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Kaassõna kaasus: lt-tuletised 
 

Sirje Mäearu 

Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja 

 

Artiklis on vaatluse all kaks kaassõnadena käibivate sõnade rühma: ne-omadussõnast ja 

v-kesksõnast lähtuvad lt-tuletised. Nende seas on nii sobivaid kui ka sobimatuid. Viimased on 

nt sellised, mida kasutatakse olemasolevate kaassõnade asemel, nt eelselt (< eel + -ne + -lt) pro 

eel; järgselt pro järel, järgi. Osa kõnealuseid tuletisi on sagedase kasutuse tõttu omandanud 

stampkeelendi staatuse, nt vastavalt, johtuvalt, lähtuvalt, tulenevalt. Kui artikli näidetes 

esinevate lt-tuletiste asemel on paremaid keelendeid, on need esitatud noole järel (ei pruugi 

hõlmata kõiki asendusvõimalusi).  

 

Hulk kaassõnu on kujunenud nimisõnadest, eeskätt nende kohakäändevormidest (nt ajal, 

korral, põhjal, juures, osas, suhtes); vähesel määral on kaassõnadeks ka tegusõna ma- ja da-

tegevusnime vormid (hoolimata, olenemata, alates, võrreldes). Kaassõnadena võivad esineda 

ka omadussõna- ja kesksõnatüvest lähtuvad lt-tuletised (kohaselt, sarnaselt, sõltuvalt, 

vastavalt).1 Kaassõnade tekkimine iseseisvatest sõnadest on pidevalt jätkuv protsess, uusi 

kaassõnu moodustatakse kogu aeg.2 

 

ne-omadussõnast lähtuvad lt-tuletised 

Kohaselt, sarnaselt, taoliselt, vastaselt  

ne-liitelistest omadussõnadest lähtuvaid lt-kaassõnu on nt kohaselt (< kohane), sarnaselt 

(< sarnane), taoliselt (< taoline), vastaselt (< vastane)3: kokkuleppe kohaselt, sarnaselt oma 

emaga, eelkõnelejaga sarnaselt, oma isa taoliselt, omaniku tahte vastaselt. Nagu näidetest 

näha, laiendab kaassõna nimisõna. 

 

Kohaselt märgib ’millele vastavalt, millega kooskõlas, mille järgi’ ning on kokku- ja 

lahkukirjutamise seisukohalt kasutajale keeruline juhtum, sest ta käibib peale kaassõna ka 

määrsõnana: oli kohaselt ’sobivalt’ riides, ning liitsõnast lähtuvates lt-määrsõnades: eakohaselt 

(< eakohane ’eale sobiv’), nõuetekohaselt (< nõuetekohane ’nõuetele vastav’), asjakohaselt, 

jõukohaselt, kombekohaselt, otstarbekohaselt, päevakohaselt, seisusekohaselt, tavakohaselt. 

Keeletarvitajal on ilmselt raske vahet teha, millal on tegu liitsõnalise lt-tuletisega, millal 

                                                 
1 A. Villup. Adverb eesti keeles. Õppematerjal. Eesti NSV Kõrgema ja Kesk-erihariduse Ministeerium. E. Vilde 

nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut. Eesti keele ja kirjanduse kateeder. Tallinn, 1969, lk 115, kohaselt, sõltuvalt, 

tulenevalt, vastavalt. Näiteid annavad ka nt M. Erelt, R. Kasik, H. Metslang, H. Rajandi, K. Ross, H. Saari, 

K. Tael, S. Vare. Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: Kiri. Trükki toim. M. Erelt peatoimetajana, T. Erelt, 

H. Saari, Ü. Viks. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, 1993, lk 91, kohaselt, 

sarnaselt, vastaselt, vastavalt. Eesti keele süntaks. Eesti keele varamu 3. Toim. M. Erelt, H. Metslang. Tartu: Tartu 

