatakse ja/

või ajakohastatakse.

1. Eesti keele sõnaraamat ÕS 2025

Järgmine ÕS on koostatud. 

• On kirjakeele normi alus alates oma ilmumisest.

• Hõlmab kogu kirjakeelt: keelt, mis käibib suhtluses, kirjanduses, ajakirjanduses ja mujal, eri registreid ja osaliselt ka 

oskuskeelt. 

• Esindab tänapäeva keelt, seekõrval sisaldab ka ajaloolisi ja harvu sõnu. 

• On eesti keele kõige suurem sõnavaramu: sisaldab 170 000 eesti sõna.

• Esitab kirjakeele norminguid ja soovitusi koos selgituste ja põhjendustega.

• Seletab sõnade tähendusi, esitab sünonüüme, naabersõnu, rektsioone, keelenäiteid ja päritoluinfot ning annab soovitusi.

• Põhineb varasematel sõnaraamatutel: “Eesti kirjakeele seletussõnaraamat” (1988–2007), “Eesti keele seletav 

sõnaraamat” (2009), “Eesti õigekeelsussõnaraamat 2018”, „Eesti keele sõnaraamat 2019“, “Eesti keele naabersõnad” 

(2019), “Eesti-vene sõnaraamat 2019”, “Võõrsõnade leksikon” (2012). 

• Koostatud vastavalt eesti keelekorralduses alates 1980 kehtinud põhimõtetele ja protseduuridele, sh koostöös Emakeele 

Seltsi keeletoimkonnaga (vt keeletoimkonna veebileht, kodukord).

• Uuendatud ja täiendatud eesti keele korpuse ja keeleteaduse uurimistulemuste põhjal. Eesti keele ühendkorpus 2021 

sisaldab 2,9 mld sõna eri registrites ja alamregistrites, mis võimaldab keeleteadlastel teha järeldusi keele kohta (vt 

lühemalt EKI teatmiku artiklist, pikemalt Kallas, Koppel 2022). Tegevuskava perioodi jooksul valmib korpusest veel 

vähemalt üks täiendatud versioon (eesti keele ühendkorpus 2023).

• Veebisõnaraamatuna täieneb pidevalt: lisatakse uusi sõnu ja tähendusi, samuti muud keeleinfot. Uus versioon luuakse ja 

arhiveeritakse kord aastas. 

Järgmine ÕS ilmub hiljemalt augustis 2025.

• Järgib ÕSide ilmumise senist 7-aastast tsüklit (eelmine 2018).

• ÕSi ilmumist on hea siduda eesti raamatu ja eesti kirjakeele 500. aastapäevaga 2025.

• Ilmumine 2025. aastal võimaldab koostajatel toime tulla koostamise sisulise töömahuga, sh ÕS 2018 materjali 

ülekandmisega, vt sisutegevused lk 8.

https://www.emakeeleselts.ee/keeletoimkond/
https://www.emakeeleselts.ee/wp-content/uploads/2020/06/ESKT_kodukord1.pdf
https://eki.ee/teatmik/mis-on-tekstikorpus/
http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/aastaraamat/article/view/ERYa18.12/543
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2. EKI teatmik

Teatmik on koostatud ja ühtsel platvormil avaldatud.

• Täiendab uut ÕSi ja on sellega vastastikku lingitud.

• Sisaldab Emakeele Seltsi keeletoimkonnas heaks kiidetud õigekirjareeglistikku.

• Sisaldab soovitusi ja selgitusi kirjakeele normi ja keelekasutuse hea tava kohta.

• Sisaldab ajakohastatud keelenõuvakka.

• Avaldatud veebis ühtsel platvormil ja täieneb pidevalt. 

3. Seonduvad eesmärgid

ÕSi ja EKI teatmiku eesmärke toetavad järgmised siinse tegevuskava välised eesmärgid:  

 

3.1. Muud sõnastikud

Lisaks ÕSile on koostatud ja avaldatud muid sõnastikke:

• Akadeemiline etümoloogiasõnaraamat.

• Eesti murrete sõnaraamat.

