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Sissejuhatus 
 

Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse ÕS 2006 ja ÕS 2013 uusi verbe. Autor otsustas 

uurida just tegusõnu eelkõige nende saamisviiside mitmekülgsuse tõttu. Verbituletuses 

esineb nt tagasituletust ja otsetuletust, mis on muude sõnaliikide puhul haruldasem. 

Töös  uuritakse verbe, mis olid uued 2006. aasta ÕSis võrreldes 1999. aasta ÕSiga, ning 

neid, mis olid uued 2013. aasta ÕSis 2006. aasta ÕSiga võrreldes. Autor on materjali ise 

kogunud sõnastikke võrreldes.  

 

Töö üheks eesmärgiks on välja selgitada, kuidas uusi verbe saadakse: kas laenatakse, 

tuletatakse või liidetakse, millised on uute verbide tüved ning millised liited on 

sagedaimad. Samal ajal uuritakse ka, milliste stiilimärgenditega uued verbid on ning 

millised on need argikeelsed sõnad, mis on ÕSi talletatud. Lõpuks võrreldakse 2006. 

ning 2013. aasta ÕSi verbide moodustusviise. Teiseks eesmärgiks on teada saada, kui 

laialdaselt õigekeelsussõnaraamatus esinevaid uusi verbe kasutatakse.   

 

Töö esimeses peatükis antakse ülevaade uue sõnavara tulekust keelde ning sellest, mille 

alusel jäädvustatakse sõnavara õigekeelsussõnaraamatus. Autor viis läbi intervjuu ÕSi 

peatoimetaja Maire Raadikuga, kes nendest valikupõhimõtetest rääkis.  

 

Teises peatükis keskendutakse eesti keele verbide moodustusviisidele ning tüvede 

päritolule. Antakse ülevaade iga moodustusviisi kohta ning tuuakse näiteid.  

 

Kolmandas e empiirilises osas on uuritud tegusõnade moodustusviise, tüvesid, liiteid, 

stiilimärgendeid ning seda, kui sageli need eestikeelsetes internetitekstides esinevad. 

Selleks on autor kasutanud otsingumootori Google abi. Kokku on empiirilises osas neli 

suurt tabelit, millest iga kohta tehakse ka kokkuvõte.  
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1. Sõnavara täiendamise viisid ning jäädvustamine 

õigekeelsussõnaraamatus 

 

Peatükis keskendutakse uute sõnade tulekule keelde ning sellele, kuidas sõnu 

sõnaraamatus jäädvustatakse. Õigekeelsussõnaraamatu peatoimetaja Maire Raadiku 

käest on päritud, missuguseid muutusi (e uusi sõnu) peavad selle raamatu koostajad 

vajalikuks sõnaraamatus kajastada.  

1.1. Sõnavara täiendamise viisid 

 

On igati loomulik, et keel ajas muutub, nii ka sõnavara. Hausenberg toob artiklis „Kuhu 

lähed, eesti keel? Sõnavara muutumine jätkub“ (2009) ära järgmise tavapärase eristuse: 

sõnavara saab täiendada leksikaalseid (laenamine, uute tüvede moodustamine), 

morfoloogilisi (tuletamine, liitmine) ja semantilisi (tähenduse muutmine) vahendeid 

kasutades (Hausenberg 2009: 251). 

Uusi sõnu saab laenata. Laensõnad on pärit teistest keeltest, kuid meie keelega 

kohanenud. Mida sagedamini laensõnu kasutatakse, seda omasemad nad tunduvad. 

Eesti keelde on laenatud näiteks järgmised sõnad: liising, meil, pitsa. Need sõnad on 

oma uudsuse kaotanud ning kuna neis pole võõraid struktuurijooni, tunduvad nad juba 

omasõnadena. (Hausenberg 2009: 251) 

Tüvesid saab ka ise moodustada. Tehistüvi on keeles uus tüvi, mis pole laen, vaid on 

kas vabalt kombineeritud või toetub mõnele aluskeelendile (EKK 2007: 608). 

Tehistüvede vaba kombineerimise ideed tutvustas Eestis Johannes Aavik. Tema esitas 

ka esimese kombineeritud tehistüve veen- (EKK 2007: 608). Tehistüvesid on meie 

keelemehed ja keelehuvilised vabalt loonud, arvestades siiski eesti omatüvede 

struktuurimalle ja pidades sageli silmas mingeid kaugemaid eeskujusid (Rätsep 2002: 

74). 

Keele enda vahendeid kasutades saab uusi sõnu moodustada tuletamise ja liitmise teel. 

Esimesel juhul moodustatakse sõna tuletusliidete abil. Tuletuse korral kombineeritakse 

sõna tähendus liite omaga. Verbist saab üsna automaatselt moodustada tegija- või 
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teonime, nt tegusõnast guugeldama saab guugeldaja ja guugeldamine. Teisel juhul 

moodustub uus sõna ühele sõnale teise tüve (või sõnavormi) liitmise teel, nt raud + tee 

> raudtee. (EKK 2007: 369) 

Kui on kahtlusi, kas sõna on saadud liitmise või tuletamise teel, vaadatakse viimast 

moodustusastet. Näiteks sõna raudteelane on saadud algsele liitsõnale raudtee lane-liite 

lisamisega (EKK 2007: 368).  

Sõnade tähendus võib ka aja jooksul muutuda. Muutus võib olla tingitud reaalide 

muutumisest, selle taga võivad olla ka ajalooline areng, ühiskondlikud muutused ja 

nende muutustega seotud psüühilised mõjurid (EKK 2007: 663). Näiteks tähistab verb 

säutsuma nüüd ka mikroblogikeskkonnas Twitter sõnumite postitamist. 

1.2. Uute sõnade jäädvustamine õigekeelsussõnaraamatus 

 

ÕS 1999, ÕS 2006 ning ÕS 2013 esitavad erinevat sõnade kohta käivat infot. Teada 

saab sõna õigekirja, häälduse ja käänamise-pööramise kohta. Võõramate sõnade puhul 

selgitab ÕS ka tähendust ning abistab sõnade lausetesse sobitamisel. ÕSi keskne keel on 

kirjakeel ning tähtis ülesanne on näidata, milline sõna on kirjakeelne ja milline mitte. 

(Raadik 2013) 

Saamaks teada ÕSi koostajate enda arvamust uute sõnade valiku põhimõtete kohta, viis 

autor läbi intervjuu ÕSi peatoimetaja Maire Raadikuga. Intervjuu toimus Interneti 

keskkonnas kirjavahetuse teel enne ÕS 2013 ilmumist. Kirjas käesoleva töö autorile 

vastas Maire Raadik (2012) küsimusele sõna esinemissageduse ning 

õigekeelsussõnaraamatusse saamise seose kohta, et sõna esinemise aja kohta päris 

kindlaid reegleid pole, sest enamasti pole ju ka täpselt teada, millal sõna just käibele 

tuleb. Mõni sõna jõuab sõnastikku üsna kiiresti, mõne puhul võtab tema vajalikkuse üle 

otsustamine aega. Sõnade valiku üldpõhimõtteks on: kajastada eelkõige kirjakeele kui 

üldrahvalikult kasutatava ja ühtseima keelekuju sõnavara. Enne Interneti aega oli 

olemas nimekiri väljaannetest, kust otsiti ÕSi jaoks, kuid see ei ole enam nii aktuaalne. 

Ühe tähtsa allikana kasutatakse kõikvõimalikke sõnastikke, sh uusi oskussõnastikke.  

Teine tähtis allikas on Eesti Keele Instituudi keelenõuanne. ÕSi koostajad on ühtlasi 
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keelenõuandjad ning neil on ainulaadne võimalus suhelda oma sõnaraamatu 

kasutajatega päevast päeva ning saada neilt tagasisidet selle kohta, mida ja kuidas ÕS 

peaks kajastama (puudutades muuhulgas nii sõnavara kui ka hea keele soovitusi). 

(Raadik 2012) 
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2. Verbide saamisviisid ning päritolu 
 

„Eesti keele grammatika I-s“ on verb defineeritud kui „tüüpjuhul pöördes, ajas, 

kõneviisis, tegumoes ja kõneliigis muutuv sõna, mis väljendab dünaamilist tunnust ja 

esineb lauses predikaadi funktsioonis“ (EKG I 1995: 19). Käesolevas töös on verbidena 

käsitletud ka ühend- ja väljendverbe, millest esimesed moodustuvad määrsõnast ja 

verbist  ning viimased käändsõnast ja verbist.  

2.1. Verbide moodustamine 

 

Algselt on eesti keeles verbe moodustatud sufiks- ja otsetuletuse (nimetatud ka 

konversiooniks) kaudu, kuid eelmisel sajandil on nende kõrvale tekkinud kaks uut 

moodustusviisi: liitmine ja tagasi- ehk pöördmoodustus (Vare 2001: 563).  

 
Uute moodustusviiside tekkimine näitab, kuidas ökonoomsuse taotlemine on toonud 

kaasa muutuse kirjakeele grammatilises süsteemis (Vare 2001: 563).  

