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Keelenõu hakati andma kohe pärast instituudi (tollal Keele ja Kirjanduse Instituudi) 
moodustamist 1947. a, kuid korrapärasele keelenõuandele pandi alus 12. augustil 1966. 
Tänapäeval on Eesti Keele Instituut peamine keelenõu andev asutus. Nõu antakse küsimustes, 
mis puudutavad kirjakeelt: õigekirja, vormimoodustust, lauseõpetust, tähendust jne. 
Küsimused hõlmavad nii üldkeelt kui ka oskuskeelt ja nimesid; meil on instituudis ka 
terminoloogiaosakond ning nimede puhul saab kasutada mitmeid andmebaase; nimed on 
lisaks riiklikult korraldatud. 

Praegust keelenõuannet võib laias laastus jagada kaheks: 1) otsene nõuanne telefoni või meili 
teel huvitatud isikutele ja asutustele; 2) küsijate eneseabi, mille puhul kasutatakse vastuse 
leidmiseks internetis leiduvaid andmebaase jms. Telefoninõuannet saab kõigil tööpäevadel kl 
9–12 ja 13–17, keskmine koormus on 30 kõnet päevas ja 6000 aastas. Arv on viimastel 
aastatel mõnevõrra kahanenud, arvatavasti e-võimaluste lisandumise tõttu. Kõik nõuanded 
registreeritakse andmebaasi, milles on praegu kanded aastast 1991 (üle 160 000 kirje). Meili 
teel hakati nõu andma 2004. aastast veebivormi kaudu, küsimused laekuvad otse andmebaasi. 
Meilinõuande koormus on kasvav, praegune maht on ligi 3000 meilipöördumist aastas. 

Keelehuvilised võivad aga iseseisvalt abi otsida meie keeleabi leheküljelt: 1) Keelenõuvakk 
(toimetatud väljavõte telefoninõuannete andmebaasist, 7600 kirjet); 2) lühikesed 
keelenõunupud kindlatel teemadel meie kodulehel (keeleabi.eki.ee); 3) artiklid 
keelenõuandekogumikest; 4) mitmesugused andmebaasid (kohanimed, perekonnanimede 
käänamine, ametniku soovitussõnastik). Kuivõrd enamik meie sõnaraamatuid on võrgus 
leitavad, sh „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013“, võib ka neid lugeda abimaterjaliks. 
Sõnaraamatuid kasutatakse palju, nt ÕSi võrguversioonis on üle 19 000 päringu päevas. Kõiki 
keelenõuvahendeid liidab ühte rakendusse e-keelenõu (kn.eki.ee). 

Praegu on keelenõuandega seotud 9 inimest, kuid see ei ole nende ainus (ja enamasti isegi 
mitte peamine) töö. Meie ülesannete hulka kuulub ka uue õigekeelsussõnaraamatu 
koostamine, õigekeelsuskäsiraamatu koostamine, keelehooldekursuste pakkumine (sh 
õpetajatele; kursuseid tehakse kooskõlastatult Tartus tegutseva keelehooldekeskusega, mille 
üks asutajaid instituut on), muu keelehooldega seotud tegevus, sh iga-aastane selge sõnumi 
auhinna väljaandmine, artiklid, avalikud loengud jne. Osa meist on spetsialiseerunud nt 
nimekorraldusele, Euroopa Liidus kasutatavale eesti keelele, selgele keelele jne. Töötame 
tihedas koostöös meie teiste osakondadega (eeskätt sõnaraamatute ja terminoloogia osakond) 
ja ülikoolidega. Kirjakeele tähtsamad normingud otsustab Emakeele Seltsi keeletoimkond. 

Tulevikku kavandades on meil soov suunata inimesed keeleküsimustele vastuseid otsima 
meie võrgulehtedelt iseseisvalt, nii saame keeleküsimustes jõuda rohkemate inimesteni. 
Peame arendama oma võrgukeskkonda kasutajasõbralikumaks, kasutades ära tänapäeva 
tehnoloogia võimalused. Tähtis on vastutustundlikult ja usaldust väärivalt kasutada 
sotsiaalmeediat. Tegeleme pidevalt vastukaja kogumise ja oma andmebaaside analüüsimisega, 
et keelenõuküsijate vajadusi paremini rahuldada. 