• Oskussõnastikud ja terminibaasid.

• EKI terminoloogide koostatav Esterm.

• Riikliku terminoloogiaprogrammi raames koostatavad terminibaasid.

• Täiendavad ja täpsustavad kirjakeele normi oskussõnavara osas. 

3.2. Keelenõu

On tagatud keelenõu kättesaadavus.

• Keelenõu teenust on EKI pakkunud alates 1966. a kirja, telefoni, meili ja veebivormi kaudu. 

• Kasutajate eelistused tasapisi nihkuvad: kirja teel küsimine on kadunud, telefoni osatähtsus väheneb. 

• Tegevuskava perioodil jätkub töö keelenõu töökorralduse ja nõustajate omavahelise infovahetuse parandamiseks   

ning erialaekspertide rohkemaks kaasamiseks nõustamisel. 

• Sisulisi muutusi keelenõu teenuses ei ole ette näha. 

3.3. Keelekoolitused

On tagatud riigi poolt tellitavad keelekoolitused.

• Keelekoolitusi on EKI pakkunud alates 1991, eraldi koolituskeskus loodi selleks 2020. 

• Valdav osa koolitusi on kirjakeele normi teemal, muude teemade (keeletehnoloogiast loovkirjutamiseni) järele on   

nõudlus olnud väiksem. 

• Riigi poolt tellitud keelekoolitused, mis on osalejatele tasuta, on tasulistest populaarsemad. 

• Tegevuskava perioodil jätkub töö koolituste kvaliteedi ja atraktiivsuse tõstmiseks, mis võimaldaks levitada    

keeleinfot veel laiemalt. 

• Sisulisi muutusi koolitusteenuses ei ole ette näha.
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Tegevused ÕSi ja EKI teatmiku koostamisel
Üldeesmärgi saavutamiseks on kavandatud tegevused kolmes alamvaldkonnas:

1. Sisutegevused: ÕSi ja EKI teatmiku koostamine ja toimetamine. ÕSi vahetuid koostajaid on 2022. aasta novembri 

seisuga 12 ja teatmiku autoreid 14. Oma töös kasutavad nad lähteandmetena korpusi ja keeleteaduse uurimistulemusi, 

moodustades nende põhjal oma ekspertarvamuse käsitletava keelenähtuse kohta. Koostamise protsess on avalik, eri 

sihtrühmade tagasisidet küsitakse aktiivselt ja arvestatakse koostamisel.

2. Tarkvaraarenduse tegevused: Ekilexi ja Sõnaveebi tarkvaraprojekti osad, mis panustavad konkreetselt ÕSi ja EKI 

teatmiku koostamisse ja avaldamisse.

3. Turundus- ja kommunikatsioonitegevused: avalikkuse teavitamine ÕSi ja EKI teatmiku koostamise protsessist ja 

valminud teostest.

1. Sisutegevused

Tegevus Kirjeldus Tulemus Algus/Lõpp Tegija

1.1  
Sõnaloendi 
täiendaine

• võrdlus ÕS 2018 loendiga
• perioodi alguses toimetamata ca 5000 sõna (nt lühendid 

ja tähised, liitsõna esiosad)

• kõik ÕS 2018 sõnad 
on toimetatud

01.09.2022/
31.03.2024

EKI tänapäeva 
eesti keele 
osakond (Tänake)

1.2  
Kohanimede 
lisamine

• võrdlus ÕS 2018 loendiga
• toimetamata hulk muid lisatavaid kohanimesid (nt 

Ukrainast)

• kõik ÕS 2018 
kohanimed on 
toimetatud

• uute kohanimede 
lisamine jätkub 
pidevalt

01.05.2021/
30.06.2023

Tänake

1.3  
Morfoloogilise 
info lisamine 
(käänamine-
pööramine)

• iga sõna juures saab näha tema kõiki muutevorme; NB! 
see on ülioluline hüve võrreldes ÕS 2018-ga, kus infoks 
ainult muuttüüp ja tüüpsõna

• valida saab kolme esituskuju vahel: a) põhivormid, b) kõik 
vormid, c) kõik vormid + hääldusmärgid