 

2.1.1.  Afikstuletus 

 

Afiksid ei ole iseseisvad sõnad, vaid liited, mis esinevad sõna koostises. Vastavalt 

sellele, kus liide tuletises asub, jagunevad eesti keele liited kaheks: a) prefiks e eesliide 

(nt eba/aus) ja b) sufiks e järelliide (nt asu/la, nime/stik). Keeles on seetõttu eristatavad 

ka kaks tuletusviisi: prefiks- ja sufikstuletus. (EKG I 1995: 413)  

 
Verbiliidetel on kaks põhifunktsiooni: tegevuse ja osalise suhte väljendamine 

(faktitiivid, kausatiivid, refleksiivid); tegevuse laadi väljendamine (translatiivid, 

kontinuatiivid, momentaanid, frekventatiivid). Faktitiivsed verbid väljendavad vaid 

tegevuse sooritamist, nt Laps kelgu/ta/b; kausatiivsed aga tegevust, mis on suunatud 
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tegevuse sooritajast väljapoole, nt Jüri kalli/sta/b Marit. Refleksiivid näitavad, et 

tegevus on suunatud endale, nt uks sulg/u/b. (EKK 2007: 373) 

Tegevuslaadiliidetega moodustatakse verbe, mis väljendavad seisundi muutumist, nt 

translatiiv noore/ne/ma ’nooremaks muutuma’; kestvat tegevust, nt kontinuatiiv 

näpi/tse/ma; ühekordset tegevust, nt momentaan nors/ata/ma, ja korduvat tegevust, nt 

frekventatiiv vehk/le/ma (EKK 2007: 373). EKK-s (2007) on toodud mainitud 

verbiliidete kohta järgmised näited:  

1) translatiiviliited -ne-,  

2) kontinuatiiviliited -tse-, -ise-;  

3) momentaaniliited -ata- (-ahta-), -a-;  

4) frekventatiiviliited -le-, -dle-, -tle- (-tele-), -skle- (-skele-), -i-, -ki-, -gi-, -gu-, -u- 

(EKK 2007: 373)  

 

Mõnd tuletustüüpi kasutatakse keeles enam kui teisi. See on mõjutatud lekseemide 

hulgast, produktiivsusest ja sellest, kui läbipaistvad on sõnad morfoloogiliselt.  Leidub  

ka selliseid liiteid, mis on tänapäeval täiesti ebaproduktiivsed (nt -bu, -bi, -ki, -i). (Kasik 

2013: 58) -bu ja -bi tuletavad enesekohaseid verbe, näiteks tõmbuma, sööbima. -ki ja -i 

tuletavad tavaliselt verbe onomatopoeetilistest ja deskriptiivsetest tüvedest, nagu 

kopsima ja ohkima. (EKK 2007: 381) 

Liide ei tarvitse liituda otse tüvele, vaid mõnele juba lisatud liitele, nii moodustub 

liitliide, nt ta + le > esi-t-le-ma (Kasik 2013: 33). 

  

Alates 1990. aastate lõpust on eesti keeles levima hakanud prefiksilaadse komponendiga 

liitsõnad ja prefiksituletised, näiteks e-hääletama (Hausenberg 2009: 251; ÕS 2006). 

Prefikstuletust kasutati algselt meie keeles võõrsõnade puhul, kuid tänapäeval 

kasutatakse seda palju ka omasõnadega (Hausenberg 2009: 255). Sõnad, milles on 

võõrprefiksiline komponent, laenatakse tavaliselt teisest keelest terviksõnana, näiteks 

dekrüptima (Kasik 2013: 54–55; ÕS 2006).  
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2.1.2. Võõrtüveliste verbide tuletusest 

 

Eesti keelel on tugevad kontaktid soome keelega. Võib arvata, et soome keele mõjul on 

meil levima hakanud -a-liide, mida peamiselt kasutatakse kõnekeeles, kuid osalt on 

jõudnud see ka meie kirjakeelde. Tuletatud verbid võivad esineda -i-tüveliste 

otsetuletistega rööpselt, nt surf : surfi > surfima ~ surfama, või ainuvõimalikena, nt 

šoppama. (EKK 2007: 382)  

 
Saksa ja vene keele kaudu on eesti keelde tulnud palju eeri-/eeru-liitelisi verbe ning 

selle liitega on tavaline vormistada uusi võõra päritoluga verbe (Mäearu 2011).  

 

eeri- ja eeru-liiteliste verbide kõrvale on võimalik moodustada ka lühemaid ima-verbe, 

seda juhul, kui on olemas kindel alussõna. Tavaliselt moodustatakse -ima-verbe 

substantiividest (nt apostill > apostillima), kuid vahel võib neid moodustada ka 

võõrtüvedest, mis iseseisvate sõnadena ei eksisteeri (nt sünkroon- > sünkroonima). 

(Mäearu 2011) Otsetuletisi või omaliidetega tuletusi soovitatakse kasutada ka EKK-s 

(2007); samuti soovitatakse seal vältida eeri-, eeru-liitele eelnevaid liiteid, nt 

inventariseerima > inventeerima (EKK 2007: 383).  

 

Paratamatult tungivad eesti keelde anglitsismid. Keeles püsimajäänud ingliskeelsetele 

sõnadele on mõeldud eestikeelsed vasted või on need pikapeale mugandatud (Mund, 

Rehemaa 2006). Muganemine tähendab seda, et sõna kohaneb häälikuliselt, 

grammatiliselt, ortograafiliselt ja tähenduslikult laenaja keele struktuuris (Pedaja 2006: 

28). 2006. aasta ÕSis on selline sõna näiteks haipima ning 2013. aasta ÕSis 

guugeldama. 
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2.1.3. Konversioon e otsetuletus 

 

Otsetuletus tähendab, et verbi morfoloogilised tunnused lisatakse käändsõna tüvele 

liidet kasutamata (EKK: 382). Enamasti kasutatakse otsetuletust substantiividest või 

adjektiividest verbide moodustamiseks (rohi > rohi/ma, julge > julge/ma), kuid 

võimalik on verbe tuletada ka muutumatu sõna tüvest, nt läbi > läbi/ma (EKG I 1995: 

419–420).  

 
Otsetuletust nimetatakse sageli ka nulltuletuseks, sest liide puudub, kuid analoogia 

sufikstuletusega on olemas (EKG I 1995: 420). 

2.1.4. Liitmine 

 

Liitmine kujutab endast tavaliselt kahe (mõnikord enama) tüve või sõnavormi 

ühendamist uueks tervikuks – liitsõnaks, nt: vetel + pääste > vetelpääste. Eesti keeles 

kuulub liitsõna koostisse tavaliselt kaks tüve. (EKG I 1995: 411)  

 
Liitmise kaudu saadakse tänapäeva eesti keeles väga palju nimi- ning omadussõnu, kuid 

verbe moodustatakse sellisel teel väga harva (EKG I 1995: 412). „Eesti keele 

käsiraamatu“ (2007) definitsiooni järgi on liitverbid „verbid, mis koosnevad kahest 

tüvest, mis moodustavad liitsõna, nt alakoormama, ristküsitlema“ (EKK 2007: 173). 

Liitverbi osad kirjutatakse kokku ning esitatakse alati samal kujul erinevalt ühend- ja 

väljendverbidest, mis koosnevad samuti kahest tüvest, kuid mille puhul võidakse kokku 

kirjutada vaid teatud vormid, nt kesksõnad (EKK 2007: 173).  

 

2.1.5. Tagasi- ehk pöördmoodustus 

 

Tagasi- ehk pöördmoodustuse korral moodustatakse deverbaalist verb, mis tähendab, et 

sellisel juhul erineb moodustussuund tavapärasest suunast (Vare 2001: 563).  

 

Paljudes allikates kirjeldatakse tagasimoodustust (ingl back-formation) kui 

olemasolevast sõnast uue moodustamist morfoloogilisel teel. Inglise keeles 
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moodustatakse tavaliselt morfoloogiliselt lihtsam sõna. Kõige enam tuuakse näitena 

editor > edit, kus verb on moodustatud nimisõnast. (Staškova 2012: 98) 

 

Eesti keeles võib näitena tuua verbi sundvõtma, mis on algselt olnud deverbaal 

sundvõtmine, mis esineb juba 1976. aasta ÕSis.  

2.2. Tüvede päritolu 

 

"Eesti keele grammatika I" järgi on tüvi "see osa sõnast, mis muutuvates sõnades seisab 

üksi või eelneb muutemorfeemile" (EKG I 1995: 408–409). Tüve võib moodustada ka 

üksainus morfeem, mis sellisel juhul on leksikaalset tähendust väljendav juur (EKG I 

1995: 408–409).  

 
Eesti keeles võivad sõnatüved esineda erinevates vormides, nt veda/ma : vea/n, vaene : 

vaes/t (EKK 2007: 409).  

 
Kõige lihtsamalt jagatakse tüvesid päritolu järgi omatüvedeks ning laentüvedeks. 