Ülikooli Kirjastus, 2017, lk 360, kohaselt, sarnaselt, taoliselt. 
2 A. Villup (viide 1), lk 119. P. Palmeos. Eesti keele grammatika II. Neljas vihik. Kaassõna. Tartu Riiklik Ülikool, 

eesti keele kateeder. Tartu, 1973, lk 76.  
3 Õigekeelsussõnaraamatusse jõudis kohaselt 1946 (E. Muuk. Väike õigekeelsus-sõnaraamat. 9. trükk. Tartu: 

Teaduslik Kirjandus, 1946; võib-olla ka mõni varasem), sarnaselt 1999, taoliselt 2013, vastaselt 1999 

(liitsõnaosana 1976: [korra]vastaselt). 
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kaassõnatarindiga, mistõttu kirjutab ka viimase kokku4: seadusekohaselt pro seaduse kohaselt, 

lepingukohaselt pro lepingu kohaselt, graafikukohaselt pro graafiku kohaselt. Õiguskeeles 

esineb kohaselt sageli ilma vajaliku laiendosata: täidab lepingut kohaselt → nõuetekohaselt, 

asjakohaselt. 

 

Vastaselt on käibel nii kaassõnana: elaniku tahte vastaselt ’vastu elaniku tahtmist’, hea tava 

vastaselt ’vastupidi heale tavale’, kui ka liitsõnast lähtuvates lt-määrsõnades: seadusvastaselt 

(< seadusvastane ’ebaseaduslik’) omastatud dokument, õigusvastaselt, korravastaselt, 

loomuvastaselt. 

 

Sarnaselt käibib määrsõnana, laiendades tegusõna: mõtlevad sarnaselt ’ühtmoodi, 

samamoodi’, sarnaselt riietunud naised. Juhtudel, kus sarnaselt või selle sünonüüm taoliselt 

tähendab ’niimoodi, niiviisi, nii, sel kombel’, on paremad just need keelendid: sarnaselt, 

taoliselt → niimoodi ~ niiviisi ~ nii ~ sel kombel toimides hoiad kokku raha. Sarnaselt ja 

taoliselt esinevad ka liitsõnaliste lt-määrsõnade järelosana: metanool lõhnab etanoolisarnaselt 

(< etanoolisarnane) ’etanooli moodi, nagu etanool’, vedrutaoliselt (< vedrutaoline) ’nagu 

vedru, vedru moodi’ kokku keerdunud. Kaassõnatarindi asemel on paremaid 

sõnastusvõimalusi. 

Mistahes liikmesriigi kodanik võib sarnaselt Eesti tarbijaga pöörduda .. → Nõnda nagu Eesti 

tarbija võib mistahes liikmesriigi kodanik pöörduda ..5 

 

Äralangenud ülalpidamine hüvitatakse maksetega sarnaselt käesoleva seaduse § 8 lõikele 4. 

(riigivastutuse seadus) → Äralangenud ülalpidamine hüvitatakse maksetega, nagu on ette 

nähtud käesoleva seaduse § 8 lõikes 4. 

 

Rahandusministeeriumiga sarnaselt → Samamoodi nagu Rahandusministeerium ei oota mingit 

majanduskriisi ka teised analüütikud. 

 

Sõnade sarnaselt ja taoliselt kõrvale on siginenud laadselt: valge-toonekure haudepaaride hulk 

on viimastel aastatel suurenenud lausa demograafilise plahvatuse laadselt; .. peab Strasbourgi 

kohus hoiduma toimimast esimese astme laadselt; hõbedased ja kuldsed viled on paigutatud 

klassikaliselt, keskaegse kaasaskantava portatiivi laadselt. 