• kohanimede puhul töötatakse välja mall nn kuhu-käände 
esitamiseks

• koostöö Emakeele Seltsi keeletoimkonnaga (kui senine 
norming lahkneb tegelikust kasutusest)

• kõik käänduvad või 
pöörduvad sõnad 
(sh kohanimed) 
on varustatud 
morfoloogilise 
infoga

01.09.2021/ 
01.04.2025

Tänake + 
keeletehnoloogid

1.4  
Häälduste 
lisamine

• koostöös EKI ja TÜ kõneuurijatega tegeleme häälduse ja 
palatalisatsiooni uurimisega (sh katsetega)

• hääldusest sõltub sõna käänamine

• iga tsitaatsõna 
ja kohanimi 
on varustatud 
hääldusega 
(esitatud 
kuuldavalt või 
hääldusmärkidega)

• iga tsitaatsõna 
ja kohanimi 
on varustatud 
morfoloogilise 
infoga

01.11.2022/ 
31.12.2023

Tänake + EKI ja 
TÜ kõneuurijad



9

Tegevus Kirjeldus Tulemus Algus/Lõpp Tegija

1.5  
Rubriik “ÕS 
selgitab”

• EKI ühendsõnastikus (Sõnaveebis) oleme algatanud 
rubriigi, kust keelekasutaja saab abi sõnavalikul kerkivate 
küsimuste üle otsustamiseks 

• võrdlus ÕS 2018 infoga
• sõnavarakorraldusliku info ajakohastamine
• teaduspõhised selgitused ja põhjendused (käsitletud 

teadusartlites, seminaridel nt tähendused, võõrsõnakujud)
• seotud EKI teatmikuga, kust saab selgitustele taustainfot
• “iga uuem soovitus tähendab, et vana üle on olnud põhjust 

järele mõelda” (Krista Kerge 2004)

• ÕSi soovitused 
ja selgitused 
on sõnastatud 
arusaadavalt, 
kasutajat toetavalt

01.10.2020/ 
31.12.2023 
(+ pidevalt 
jätkuv töö)

1.6 
Oskuskeele info

• ÕS 2018 kajastab “eelkõige kirjakeele kui üldrahvalikult 
kasutatava ja ühtseima keelekuju sõnavara” (vt eessõna); 
oskuskeele infot on esitatud vähe ja juhuslikult

• oskuskeel on kirjakeele osa, mida eelkõige kajastavad eri 
erialade terminibaasid, vrd keeleportaalis Sõnaveeb on 
hetkel 110+ terminibaasi (hulk kasvab pidevalt)

• ÕSi vaate juures (keeleportaalis Sõnaveeb) avaneb 
oskuskeele info, kui klõpsata oskussõnastike nuppu

• ÕSi oskuskeeleinfo 
on üle vaadatud 
ja ajakohastatud, 
vajadusel koostatud 
artikkel EKI 
terminibaasis  
Esterm 2

01.01.2022/
31.12.2023

Tänake

1.7 
EKI ühend-
sõnastiku 
korrastamine ja 
täiendamine;
ÕS 2018 info 
lisamine

• EKI ühendsõnastik (Sõnaveebis) koondab infot mitmest 
EKI üldkeele sõnakogust: eri allikatest pärit keeleinfot on 
vaja ühtlustada ja korrastada (nt eriala- ja stiilimärgendid)

• uute infokihtide lisamine (nt sünonüümid, sõnamoodustus)
• ÕS 2018 info ajakohastamine ja ületoomine

• ÕS 2018 info 
on üle toodud ja 
ajakohastatud; kogu 
info on ühtlustatud 
ja korrastatud

• järgmine ÕS 
ilmub Sõnaveebis 
omaette ÕSi 
vaatena ja 
paberkandjal

01.01.2020/
31.03.2025

Tänake

1.8 
Uued sõnad ja 
tähendused

• pidev jälgimine (korpused, silmad-kõrvad-lahti-meetod)
• NB! see töö ei takista ÕSi ilmumist