Omatüvedel võib olla sugulaskeeltes vaste, kuid neile ei ole leitud sobivat laenuallikat.  

(Metsmägi jt 2013)  

 
Laentüved pärinevad teistest keeltest ning võivad esineda tuletistena (sisaldab võõrast 

liidet) või olla ka tervikuna laenatud liitsõnadena (Metsmägi jt 2013). Eraldi rühma 

laentüvede all moodustavad võõrtüved. „Eesti etümoloogiasõnaraamatu“ käsitluse järgi 

on võõrtüved "muuhulgas häälikuliselt kohanemata tüved, mis sisaldavad võõrsõna 

tunnuseid: tähed f, š, z, ž; b, d, g sõna algul; pearõhk järgsilbil; ebatavalised 

häälikuühendid, näiteks röntgen; o järgsilbis; järgsilbi pikad täishäälikud" (EES 2012: 

25). 
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3. Materjal ja analüüs  
 

Autor analüüsib uute verbide moodustuse viise. Analüüsimisel võetakse arvesse sõnaga 

viimati toimunud muutust. Näiteks sõna alarahastama on algselt olnud tuletis 

rahastama ning seejärel on toimunud ala- ja rahastama liitmine. Iga verbi puhul on 

lisatud, kas tegu on omatüve või võõrtüvega. Etümoloogilist analüüsi pole siiski kõigi 

sõnade puhul tehtud ning mõned väga vanad laenud võivad olla omatüvedena 

märgistatud. Tuletiste puhul eraldatakse tuletusliide ning kommentaaride lahtrisse 

kirjutatakse täpsustavad detailid.  

Autor otsustas uurida ka argikeelseid sõnu, mis on ÕSi tee leidnud. Nende verbide 

järele on lahtrisse tähendus/näide kirjutatud ka stiilimärgend ARGI (argikeelne).  ÕS 

2006 andmetel on seda märgendit kasutatud laialdaselt. Enn Veldi sõnul on selle 

märgendi kasutamine kahel otstarbel üks õigekeelsussõnaraamatu omapära: „Esiteks 

kasutatakse seda märgendit, et eristada argikeelt terminoloogiast, nt hoogvihm METEO 

(meteoroloogia) = hoovihm ARGI. Teiseks tähistab sama märgend informaalset 

keelekasutust, nt tüng ARGI hanekstõmbamine, altvedamine.“ (Veldi 2007) 2013. aasta 

ÕSi sõnaartiklites selgitatakse, et näiteks rahvapärased taimenimed ei ole veel tingimata 

argisõnad (Raadik 2013).  

Verbide analüüsimisel kasutatakse järgnevaid stiile ning kirjavahemärke:  

o poolpaksus kirjas on kirjutatud uurimisalune märksõna; 

o ’...’ ülakomade vahel on märksõna tähendus; kui tähendust pole ÕSis antud, on 

kursiivis toodud märksõna kohta käivad näited; 

o /  kaldjoon paremale eraldab ühe sõna rööpseid vorme 

o {} looksulgudes on väljendid, mida ÕS soovitab vältida. 

 

Lisaks uurib autor veel uute verbide kasutamise sagedust, milleks kasutab 

otsingumootorit Google. Google’i kasuks otsustati, kuna töö valmimise ajal ei olnud 

autorile teada ühtki üldises kasutuses olevat uue keele korpust, nagu praegu on 

etTenTeN.   
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Et guugeldamisel saada kõige täpsemaid tulemusi, kasutatakse Google advanced 

search’i, mis tähendab seda, et otsitakse ainult kindlat sõnavormi ning ainult 

lehekülgedelt, mis lõpevad .ee-ga. Otsinguribal näeb see välja nii: "alarahastada" 

site:.ee. Otsing hõlmab ainult kõige asjakohasemaid tulemusi ehk kasutussagedust on 

loetud hetkeni, mil Google’is tuleb ette kiri: „In order to show you the most relevant 

results, we have omitted some entries very similar to the ones already displayed“. 

Ühend- ja väljendverbe on guugeldatud nii sõnaühendina kui ka kokkukirjutatult.  

3.1. 2006. aasta ÕSi uute verbide moodustusviiside uurimine   

 

Tabelis 1 on toodud kõik 2006. aasta ÕSis esinenud verbid, nende tähendused, 

moodustusviis ning kus paslik, on lisatud liide ning kommentaar.  

Tabel 1. 2006. a ÕSi uute verbide moodustusviiside analüüs  

Märksõna  
Tähendus/ 

näide 
Moodustusviis Tüvi Liide 

Kommen-

taarid 

1. alarahastama 
alarahastatud 

koolid, haiglad 
liitmine omatüvi sta  

2. allergiseerima 
’allergiliseks 

muutma’ 
tuletamine võõrtüvi eeri  

3. autostuma 

 

’autodega 

täituma’ 
tuletamine võõrtüvi stu 

Liitliide sta + 

u 

4. blokkima ’blokeerima’ 

laenamine, 

otsetuletus, 

lühendamine  

võõrtüvi  

blokeerima 

sõna tulnud 

ilmselt saksa 

keelest. 

Lühendamine 

on toimunud 

sõnast 

blokeerima.  

5. breikima ’breiki tantsima’ 
laenamine, 

otsetuletus 
võõrtüvi   

6. dehüdraatima, 

dehüdra-

teerima 

’veetustama’ 
tuletamine, 

lühendamine 
võõrtüvi eeri 

Prefiksoidi de- 

(täishääliku 

ees des-) abil 

väljendatakse 

eemaldamist, 
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eraldamist, 

vastupidiseks 

muutmist“ 

(EKK 2007: 

602) 

 

7. dehüdraatuma, 

dehüdra-

teeruma 

KEEM 

’veetustuma’ 

tuletamine, 

lühendamine 
võõrtüvi eeru 

Automatiiv-

verb 

8. dekrüpteerima, 

dekrüptima 

INFO ’salakirjas 

teksti 

tavatekstiks 

teisendama’ 

tuletamine, 

lühendamine 
võõrtüvi eeri 

Sõna 

krüpteerima 

antonüüm 

9. divergeeruma 

’lahku kulgema, 

hargnema, 

hajuma’ 

tuletamine võõrtüvi eeru  

10. drinkima 
ARGI ’alkoholi 

jooma 

laenamine, 

otsetuletus 
võõrtüvi   

11. eelhääletama 

’määratud ajal 

enne 

valimispäeva 

hääletama’ 

liitmine 
oma-

tüved 
  

12. egotsema ’isetsema’ tuletamine võõrtüvi tse 

Verbiliide tse- 

liitub ühena 

vähestest 

regulaarselt ka 

laentüvedele 

(Kasik 2013: 

89). 

13. e-hääletama 

E-hääletada 

saab riigi 

valimis-

komisjoni 

kodulehe kaudu 

lühendamine omatüvi  

Lühend e- 

täidab prefiksi 

rolli 

(Hausenberg 

2009: 251). 

14. euroremontima 
’euroremonti 

tegema’ 
liitmine 

võõr-

tüved 
 

Tegu on 

hübriidsõnaga, 

mille 

võõrkompo-

nent euro- on 

keele-

kasutuses juba 

kodunenud 

(Hausenberg 

2009: 254). 

15. filtrima ’filtreerima’ 
lühendamine, 

otsetuletus 
võõrtüvi   

16. flambeerima 

KOK 

’leegitama, toitu 

alkoholiga 

kastma ja 

tuletamine võõrtüvi eeri 

Tüvi pärit 

prantsus-

keelsest sõnast 

flambé. 
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leegitsevana 

serveerima’ 

17. fännama/  

fännima 

ARGI ’ihalema; 

innukat huvi 

tundma’ 

laenamine, 

tuletamine, 

fännima puhul 

otsetuletus 

võõrtüvi a 

Anglitsism, 

mis on eesti 

keeles 

muganenud  

18. getostuma 
’getoks 

muutuma’ 
tuletamine võõrtüvi stu 

Tegu liitliitega 

sta + u  

19. haipima 
ARGI ’üles 

kiitma’ 

laenamine,  

otsetuletus 
võõrtüvi  

Muganenud 

anglitsism.  

20. häkkima 

’arvutiprogram

mi sisse 

tungima’ 

laenamine, 

otsetuletus 
võõrtüvi  

Muganenud 

anglitsism. 

Algselt ilmselt 

olnud 

nimisõna 

häkker, mis 

tulnud 

ingliskeelsest 

sõnast hacker.  

 

21. isetsema 
’oma nina esile 

tõstma’ 
tuletamine omatüvi tse  

22. jurama 
ARGI ’jamama, 

jorama’ 
otsetuletus omatüvi   

23. kanuutama 
’kanuuga 

sõitma’ 
tuletamine võõrtüvi ta  

24. kaubastuma ’kaubaks saama’ tuletamine omatüvi u  

25. kestuma 
ZOOL 

’kestama’ 
tuletamine omatüvi u  

26. kiibistama 
’kiibiga 

varustama’ 
tuletamine omatüvi sta  

27. kokku panema   
oma-

tüved 
 

Ühendverb on 

toodud 

iseseisva 

märksõnana. 