 

Eelselt, järgselt, puhuselt, põhiselt 

Kui nimisõna ja lt-tuletise ühendi puhul (nt istungi eelselt, graafiku järgselt) saab kahtlustada 

kokku- ja lahkukirjutamise reeglite mittetundmist (ne-liiteline omadussõna kirjutatakse eelneva 

nimisõnaga kokku ja kokku peab jääma ka sellest saadud lt-tuletis: istungieelne > istungieelselt, 

graafikujärgne > graafikujärgselt), siis täiendiga nimisõna puhul võib julgemalt arvata, et 

                                                 
4 Tagasõnade kokkukirjutamisele eelneva nimi- või asesõnaga on tähelepanu juhtinud nt K. Habicht, P. Penjam. 

Kaassõna keeleuurija ja -kasutaja käsutuses. – Emakeele Seltsi aastaraamat 52, Tallinn: Teaduste Akadeemia 

Kirjastus, 2006, lk 51–68. 
5 Keelenäited on saadud veebist. Seadustest ja määrustest pärinevatele näidetele on lisatud allikas. Lisanäiteid vt 

S. Mäearu. lt-liitelised määrsõnad. – Keelenõuanne soovitab 2. Koost. T. Erelt, M. Erelt, M. Raadik, T. Leemets, 

S. Mäearu. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2000, lk 117–139. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018. 

http://www.eki.ee/dict/qs. Ametniku soovitussõnastik. http://www.eki.ee/dict/ametnik/.  
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lt-tuletist käsitatakse iseseisva kaassõnana. Mõne liittüvelise määrsõna järelosa 

kaassõnastumisele on tähelepanu juhitud ka varem.6  

 

Vaatluse alla tulevatest lt-tuletistest vormistavad eelselt ja järgselt aega ja ajamäärust, järgselt, 

põhiselt viisi ja viisimäärust ning puhuselt tingimust ja tingimusmäärust.7 Nagu liitsõnaliste lt-

tuletiste puhul (nt oksjonieelselt → enne oksjonit ~ oksjoni eel) nii on ka lt-tuletist sisaldavate 

ühendite puhul parem kasutada muid sõnastusvahendeid, sh tavapäraseid kaassõnatarindeid.  

 

Eelselt 

Eelselt-sõna saab asendada kaassõnaga eel või enne. 

Volikogule välja jagatud ehitusmääruse terviktekst on uus versioon, mis võtab arvesse esimese 

lugemise eelselt → esimese lugemise eel ~ enne esimest lugemist laekunud ettepanekuid. 

 

Iga õigusakti väljatöötamise eelselt → Iga õigusakti väljatöötamise eel ~ enne iga õigusakti 

väljatöötamist koostatakse põhjalik analüüs.   

 

Nõusoleku andmise eelselt tuleb doonorit teavitada doonorlusega seotud riskidest 

tervisele. (kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus) → Nõusoleku andmise eel ~ enne 

nõusoleku andmist tuleb doonorit informeerida8 doonorlusega seotud terviseriskidest. 

 

Üürilepingu sõlmimise eelselt tehakse kõikidele klientidele taustakontroll. → Üürilepingu 

sõlmimise eel ~ enne üürilepingu sõlmimist kontrollitakse kõikide klientide tausta.  

 

Kohaliku omavalitsuse areng Eestis taasiseseisvumise eelselt ja järgselt → taasiseseisvumise eel 

ja järel ~ enne ja pärast taasiseseisvumist. 

 

Treeningu eelselt ja järgselt ning vajadusel ka treeningu ajal tuleb juua vett. → Treeningu eel ja 

järel ~ enne ja pärast treeningut ning vajaduse korral ka treeningu ajal tuleb juua vett. 

 

Järgselt 

Järgselt-sõnaga vormistatakse aja- ja viisimääruseid. Sobivaid asendusi on vastavalt kaassõnad 

järel, pärast ning järgi, alusel, põhjal, kohaselt. 

 

Aja märkimine 

Kanada politsei teatel on seni kaubarongi õnnetuse järgselt → kaubarongi õnnetuse järel ~ pärast 

kaubarongi õnnetust leitud 13 hukkunut. 

 

Väiksema operatsiooni teostamise järgselt → Väiksema operatsiooni järel ~ pärast väiksemat 

operatsiooni ei pea patsient ööseks haiglasse jääma.  