• iga järgmine ÕS 
on ajakohane, 
“kajastab 
keelt, mida me 
praegu räägime 
ja kirjutame” 
(tsitaat ÕS 2018 
eessõnast)

pidev Tänake

1.9 
Kasutajauuring

• keeleportaal Sõnaveeb koondab infot paljudest 
sõnakogudest ja andmebaasidest (hulk kasvab pidevalt); 
oluline on aru saada, kuidas seda infot kasutajale kõige 
käepärasemal viisil pakkuda

• ÕSi kasutajauuring keskendub ÕSi info esitusele, hõlmab 
erinevaid sihtrühmi

• ÕSi vaadet ja 
kogu Sõnaveebi 
kasutajaliidest on 
kohandatud ja/või 
täiendatud saadud 
andmete najal

01.01.2023/
31.12.2024

Tänake + 
keeletehnoloogid

1.10 
Teatmiku 
täiendamine

• vana keelenõuvaka kannete ja vanade keelenõunuppude 
ajakohastamine ja EKI teatmikku ületoomine

• õigekirjareeglite tuumosa sõnastamine
• soovitused teksti koostamise kohta

• teatmik on 
täienenud 
ajakohase 
kirjakeeleinfoga

15.11.2022/
31.12.2023
(+ pidevalt 
jätkuv töö)

Tänake

2. Tarkvaraarenduse tegevused
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2. Tarkvaraarenduse tegevused

Tegevus Kirjeldus Tulemus Algus/Lõpp Eeldus Tegija

2.1  
ÕSi vaade

• hõlmab ainult eesti keele infot
• näitab kirjakeele normi 
• toetub ÕSi kasutajauuringust saadud infole 

erinevate kasutajagruppide kohta
• esitab infot võimalikult selgelt ja arusaadavalt
• muu, nt oskuskeele info avaneb, kui klõpsata 

vastavat nuppu
• valmib prototüüp, mida hakkame testima

• ÕSi vaade (Sõnaveebis) 
näitab kasutaja jaoks 
kirjakeele normi

01.01.2023/
01.09.2023

Arendus

2.2  
Ekilexi 
täiendamine

• sõnastikusüsteemi Ekilex jooksev 
täiendamine ÕSi koostamiseks vajalike 
funktsioonidega

• Ekilexi kaudu saab ÕSi 
lisada kogu plaanitud 
info (nt kohanimede 
transliteratsiooni 
võimaldamine)

01.11.2022/
01.01.2024

Tänakese 
sisend

Arendus

2.3  
Sõnaveebi 
kasutajaliidese 
täiendamine

• Sõnaveebi kasutajaliidese muutmine ja 
täiendamine vastavalt kasutusuuringu 
tulemustele, et info oleks lihtsalt haaratav 
erinevatele kasutajarühmadele

• Sõnaveebis kuvatakse 
infot kasutajale selgelt 
ja arusaadavalt

01.01.2023/
01.10.2024

Kasutaja-
uuring

Arendus

2.4  
Teatmiku 
kasutajaliidese 
täiendamine

• teatmiku kasutajaliidese muutmine ja 
täiendamine vastavalt ÕSi koostamise käigus 
lisanduvale infole ja vajadusele

• teatmiku kasutajaliides 
toetab ÕSi taustainfo 
kuvamist kasutajale 
arusaadavalt ja lihtsalt 
leitavalt

01.11.2022/
01.01.2024

Tänakese
 sisend

Arendus

EKI kommunikatsioonitegevuste 

eesmärk on:

• avalikkuse ja oluliste sihtrühmade 

kaasamine ÕSi koostamise 

protsessi

• kasutajate tagasiside kogumine ja 

ootuste kujundamine

• oluliste sihtrühmade kaasamine 

sisutegevuste elluviimiseks 

• keeleinfoteenuse teavitustöö

• eesti keele maine ja keele kasutajate 

hoiakute kujundamine

Kommunikatsiooni peamised 

sihtrühmad on: 