 

28. kommertsee-

ruma 
’äriliseks saama’ tuletamine võõrtüvi eeru 

Automatiiv-

verb 

29. kommima 

ARGI 

’kommentee-

rima’ 

lühendamine, 

otsetuletus 
võõrtüvi  

Tüvi paistab 

omatüvena, 

kuid tegelikult 

tegu 

laentüvega 

inglise keelest 

(verb to 

comment)  

30. konvergeeruma 

’üksteisele 

lähenema, 

koonduma, 

sarnastuma’ 

tuletamine võõrtüvi eeru  
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31. kopruma 
HARV 

’kobrutama’ 
otsetuletus omatüvi u  

32. kriminali-

seerima 

’kuritegelikuks 

pidama, 

kuritegevusega 

siduma’ 

tuletamine võõrtüvi eeri  

33. krüptima 
INFO 

’krüpteerima’ 

lühendamine, 

tuletamine 
võõrtüvi i  

34. küsi- 

märgistama 

’küsitavaks 

tegema’ 
tuletamine omatüvi sta  

35. leegitama 

KOK 

’flambeerima, 

toitu alkoholiga 

kastma ning 

leegitsevana 

serveerima’ 

tuletamine omatüvi ta  

36. lipsustama 

’lipsu ette 

panema, lipsu 

kandma’ 

tuletamine omatüvi sta  

37. lobistama 

 
’lobima’ tuletamine võõrtüvi sta 

Tüvi pärit 

ingliskeelsest 

sõnast lobby. 

Tüvi näeb 

välja 

omatüvena, 

kuid on 

tegelikult 

laentüvi. Sõna 

tähenduse 

avab kontekst. 

38. lõimima 

’ühendama, 

osadest tervikut 

moodustama, 

integreerima, 

liitma, ühte 

sulatama’ 

tuletamine omatüvi i  

39. lõimuma 

’osadest 

tervikuks 

ühinema, 

integreeruma, 

liituma, ühte 

sulama’ 

tuletamine omatüvi u 
Automatiiv-

verb 

40. läbustama 

ARGI 

’pidutsema; 

endast rämpsu 

maha jätma, 

reostama’ 

tuletamine omatüvi sta  

41. lähtestama 

TEHN, INFO 

’esialgset olekut 

v sisu taastama’ 

tuletamine omatüvi sta  
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42. messima 

’lühisõnumit 

ehk SMSi 

saatma’ 

laenamine, 

otsetuletus 
võõrtüvi  

Ilmselt tulnud 

ingliskeelsest 

sõnast 

message. 

Näeb välja 

nagu omatüvi, 

kuid tegelikult 

muganenud 

anglitsism.  

43. mõista andma 
’vihjama, aimata 

laskma’  
 

oma-

tüved 
 

Väljendverb 

on esitatud 

iseseisva 

märksõnana. 

44. mõrustama 
’mõruks 

tegema’ 
tuletamine omatüvi sta  

45. mängitsema 
’väheke, kergelt 

mängima’ 
tuletamine omatüvi tse 

tse- väljendab 

vähe-

intensiivset 

tegevust, 

modifitseeriv 

verbiliide 

(EKK 2007: 

378) 

46. nostalgitsema 
’nostalgiat 

tundma’ 
tuletamine võõrtüvi tse 

EKK (2007) 

andmeil 

tuletab liide 

tse- 

käändsõnadest 

verbe, mis 

viitavad 

inimese 

käitumisviisile 

(EKK 2007: 

378) 

47. nunnutama 
’üleliia 

hellitama’ 
tuletamine omatüvi ta  

48. paigastuma 
’paikseks 

saama’ 
tuletamine omatüvi stu 

Liitliide sta + 

u 

49. parteistama 

’mingi partei 

mõju alla 

võtma’ 

tuletamine võõrtüvi sta  

50. parteistuma 

’parteisse 

astuma, mingi 

partei mõju alla 

minema’ 

tuletamine võõrtüvi stu 
Liitliide sta + 

u  

51. {passeerima} 

KOK -> ’läbi 

nõela suruma; 

pruunistama’ 

tuletamine võõrtüvi eeri  

52. pealdama ’peale panema’ tuletamine omatüvi da  

53. pedaalima ’pedaale otsetuletus võõrtüvi   
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tallama’  

54. peedistama 

ARGI ’peale 

käima, tüütama; 

kiusama; läbi 

võtma’ 

tuletamine omatüvi sta  

55. positsio-

neerima 
’positsioonima’ tuletamine võõrtüvi eeri  

56. positsioonima 

’positsiooni 

kindlaks 

määrama’; MAJ 

’tootele v 

teenusele 

turuosa leidma 

ja seda seal 

reklaamima’ 

 

otsetuletus võõrtüvi   

57. prioriseerima 

’esikohale 

panema, 

eelistama, 

esimeseks 

tunnistama’ 

tuletamine võõrtüvi eeri  

58. {prioriti-

seerima} 
->prioriseerima tuletamine võõrtüvi eeri  

59. progema 

ARGI 

’programmeeri

ma’ INFO 

lühendamine, 

otsetuletus 
võõrtüvi  

Vrd nimisõna 

programm > 

proge 

60. prügistama 
’prügiga 

reostama’ 
tuletamine omatüvi sta  

61. purgima 

’tühjendama, 

tekkekohast ära 

veetud reovett ja 

fekaale 

kanalisatsiooni 

laskma’ 

otsetuletus omatüvi   

62. ravi-

kindlustama 

Ravi-

kindlustatud, 

ravi-

kindlustamata 

inimesed 

tagasi- ehk 

pöörd-

moodustus 

oma-

tüved 
  

63. remiksima 

MUUS 

’erisuguseid 

muusikateoseid, 

motiive ja 

meloodiaid 

vabalt kokku 

segama’  

laenamine, 

otsetuletus 
võõrtüvi  

1999. aasta 

ÕSis kandis 

sama 

tähendust 

miksima 

64. ringi vaatama 

vaatame väheke 

ringi, ÜLEK 

’järele kuulama, 

uurima’ 

 
oma-

tüved 
 

Väljendverb, 

mis esitatud 

eraldi 

märksõnana.  
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65. romustuma 
’romuks 

muutuma’ 
tuletamine võõrtüvi stu 

Liitliide sta + 

u. Tegu on 

laentüvega, 

mis näeb välja 

nagu omatüvi.  

66. ruulima 

ARGI 

’valitsema, 

parim olema; 

kõigist üle 

olema’ 

otsetuletus võõrtüvi  

Muganenud  

anglitsism. 

Aluseks 

inglisekeelne 

verb to rule. 

67. segmentima 

’tükeldama, 

segmentideks 

jagama’ 

otsetuletus võõrtüvi   

68. sertifitseerima 

’sertima, 

vastuvõtutõendit 

andma’ 

tuletamine võõrtüvi eeri  

69. siht-

finantseerima 
’sihtrahastama’ liitmine 

omatüvi 

+ võõr-

tüvi 

  

70. sihtrahastama 

’kindlaks 

otstarbeks raha 

andma’ 

tagasi- ehk 

pöörd-

moodustus 

oma-

tüved 
  

71. sildistama 
’sildiga 

varustama’  
tuletamine omatüvi sta 

Varem oli 

sõna 

silditama. 

72. silostama ’sileerima’ tuletamine võõrtüvi sta  

73. staaritsema 
’staarina 

käituma’ 
tuletamine võõrtüvi tse  

74. stressama/ 

stressima 

ARGI ’stressi 

all kannatama 

tuletamine, 

stressima puhul 

otsetuletus 

võõrtüvi a  

75. sundvõtma ’rekvireerima’ 

tagasi- ehk 

pöörd-

moodustus 

oma-

tüved 
  

76. sämplima 

ARGI 

’samplima’ 

INFO 

tuletamine võõrtüvi i  

77. šampoonitama 
’šampooniga 

sisse määrima’ 
tuletamine võõrtüvi ta  

78. taaskasutama 

Tootja on 

kohustatud 

taaskasutama 

vähemalt 85% 

romusõiduki 

massist 

liitmine 
oma-

tüved 
  

79. tillitama 
ARGI ’tüssama, 

narritama’  
tuletamine omatüvi ta  

80. valvestama 
’valve alla 

võtma’ 
tuletamine omatüvi sta  

81. vetostama ’vetot panema’ tuletamine võõrtüvi sta  
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82. vokkima 

’kiirpraadima, 

idamaisel 

(hiinapärasel) 

viisil toitu 

valmistama’ 

otsetuletus võõrtüvi  

Muganenud 

eesti keeles. 

Vrd wok > 

vokk 

83. õõvastama ’õõva tekitama’ tuletamine omatüvi sta  

84. ära panema 

Pane püss 

ära. Pani 

lubadusi 

jagavale 

poliitikule 

ära ARGI 

’näitas õige 

koha kätte’ 

 
oma-

tüved 
 

Ühendverb, 

mis 

märksõnaks 

toodud ilmselt 

ülekantud 

tähenduse 

tõttu. 