 

Käesoleva eelnõu esimese lugemise järgselt → Käesoleva eelnõu esimese lugemise järel on 

Riigikogu teinud mõne parandusettepaneku. 

                                                 
6 Vt nt S. Mäearu (viide 5), lk 119.  
7 Õigekeelsussõnaraamatusse jõudsid eelselt ja järgselt 2006, puhuselt 2013 (liitsõnaosana: elupuhuselt), põhiselt 

2018. 
8 Teavitama-verbil tundub olevat kantseliidihõngu. 
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Komposti aunast äravedamise järgselt tuleb rohumaal asunud auna alus haljastada hiljemalt 

järgmise vegetatsiooniperioodi alguseks. Uut kompostitava sõnniku auna ei tohi paigutada 

samasse kohta laotamise järgselt viiel järjestikusel aastal. (veeseadus) → Pärast komposti 

äravedamist aunast tuleb rohumaal asunud auna alus haljastada hiljemalt järgmise 

vegetatsiooniperioodi alguseks. Uut kompostitava sõnniku auna ei tohi paigutada samasse kohta 

viiel järjestikusel aastal pärast laotamist. 

 

Erikorra rakendamise lõppemise järgselt → Erikorra rakendamise lõppemise järel ~ pärast 

erikorra rakendamise lõppu arvestab maksukohustuslane erikorra rakendamise perioodil 

lähetatud ja kättesaadavaks tehtud kaubalt ja osutatud teenuselt käibemaksu .. 

(käibemaksuseadus) 

 

Viisi märkimine 

TNVS § 1 lg 1 järgselt → TNVS-i § 1 lg 1 järgi on nimetatud seaduse eesmärk tagada toodete 

ohutus. 

 

Võrdne kohtlemine tähendab seda, et kui omandireformi aluste seadus nüüdseks juba umbes 

üheksa aastat tagasi vastu võeti, siis tehti see otsus ja selle otsuse järgselt → selle otsuse järgi 

koheldakse subjekte võrdselt. 

 

Eesti Panga president esindab ametikoha järgselt → ametikoha järgi Eesti Vabariiki 

Rahvusvahelise Valuutafondi aktsionäride nõukogus aktsionärina. (Eesti Panga seadus) 

 

Valdkonna eest vastutav minister on sihtasutuse nõukogu liige oma ametikoha järgselt → oma 

ametikoha järgi. (keskkonnatasude seadus) 

 

Puhuselt 

Levima hakanud puhuselt-sõna asemele sobib olenevalt sisust kas puhul või korral.  

Tartu rahu 80. aastapäeva puhuselt → Tartu rahu 80. aastapäeva puhul saab kinos Illusioon 

2. veebruari päeval tasuta vaadata vabadussõja filme. 

 

Pildil õnnitleb meie presidendipaar kodanikku autoliisingu taotluse rahuldamise puhuselt → 

autoliisingu taotluse rahuldamise puhul. 

 

Veenipõletiku puhuselt → Veenipõletiku korral võib tekkida tromboos. 

 

Ravimi kasutamisel tõenäolise või kindla raseduse puhuselt → tõenäolise või kindla raseduse 

korral on vaja arvestada ravimist saadava kasu ja riski suhet. 

 

Põhiselt 

Reet Kasik on märkinud omadussõna põhine jõudsat levikut9. Sama võib nentida sellest saadud 

lt-määrsõna kohta. Sageli sobivad põhiselt-sõna asemele nt järgi, põhjal, kohaselt, alusel, 

kaudu.  

Puhkust arvestatakse kalendriaasta põhiselt → kalendriaasta järgi. 

                                                 
9 R. Kasik. Sõnamoodustus. Eesti keele varamu 1. Toim. K. Kern. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015, lk 352. 
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Põlevkivi maksustamine peaks toimuma kütteväärtuse põhiselt → kütteväärtuse põhjal ~ 

kütteväärtuse alusel. 