• keeletoimetajad

• tõlkijad

• kirjastajad 

• eesti keele õpetajad 

• eesti keele kui teise keele õpetajad

• terminitöö tegijad, terminikomisjonid

• keeleteadlased

• ajakirjanikud

• laiem avalikkus 

Koostööpartnerid, kellega kohtume 

minimaalselt 1 kord aastas või 

vastavalt vajadusele ja anname 

ülevaate ÕSi koostamise protsessist:

• Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit

• Eesti Emakeeleõpetajate Selts

• Eesti Kirjastuste Liit

• Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liit

• Eesti Keeletoimetajate Liit

• Emakeele Selts,  

Emakeele Seltsi keeletoimkond

• Eesti keelenõukogu 

• Tartu Ülikool

• Tallinna Ülikool

• Tallinna Tehnikaülikool

• Eesti Maaülikool

• HARNO

3. Turundus- ja kommunikatsioonitegevused
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Püsitegevused enne ÕSi ilmumist:

Tegevus Kirjeldus Sihtrühm Tulemus Aeg Tegija

3.1  
Seminar

2 korda aastas toimuv 
koostööseminar. Teeme 
ülevaate tehtust, tagasiside, 
arutelu

• keeletoimetajad toimunud seminar, 
sihtrühmad on 
kaasatud

aprill ja november Tänake ja turundus

3.2  
Seminar

kord aastas toimuv 
avalik infoseminar kõigile 
sihtrühmadele. Teeme 
ülevaate tehtust, vastame 
küsimustele, avalik arutelu

• keeletoimetajad
• tõlkijad
• kirjastajad
• eesti keele õpetajad
• eesti keele kui teise 

keele õpetajad 
termiskomisjonid

• laiem avalikkus

toimunud seminar, 
sihtrühmad on 
kaasatud

detsember Tänake ja turundus

3.3  
Teabepäev

kord aastas toimuv 
teabepäev eesti keele 
õpetajatele

• eesti keele kui teise 
keele õpetajad

• eesti keele õpetajad

toimunud 
teabepäev, 
sihtrühmad on 
kaasatud

oktoober Tänake, 
koolituskeskus ja 
turundus

3.4  
Uudiskiri

4 korda aastas ÕSi valmimist 
kajastav uudiskiri

kõik sihtrühmad- 
iga tsitaatsõna 
ja kohanimi 
on varustatud 
morfoloogilise infoga

sihtrühmad on 
kaasatud

regulaarne Tänake ja turundus, 
koostööpartnerite 
kaasamine

3.5  
Ettekanded

ÕSi tegijate esinemised, nt 
Oskuskeelepäev, Muutuva 
keele päev, Tõlkijate päev jt.

kõik sihtrühmad 
(vastavalt 
sündmusele)

ettekanne 
toimunud, 
sihtrühmad on 
kaasatud

regulaarne Tänake, seminari või 
konverentsi korraldaja 
ja turundus

3.6  
Artiklid

ÕSi ja keeleteemasid 
laiemalt kajastavate artiklite 
avaldamine. Eelistatud 
kanalid - ERR, EPL, PM, Keel 
ja Kirjandus, Sirp

kõik sihtrühmad 
(vastavalt kanalile)

sihtrühmad on 
kaasatud

regulaarne Tänake ja turundus, 
koostööpartnerite 
kaasamine

3.7  
EKI 
keeleinfoteenuse 
tutvustamine

regulaarsed infonupud 
ja teemapostitused EKI 
sotsiaalmeedias ja kodulehel

kõik sihtrühmad sihtrühmad on 
kaasatud, teadlik-
kus EKI keeleinfo-
teenusest kasvab

regulaarne  Turundus

3.8  
Kasutaja-uuringu 
kampaania

avalik üleskutse – Tule 
valmivat ÕSi testima

kõik sihtrühmad kampaania 
on toimunud, 
kasutaja-
uuringusse on 
kaasatud kõiki 
olulisi sihtrühmi

kevad 2024  Turundus

ÕSi ilmumisega vahetult seotud turundus- ja kommunikatsiooniplaan koostatakse eraldi ja 

kooskõlastatakse olulisemate koostööpartneritega vähemalt 2 kuud enne ÕSi ilmumist.
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