85. üleilmastama 

’globali-

seerima, 

ülemaailmseks 

tegema’ 

tuletamine 
oma-

tüved 
sta 

Analüüsitud 

on viimase 

moodustuse 

järgi, üle ilma 

fraasist on 

toimunud 

tuletus. 

86. üleilmastuma 

’globali-

seeruma, 

ülemaailmseks 

saama’ 

tuletamine  
oma-

tüved 
stu 

Liitliide sta + 

u  

87. ülerahvastama 
Peo ajal on linn 

ülerahvastatud 
liitmine 

oma-

tüved 
  

88. ülikonnastama 

Ülikonnastatud 

ja lipsustatud 

külalised 

tuletamine omatüvi sta  

89. {ümber 

töötlema} 

->töötlema, 

ümber töötama 
liitmine 

oma-

tüved 
 

Ühendverb, 

mis esitatud 

eraldi 

märksõnana. 

 

Tabelist 1 on näha, et kõige produktiivsem moodustusviis on sufikstuletus. Tuletamist 

kasutati 89 uue verbi korral 77 korda. Liitmist, laenamist otsetuletusega ning 

lühendamist kasutati enam-vähem ühepalju, vastavalt siis seitse, kaheksa ja üheksa 

korda. Tagasi- ehk pöördmoodustuse teel saadi deverbaalid sundvõtma, ravikindlustama 

ja sihtrahastama.   

Kuna sufikstuletust kasutati verbide puhul kõige rohkem, toob autor välja ka 

tuletusliited. Kõige enam kasutati tuletusliiteid -sta, -eeri ja -i (nt lipsustama, 

kriminaliseerima, krüptima). Vähem leidsid kasutust -eeru, -tse, -stu, -da/-ta, -u, -a (nt 
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konvergeeruma, mängitsema, paigastuma, nunnutama, lõimuma, stressama). Palju on 

verbe keelde tulnud otsetuletuse kaudu, 77 tuletatud verbist 20 olid otsetuletuse teel 

saadud (nt sõnad häkkima ja positsioonima). Verbi tunnus -ma liitus enamasti 

võõrtüvele – ruulima, segmentima, messima, kuid oli ka näited omatüvele liitumisest, 

näiteks kopruma, purgima.   

Sõnatüvedena on pea sama palju kasutatud nii võõr- kui ka omatüvesid: vastavalt 47 ja 

42 korda. Paljud tüved on meile teistest keeltest üle võetud ning eesti keeles 

mugandatud. Rohkesti on näiteid muganenud anglitsismidest, näiteks ruulima, fännama, 

häkkima.   

Stiilimärgenditest on verbidele lisatud järgmisi: KEEM, INFO, KOK, ZOOL, HARV, 

INFO, TEHN, MAJ, ÜLEK. Märgendi ARGI on uued verbid külge saanud mitmel 

korral. Argikeelsed verbid, mis õigekeelsussõnaraamatusse on tee leidnud, on 

järgmised: drinkima, fännama/fännima, haipima, jurama, kommima, läbustama, 

peedistama, progema, ruulima, stressama/stressima, sämplima, tillitama, ära panema 

(tähenduses kohta kätte näitama). Nagu näha, on enamik argikeelsetest sõnadest 

muganenud anglitsismid ning keelde tulnud otsetuletuse kaudu. Autori jaoks 

üllatuslikult ei ole ARGI märgendit sõnal messima, kuigi muidu lühendatud laentüvedel 

tundub olevat.   

3.2. 2013. aasta ÕSi uute verbide moodustusviiside uurimine   

 

Tabelis 2 on toodud kõik 2013. aasta ÕSis esinenud verbid, nende tähendused, 

moodustusviis ning kus paslik, on lisatud liide ning kommentaar.  

Tabel 2. 2013. a ÕSi uute verbide moodustusviiside analüüs  

Märksõna  Tähendus/näide 
Moodustus

-viis 
Tüvi Liide 

Kommen-

taarid 

1. apostillima ’apostilliga kinnitama’ otsetuletus võõrtüvi  

Tuletus-

aluseks 

sõnaks on 

nimisõna 

apostill. 

2. arvele võtma ’nimestikku võtma’  omatüvi  
Väljendverb, 

mis esitatud 
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eraldi 

märksõnana. 

3. blogima ’blogi pidama’ 
laenamine, 

otsetuletus 
võõrtüvi  

Eesti keeles 

muganenud 

anglitsism.  

4. brändima 

parem: ’(ärile) nime 

tegema’; ’(toote)marki 

kujundama’ 

laenamine, 

otsetuletus 

 

võõrtüvi 
 

Muganenud 

anglitsism.  

5. deaktiveerima 
parem: ’inaktiveerima, 

toimetuks tegema’ 
tuletamine  võõrtüvi eeri 

Prefiksoidi 

de- 

(täishääliku 

ees des-) abil 

väljenda-

takse 

eemalda-

mist, 

eraldamist, 

vastu-

pidiseks 

muutmist 

(EKK 2007: 

602) 

 

6. digima ’digiteerima’ 

otsetuletus, 

lühenda-

mine  

võõrtüvi   

7. eskaleeruma ’järk-järgult laienema’ tuletamine võõrtüvi eeru 
Automatiiv-

verb 

8. etableeruma 

’end sisse seadma, 

head positsiooni 

saavutama’ 

tuletamine võõrtüvi eeru 

Transitiivne 

variant 

etableerima 

puudub 

9. geelitama ’geeliga katma’  tuletamine võõrtüvi ta  

10. gepsima 

’GPSiga orienteeruma 

ja teel nuputamis-

ülesandeid 

lahendama’ 

 

otsetuletus võõrtüvi  

Tüvi on 

saadud 

lühendist 

GPS.  

11. guugeldama 
’Google’i otsimootorit 

kasutama’ 
tuletamine võõrtüvi da  

Tuletatud 

pärisnimest 

Google 

12. hinnastama 

’hinda kehtestama v 

määrama; hinnaga 

märgistama’ 

tuletamine omatüvi sta  

13. idutustama MED ’steriliseerima’ tuletamine omatüvi 
tu, 

sta 

Liitliide tu + 

us + ta 

14. {indi-

keerima} 
->’inditseerima’ tuletamine võõrtüvi eeri  

15. inditseerima 
’näitama, osutama; 

MED näidustama’ (ei 
tuletamine võõrtüvi eeri  
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soovita tähenduses: 

’vihjama’) 

16. institutsio-

naliseerima 

’institutsiooniks 

korraldama’ 
tuletamine võõrtüvi eeri  

17. internetis-

tama 

’Internetiga 

ühendama’ 
tuletamine võõrtüvi sta  

18. internetis-

tuma 
’Internetti kolima’ tuletamine võõrtüvi stu 

Liitliide sta 

+ u  

19. itsi tegema 
’säru v vingerpussi 

tegema’ 
 

oma-

tüved 
 

Väljendverb, 

mis esitatud 

eraldi 

märksõnana.  

20. järele andma Targem annab järele  
oma-

tüved 
 

Ühendverb, 

mis esitatud 

eraldi 

märksõnana.  

21. järelkuulama 

’eetris olnud 

raadiosaadet 

arvutivõrgu kaudu 

kuulama’ 

liitmine 
oma-

tüved 
  

22. järelvaatama 

’eetris olnud TV-

saadet arvutivõrgu 

kaudu vaatama’ 

liitmine 
oma-

tüved 
  

23. klattima 
ARGI ’korda ajama, 

klaarima’ 
otsetuletus võõrtüvi  

Otsetuletus 

saksa laenust 

(glatt ’sile’) 

24. kohalduma 

JUR Hankele v hanke 

suhtes kohaldub 

riigihangete seadus 

(kohaldatakse 

riigihangete seadust) 

tuletamine omatüvi ldu 
Liitliide lda 

+ u  

25. komastama ’komaga tähistama’ tuletamine omatüvi sta  

26. kommertsia-

liseerima 
’äristama’ tuletamine võõrtüvi eeri  

27. kommertsia-

liseeruma 
’äristuma’ tuletamine  võõrtüvi eeru 

Automatiiv-

verb 

28. {kommuni-

keerima} 

-> ’edastama; -> 

teatama’ 
tuletamine võõrtüvi eeri  

29. korreleerima ’korrelatsiooni viima’ tuletamine võõrtüvi eeri  

30. korreleeruma 

’korrelatsioonis 

olema’ 

 

tuletamine võõrtüvi eeru 
Automatiiv-

verb 

31. liidestama 

INFO’ liidest 

tekitama’ (ei soovita 

tähendustes ’liitma, 

liidendama’) 

tuletamine omatüvi ta  

32. linkima 

INFO ’linki looma, 

lingi kaudu siduma’ 

Lingib keelenõuande 

kodulehte v 

otsetuletus võõrtüvi  
Tähendus-

laen 
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kodulehele 

33. mõlama ARGI ’aerutama’ otsetuletus omatüvi   

34. navigeerima 

’navigatsioonivahende

id kasutades juhtuma, 

sõitma’; INFO 

’dokumendis, võrgus 

vm soovitud kohta 

liikuma’ 

tuletamine võõrtüvi eeri  

35. needistama ’neediga ehtima’ tuletamine omatüvi sta  

36. netistama ARGI ’internetistama’ 

lühenda-

mine, 

tuletamine 

võõrtüvi sta 

Muganenud 

võõrtüvi, 

mis näeb 

välja juba 

kui omatüvi.  

37. netistuma ARGI ’internetistuma’ 

lühenda-

mine, 

tuletamine  

võõrtüvi stu  

38. nikkuma 
VULG ’suguühtes 

olema’ 
tuletamine omatüvi u  

39. nõu pidama 

Peame nõu, mida 

teha. Pea nõu oma 

arstiga 

 
oma-

tüved 
 

Väljendverb, 

mis esitatud 

eraldi 

märksõnana. 

40. ostlema 
’mööda poode käima 

ja sisseoste tegema’ 
tuletamine omatüvi le  

41. parkuurima 
’takistusi ületades 

liikuma’ 

laenamine,

otsetuletus 
võõrtüvi   

42. penetreerima ’läbi v sisse tungima’ tuletamine  võõrtüvi eeri  

43. personali-

seerima 

’isiku(te)ga siduma’; 

(ei soovita tähenduses: 

’isikupärastama, 

individualiseerima’. 

Personaliseerib 

portaalis 

kommenteerijaid. 

tuletamine  võõrtüvi eeri  

44. pošeerima 

KOK ’rohkes 

vedelikus 

kuumutama’. 

Pošeeritud munad 

tuletamine võõrtüvi eeri  

45. pranglima 
’võisteldes aja peale 

peast arvutama’ 
otsetuletus omatüvi i 

Tüvi tuleb 

kohanimest 

Prangli 

46. radikaa-

listama 
’radikaliseerima’ tuletamine võõrtüvi sta  

47. radikaa-

listuma 
’radikaliseeruma’ tuletamine  võõrtüvi stu 

Liitliide sta 

+ u  

48. radikali-

seerima 

’äärmustama, 

radikaalseks tegema’. 

Sõda radikaliseeris 

ühiskonna. 

tuletamine võõrtüvi eeri  
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49. radikali-

seeruma 

’äärmustuma, 

radikaalseks 

muutuma’. 

Loomakaitsjad on 

radikaliseerunud 

tuletamine võõrtüvi eeru 
Automatiiv-

verb  

50. refinant-

seerima 

’vana võla tasumiseks 

uut tegema’ 
tuletamine võõrtüvi  eeri 

Prefiks re- 

tähendab 

’taas, uuesti, 

tagasi’ (ÕS 

2013) 

51. ringistama 
’ringiks koondama; 

ringi ümber tõmbama’ 
tuletamine omatüvi sta  

52. riskima 

’õnne katsuma, hea 

õnne peale toimima, 

(liiga palju) julgema’. 

Riskis eluga 

otsetuletus võõrtüvi  

Muganenud 

prantsuse 

tüvi näeb 

välja nagu 

omatüvi.  

53. rulatama ’rulama’ tuletamine omatüvi ta  

54. rämps-

postitama 
’rämpsposti saatma’ liitmine  

oma-

tüved 
 

rämps + 

postitama  

55. skaipima 

’Skype’i tarkvara 

kasutama, nt 

helistamiseks’ 

tuletamine võõrtüvi i 

Tuletatud 

pärisnimest 

Skype  

56. skoorima 

’punkte saama’; ARGI 

’edukas olema, 

võitma’ 

laenamine, 

otsetuletus 
võõrtüvi  

Muganenud 

anglitsism, 

tüvi näeb 

välja nagu 

omatüvi.  

57. skvottima 
’kasutuseta hoonet v 

maad loata hõivama’ 
otsetuletus võõrtüvi  

Muganenud 

anglitsism 

(to squat) 

58. snorgeldama 
ARGI ’toruga ujuma, 

toruujuma’ 
tuletamine võõrtüvi da 

Inglise keele 

kaudu saksa 

Schnorchel’-

ist 

59. spämmima 
ARGI ’(arvutis) 

rämpspostitama’ 

laenamine, 

otsetuletus 
võõrtüvi   

60. stigmatisee-

rima 
’häbimärgistama’ tuletamine võõrtüvi eeri  

61. strippama ’striptiisi tegema’ tuletamine võõrtüvi a   

62. suhestuma 

’(õiget) suhet leidma; 

suhtes olema’. 

Inimene suhestub 

loodusega 

tuletamine omatüvi stu 
liitliide sta + 

u  

63. survestama 
’survet kasutama v 

avaldama’ 
tuletamine omatüvi sta  

64. sõrmendama 

’sõrmenditega 

väljendama’. 

Sõrmendamine 

sõrmkõne 

tuletamine omatüvi da  
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65. tolereerima 
parem: ’sallima; 

taluma’ 
tuletamine võõrtüvi eeri  

66. tuunima 
ARGI ’(üles) 

putitama, üles lööma’ 
otsetuletus võõrtüvi  

Muganenud 

anglitsism  

(to tune), 

tüvi näeb 

välja nagu 

omatüvi 

67. tõurastama 
ARGI ’(looma) 

tapma, veristama’ 
tuletamine võõrtüvi sta 

Muganenud 

võõrtüvi, 

mis näeb 

välja kui 

omatüvi. 

Tuleb soome 

keelest.  

68. valideerima 

’(kehtivust, 

paikapidavust) 

kontrollima’ 

tuletamine võõrtüvi eeri  

69. võimestama 
’võimekaks, 

suutlikuks tegema’ 
tuletamine omatüvi sta  

70. võrgustuma 

’võrguks v võrguga 

ühinema’. Maailm 

võrgustub 

tuletamine omatüvi stu  
liitliide sta + 

u  

71. välja arvama 

’välja jätma’. Arvab 

õpilase koolist välja, 

õpilane on koolist 

välja arvatud 

 
oma-

tüved 
 

Ühendverb, 

mis on 

esitatud 

eraldi 

märksõnana. 

72. äristama 
’äriliseks tegema, 

ärihuvidele allutama’ 
tuletamine omatüvi sta  

73. äristuma 

’äriliseks saama’. 

Meelelahutus äristub- 

meelelahutusest saab 

äri 

tuletamine omatüvi stu 
Automatiiv-

verb  

74. üle tõmbama 

Tõmba põrand 

tolmuimejaga üle. 

Konkurendi juurest 

üle tõmmatud töötajad 

(’üle meelitatud’) 

 
oma-

tüved 
 

Ühendverb, 

mis on 

esitatud 

eraldi 

märksõnana.  

 

Tabelist 2 lähtub, et kõige produktiivsem moodustusviis on ka 2013. aasta ÕSi verbide 

puhul tuletamine. Kokku oli uusi verbe 75 ning tuletamist kasutati 65 verbi 

moodustamisel. Liitmist kasutati kaks, laenamist otsetuletusega viis ning lühendamist 

kolm korda. Tagasi- ehk pöördmoodustuse teel ei saadud ühtegi uut tegusõna.  
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Kõige enam kasutati tuletusliiteid -eeri, -eeru, -sta ja -stu (nt tolereerima, etableeruma, 

hinnastama, netistuma). Vähem leidsid kasutust -i, -u, -da/-ta (pranglima, nikkuma, 

rulatama) ning liiteid -a, -le, -ldu ja -tu kasutati igat vaid ühe korra (strippama, ostlema, 

kohalduma, idutustama). Liiteta ehk otsetuletuse kaudu saadi 15 uut verbi. Verbi tunnus 

-ma liitus vaid võõrtüvele – digima, parkuurima, skoorima, linkima.  

Sõnatüvedena on 47 korda kasutatud võõrtüvesid ning omatüvesid 29 korda. Paljud 

tüved on meile teistest keeltest üle võetud ning eesti keeles mugandatud. Mugandatud 

anglitsismid on näiteks tuunima ja skoorima. 

ÕS 2013s on verbidele lisatud järgmisi stiilimärgendeid: KOK, MED, JUR, INFO, 

VULG, ARGI. Argikeelsed uued verbid õigekeelsussõnaraamatus on: klattima, 

mõlama, netistama, netistuma, skoorima, snorgeldama, spämmima, tuunima, 

tõurastama.  

 

3.3. 2006. aasta ÕSi uute verbide kasutussageduse uurimine  

 

Tabelis 3 on toodud 2006. aasta ÕSi uute tegusõnade da-infinitiivi, oleviku ainsuse ja 

mitmuse 3. pöörde ning -tud-kesksõna esinemine kordades. -tud-kesksõna on 

guugeldatud nii kokku- kui lahkukirjutatult ning tabelis on mõlema vormi esinemine 

kokku liidetud. Poolpaksus kirjas ja halli taustaga on sagedustabelites märgistatud kõige 

sagedamini esinevad verbid.  

 

Tabel 3. 2006. a ÕSi uute verbide esinemine kordades otsingumootori Google  

andmetel 18.03.2014 seisuga 

 da-infinitiiv oleviku ainsuse 

3. pööre 

oleviku 

mitmuse 3. 

pööre 

-tud- 

kesksõna  

alarahastama  18 26 2 187 

allergiseerima 14 9 16 1 

blokkima 124  136 79 108 

dehüdraatima/ 

dehüdrateerima 

5/2 2/4 0/1 7/18 
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dehüdraatuma/ 

dehüdrateeruma   

5/0 11/2 6/0 0/0 

dekrüptima/ 

dekrüpteerima 

34/82 21/34 3/13 14/33 

divergeeruma 9 7 17 0 

drinkima  19  5 8 3 

eelhääletama 97 10 7 9 

egotsema 33  21 12 3 

e-hääletama 87 10 11 17 

euroremontima 13 0 1 147 

filtrima 35 11 7 26 

flambeerima 20  3 0 111 

fännama 89  94 131 56 

getostuma 10 7 5 4 

haipima 70 61 41 152 

häkkima 143 92 70 110 

isetsema 25 29 17 4 

kanuutama 78 9 26 17 

kestuma 20 34 47 4 

kiibistama 102 27 18 117 

kokku panema 237 289 210 611 

kommertseeruma 0 2 1 0 

kommima 126  76 81 48 

konvergeeruma 18 20 42 0 

kopruma 1  4 1 0 

kriminaliseerima 128 65 40 104 

krüptima 67 46 13 182 

küsimärgistama 18 18 8 14 

leegitama 17 10 0 30 

lipsustama 5 0 1 128 

lobistama 82 47 46 32 

lõimima 219 152 112 138 

lõimuma 162 149 144 10 

läbustama 83 83 86 84 

lähtestama 128 54 3 48 

messima 39 29 25 7 

mõista andma 199 174 184 137 

mõrustama 0 2 1 7 

mängitsema 13 7 6 4 

nostalgitsema 105 75 48 23 

nunnutama 118 66 55 54 

paigastuma 1 0 0 0 

parteistama 34 9 9 35 

parteistuma 31 14 13 5 

{passeerima} 28 1 0 43 

pealdama 1 1 1 9 

pedaalima 83 69 48 23 

peedistama 106 71 63 70 
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positsioneerima 234 188 93 204 

positsioonima 23 14 8 6 

prioriseerima 36 21 5 29 

{proritiseerima} 142 40 20 88 

progema 105 61 44 86 

prügistama 20 10 19 62 

purgima 90 48 38 22 

ravikindlustama 7 2 1 134 

remiksima 43 27 32 47 

ringi vaatama 200 136 81 95 

romustama 12 4 0 11 

ruulima 52 175 154 5 

segmentima 25 8 1 31 

sertifitseerima 150 102 37 306 

sihtfinantseerima 31 32 2 77 

sihtrahastama 9 3 0 3 

sildistama 239 96 85 232 

silostama 1 0 0 0 

stressama/ 

stressima 

102/13 58/13 61/9 9/11 

sundvõtma 0 0 0 0 

sämplima 21 23 14 38 

šampoonitama 14 5 1 7 

taaskasutama 250 157 80 245 

tillitama 41 27 18 14 

valvestama 74 16 5 65 

vetostama 68 24 10 13 

vokkima 49 5 4 123 

õõvastama 13 25 117 6 

ära panema 220 86 51 221 

üleilmastama 4 3 0 5 

üleilmastuma 17 16 14 0 

ülerahvastama 20 1 6 216 

ülikonnastama 1 0 0 85 

{ümber 

töötlema} 

281 62 29 368 

 

 

Google’i andmetel on väga sageli kasutatud argikeelseid verbe blokkima, fännama, 

häkkima, ühendverbe kokku panema, ära panema, ringi vaatama ja ümber töötlema 

ning väljendverbi mõista andma. Ümber töötlema levib laialdaselt vaatamata sellele, et 

see on liiane väljend. ÕS soovitab selle asemel kasutada kas töötlema või ümber 

töötama. Sõnavõistluse kaudu eesti keelde jõudnud verbid lõimima ja lõimuma on ühed 

enim kasutatavad verbid. eeri-liitelised võõrapärased verbid sertifitseerima ja 
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positsioneerima on samuti leidnud laialdast kasutust, siinkohal on huvitav märkida, et 

ilmselt keeletoimetajate soovitatud lühem verb positsioonima pole siiani massidesse 

läinud. Otsingutulemuste järgi kasutatakse palju ka verbe sildistama, taaskasutama.  

 

Vähe on kasutatud võõrapäraseid verbe divergeeruma, getostuma, kommertseeruma, 

šampoonitama ning eestipäraseid kopruma, mõrustama, paigastuma, pealdama, 

romustama, sihtrahastama, silostama. Üleilmastama verb on samuti saadud 

sõnavõistluse kaudu, kuid see ei ole laialdast kasutust leidnud. Selle võõrtüvelist vastet 

globaliseerima on eri vormides rohkem kasutatud.  

 

Esile võib tuua verbe, mis on laialdaselt levinud -tud-kesksõnana. Sellised on näiteks 

verbid alarahastama, euroremontima, flambeerima, lipsustama, ülerahvastama ja 

ülikonnastama.  

 

-tud-kesksõna vormis on ühendverbi kokku panema kasutatud lahkukirjutatult 281 ning 

kokkukirjutatult 330 korda, ühendverbi ära panema vastavalt 194 ja 27 korda. 

Väljendverbi mõista andma on kirjutatud lahku 131 ning kokku vaid 6 korda, ringi 

vaatama puhul olid vastavad numbrid 88 ja 7.   

 

Liitverbi sundvõtma pole Google’i andmetel kasutatud üheski otsitavas vormis ühtegi 

korda, mis on autori arvates huvitav, sest tegu ei tundu olevat võõrapärase või keerulise 

verbiga.  

 

3.4. 2013. aasta ÕSi uute verbide kasutussageduse uurimine  

 

Tabelis 4 on toodud 2006. aasta ÕSi uute tegusõnade da-infinitiivi, oleviku ainsuse ja 

mitmuse 3. pöörde ning -tud-kesksõna esinemine kordades. -tud-kesksõna on 

guugeldatud nii kokku- kui lahkukirjutatult ning tabelis on mõlema vormi esinemine 

kokku liidetud. Poolpaksus kirjas ja halli taustaga on sagedustabelites märgistatud kõige 

sagedamini esinevad verbid.  
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Tabel 4. 2013. a ÕSi uute verbide esinemine kordades otsingumootori Google andmetel 

02.04.2014 seisuga. 

 

da-infinitiiv oleviku 

ainsuse 3. 

pööre 

oleviku 

mitmuse 3. 

pööre 

-tud- 

kesksõna  

apostillima 56 11 10 70 

arvele võtma 116 92  30 326 

blogima 136 56 92 32 

brändima 51 12 7 111 

deaktiveerima 245 126 22 148 

digima 31 21 6 39 

eskaleeruma 81 74 53 65  

etableeruma 15 4 7 97 

geelitama 19 9 9 45 

gepsima 17 0 0 0  

guugeldama 120 50 40 56 

hinnastama 72 20 23 80 

idutustama 0 0 0 0 

{indikeerima} 50 82 51 34 

inditseerima 27 30 15 10 

institutsionaliseerima 35 18 7 150 

internetistama 4 1 0 20 

internetistuma 0 4 5 37 

itsi tegema 5 2 0 1 

järele andma 217 200 121 58 

järelkuulama 165 0 2 10 

järelvaatama 167 3 2 13 

klattima 97 48 39 37 

kohalduma 106 181 256 53 

komastama 13 0 0 6 

kommertsialiseerima 58 17 5 36 

kommertsialiseeruma 10 29 11 69 

{kommunikeerima} 181 100 49 117 

korreleerima 49 12 12 100 

korreleeruma 56 171 162 95 

liidestama 95 32 16 186 

linkima 172 147 69 235 

mõlama 20 9 17 5 

navigeerima 232 77 74 29 

needistama 22 5 8 33 

netistama 8 1 0 12 

netistuma 2 3 2 19 

nikkuma 53 51 59 54 

nõu pidama 263 118 114 121 

ostlema 179 48 59 18 

parkuurima 16 7 6 0 
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penetreerima 31 31 17 17 

personaliseerima 166 23 14 273 

pošeerima 18 2 0 140 

pranglima 21 5 12 1 

radikaalistama 0 0 0 0 

radikaalistuma 0 0 0 2 

radikaliseerima 32 21 6 11 

radikaliseeruma 13 22 21 37 

refinantseerima 147 44 20 47 

ringistama 55 5 2 67 

riskima 283 190 177 68 

rulatama 60 43 35 6 

rämpspostitama 6 11 0 0 

skaipima 51 12 10 6 

skoorima 135 94 60 43 

skvottima 10 8 7 17 

snorgeldama 117 14 17 20 

spämmima 101 72 63 30 

stigmatiseerima 40 23 16 58 

strippama 31 43 30 1 

suhestuma 182 164 213 7 

survestama 189 15 1 2 

sõrmendama 13 2 2 7 

säutsuma 97 105 66 26 

tolereerima 153 96 60 85 

tuunima 164 155 82 204 

tõurastama 13 4 6 15 

valideerima 153 65 32 169 

võimestama 86 55 28 24 

võrgustuma 57 26 29 137 

välja arvama 427 34 11 598 

äristama 11 7 5 9 

äristuma 1 2 0 9 

üle tõmbama 188 54 22 214 

 

ÕS 2013 uutest verbidest kasutatakse Google’i andmetel enim verbe kohalduma, 

linkima, riskima, väljendverbe arvele võtma ja nõu pidama, ühendverbe järele andma ja 

välja arvama, lisaks veel võõrapäraseid deaktiveerima, valideerima ning ka 

kommunikeerima, mida ÕSi koostajad tegelikult kasutada ei soovita.  Argikeelsetest 

verbidest on laialdast kasutust leidnud tuunima.  

Vähe on kasutust leidnud verbid gepsima, itsi tegema, komastama, netistama, 

parkuurima, radikaalistuma, rämpspostitama, skvottima, sõrmendama, äristama, 

äristuma.  
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Huvitavana võib välja tuua, et liitverbe järelkuulama ja järelvaatama kasutatakse väga 

palju da-tegevusnime vormis, kuid väga vähe muudes vormides. da-tegevusnime vormi 

kasutatakse nähtavalt rohkem ka verbide navigeerima, ostlema, suhestama ja 

survestama puhul.  

Väljendverbi arvele võtma on kasutatud -tud-kesksõna vormis lahkukirjutatult 182-l 

ning kokkukirjutatult 144 korral, väljendverbi nõu pidama vastavalt 119-l ning 2 korral. 

Verbi itsi tegema kasutati vaid lahkukirjutatud vormina. Ühendverbi järele andma 

kirjutati selles vormis lahku 48-l ning kokku 10 korral. Välja arvama ning üle tõmbama 

puhul olid numbrid vastavalt 178 ja 420 ning 154 ja 60.  

 

Ühtegi korda ei ole üheski vormis kasutatud verbe radikaalistama ja idutustama, mida 

võibki loogiliseks pidada, sest tegu on väga spetsiifiliste sõnadega. 
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Kokkuvõte 

Käesoleva bakalaureusetöö üheks eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas saadakse eesti 

keelde uusi verbe ehk kas laenamise, tuletamise või liitmise teel ning milliseid liiteid ja 

tüvesid kasutatakse. Analüüsist järeldub, et kõige produktiivsem moodustusviis on nii 

ÕS 2006 kui ka ÕS 2013 puhul tuletamine. Teisi moodustusviise kasutati kordades 

vähem ning mitmel korral samal ajal tuletamisega, näiteks verbi häkkima tüvi on 

laenatud inglise keelest ning otsetuletuse kaudu on saanud sellest tegusõna. Tagasi- ehk 

pöördmoodustust kasutati 2006. aastal kolmel korral: sundvõtma, ravikindlustama ning 

sihtrahastama. Pöördmoodustuse puhul on tegu suhteliselt hiljuti keelde tulnud 

moodustusviisiga. 2013. aasta ÕSis ei olnud ühtegi sellisel teel saadud uut verbi.   

Ühe tendentsina võib välja tuua ka pärisnimedest verbide moodustamise, nt on 2013. 

aasta ÕSis nii moodustatud verbid guugeldama, skaipima, pranglima. Süsteemi 

nimetusest GPS on tulnud verb gepsima. 2006. aasta ÕSis ei olnud ühtegi sellisel teel 

saadud verbi ning võib oletada, et järgmises ÕSis on selliseid verbe tuletatud veelgi 

rohkem. 

Tuletusliidetest kasutati mõlema ÕSi puhul enim liiteid -sta ja -eeri, 2013. aasta ÕSis 

oli sage ka liide -eeru. Ilma liiteta ehk otsetuletuse kaudu tuletati mõlemas ÕSis palju 

verbe ning peaaegu kõigil juhtudel liitus verbi tunnus -ma võõrtüvele, näiteks skoorima, 

ruulima, messima.   

Nii 2006. kui ka 2013. aasta uute verbide tüvede hulgas on enam võõrtüvesid. 2006. 

aastal oli neid viie, kuid 2013. aastal juba 16 võrra rohkem. Võib eeldada, et selline 

tendents jätkub tänu rohketele keelekontaktidele ning järgmisest ÕSist leiame veelgi 

rohkem võõrtüvesid. Paljud neist tüvedest ei tundu aga eesti keeles enam võõrastena, 

sest on siin muganenud, sellised on näiteks sõnad ruulima, fännama, riskima.  

Mõlemasse õigekeelsussõnaraamatusse on uusi verbe tulnud kokanduse ja informaatika 

valdkonnast ning argikeelest. ÕS 2006s oli rohkem eri valdkondade verbe; 2013. aasta 

ÕSi on enam lisatud meditsiinisõnu. Argikeelsetest on 2006. aasta   

ÕSis verbid drinkima, fännama/fännima, haipima, jurama, kommima, läbustama, 

peedistama, progema, ruulima, stressama/stressima, sämplima, tillitama, ära panema 
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(tähenduses kohta kätte näitama) ning 2013. aastal klattima, mõlama, netistama, 

netistuma, skoorima, snorgeldama, spämmima, tuunima, tõurastama. Paljud argikeelsed 

sõnad on muganenud anglitsismid ning verbid on nendest otse tuletatud.  

Autor uuris lisaks, kui palju tegelikult ÕSi uued verbid kasutust leiavad. Argikeelseid 

verbe blokkima, fännama, häkkima, tuunima on Google’i andmetel ka palju kasutatud. 

Sageli kasutatakse verbe, mida ÕS tegelikult ei soovita või annab parema variandi 

kasutamiseks, näiteks ümber töötlema, positsioneerima ja kommunikeerima. -eeri-

liitelisi verbe sertifitseerima, deaktiveerima, valideerima kasutavad eestlased samuti 

tihti, samas kui -eeru-liitelised nii tihedat kasutust ei leia, näiteks divergeeruma, 

kommertseeruma. Eestipäraseid 2006. aasta ÕSi verbe kopruma, mõrustama, 

paigastuma, pealdama ning 2013. aasta sõrmendama, äristama, äristuma kasutatakse 

vähe.  

Mõlemas õigekeelsussõnaraamatus on verbe, mida pigem kasutatakse -tud-kesksõnana, 

nt alarahastama, euroremontima, flambeerima, lipsustama, ülerahvastama, 

ülikonnastama ja institutsionaliseerima, pošeerima.   

 

Ühtegi korda ei ole üheski vormis kasutatud 2006. aasta verbi sundvõtma ning 2013. 

aasta verbe radikaalistama ja idutustama. Lisaks on veel mitmeid verbe, mida ei 

kasutata nii sageli, kuid see on üsna loogiline, sest nad eeldavad teatavat teemakäsitlust, 

mis alati ei pruugi jõuda avalikku arutellu, näiteks verbid sõrmendama, gepsima, 

silostama, pealdama.  

Kokkuvõtvalt võib kahe ÕSi näitel öelda, et sufikstuletus on eesti keeles kõige 

produktiivsem verbide moodustusviis ning teisi viise kasutatakse kordades vähem. 

Kõige rohkem kasutatakse tuletusliiteid -sta, -eeri, -eeru ning üha rohkem 

moodustatakse uusi verbe võõrtüvedest.  
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New verbs in ’Dictionary of Correct Usage of Estonian Language ÕS 

2006’ and ’Dictionary of Correct Usage of Estonian Language ÕS 

2013’. Summary 

 

The purpose of this thesis is to investigate how new verbs have come to Estonian 

language – are they borrowed from other languages or are they rather derived or 

compounded. Furthermore, the author’s second objective is to determine what are the 

main suffixes in Estonian language and what kind of colloquial verbs have been 

documented in the dictionaries. The verbs that are being examined are new verbs in the 

’Dictionary of Correct Usage of Estonian Language ÕS 2006’ which are compared to 

the verbs in dictionary of 1999 and ’Dictionary of Correct Usage of Estonian Language 

ÕS 2013’. The third major objective of this thesis is to explore how widely are those 

new verbs used in everyday life.  

Analysis of the new verbs is performed with the help of a table. In the table, the author 

has given the meaning of new verb, the manner, the root and also the affix where 

suitable and added a comment where seen appropriate. Moreover, the other table helps 

to demonstrate also the usage of new verbs. The author has used Google to see how 

many times different forms of verbs have been used. Google was chosen since there is 

no corpus available that would comprise new words in Estonian language.  

The research reveales that derivation is by far the most common way to build new verbs 

in Estonian language. Other ways are used a lot less. The most popular affixes are -sta,  

-eeri, -eeru and there is a tendency to form words from foreign roots, for example 

fännama (English noun fan). Usually the roots are taken from other languages and 

written in Estonian the way they are being pronounced in a foreign language.  
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