 

Teenustepakette on võimalik koostada nii kuumaksete põhiselt kui ka arvete administreerimise 

põhiselt. → Teenusepakette on võimalik koostada nii kuumaksete kui ka arvete haldamise põhjal. 

 

Komisjoni liikmed on määratud ametikoha põhiselt → ametikoha alusel. 

 

Elektrienergia bilanss üliväikeses eraldatud võrgus kujuneb selle võrgu põhiselt → selle võrgu 

põhjal ja süsteemi bilansist lahus. (elektrituruseadus)  

 

Ressursimahuka koolituse kulud arvestab ametiasutus välja ühe osaleja põhiselt → ühe osaleja 

kohta ja seob need koolitusel osalenud ametnikuga. (ametnike koolituse kord) 

 

Eesti Advokatuuri dokumendiregistris on dokumendid paigutatud sarjadesse advokatuuri 

dokumentide loetelu põhiselt → advokatuuri dokumentide loetelu põhjal, mis on kirjeldatud 

alammenüüs „Dokumentide loetelu“.  

 

.. tuleb tasuda ettemaks baastariifi järgselt loomühiku põhiselt, olenevalt põllumajanduslooma 

liigist → .. tuleb tasuda ettemaks baastariifi järgi loomühiku põhjal olenevalt põllumajanduslooma 

liigist. 

 

Autentimine toimub Interneti-pankade põhiselt → Autentida saab Interneti-pankade kaudu.  

 

v-kesksõnast lähtuvad lt-tuletised 

Erinevalt, johtuvalt, lähtuvalt, olenevalt, sõltuvalt, tulenevalt, vastavalt 

Teine rühm kaassõna positsioonis kasutatavaid lt-tuletisi lähtub tegusõna oleviku kesksõnast: 

erinevalt (< erinev), johtuvalt (< johtuv), lähtuvalt (< lähtuv), olenevalt (< olenev), sõltuvalt 

(< sõltuv), tulenevalt (< tulenev), vastavalt (< vastav).10 Selliseid lt-tuletisi sisaldavaid tarindeid 

komastatakse vahel ekslikult des- ja mata-lauselühendi reegli järgi, kuid need ei vaja koma.11  

 

Erinevalt 

Erinevalt esineb määrsõnana, laiendades tegusõna: näevad asju erinevalt ’isemoodi’; miks 

kohtleb uus tulumaksuseadus töövõimetuspensionäre ja töövõimetoetuse saajaid erinevalt?; 

ning on kasutusel ka kaassõnana, kuuludes nimisõna juurde. 

Erinevalt Eestist ei tekita ÜRO rändedeklaratsioon Soomes poleemikat. 

 

Kuidas Eestil on erinevalt Lätist õnnestunud ära hoida rahvaarvu drastiline vähenemine? 

 

Koguduseõpetajal on erinevalt hooldeõpetajast oma kogudus. 

 

Johtuvalt, tulenevalt 

                                                 
10 Neid sõnu kui kaassõnu on nimetanud „Eesti keele grammatika II“ (viide 1), lk 91, vastavalt. A. Villup (viide 

1), lk 115, 119, sõltuvalt, olenevalt, tulenevalt, vastavalt. Õigekeelsussõnaraamatusse jõudis erinevalt 1976, 

johtuvalt 2013, lähtuvalt 2006, olenevalt 1999, sõltuvalt 1976, tulenevalt 1999, vastavalt 1953. 
11 Vt nt M. Erelt, T. Erelt, K. Ross. Eesti keele käsiraamat. Kolmas, täiendatud trükk. Tallinn: Eesti Keele 

Sihtasutus, 2007, lk 582. 
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Mõlemad sõnad tähendavad ’millestki tingituna, põhjustatuna, millegi tõttu’12. Nende sõnadega 

tarindeid kasutatakse palju13, mistõttu stampsõnalise ületarvituse tõttu võiks neid vältida.  

Sellest johtuvalt → selle tõttu tegime volikogus sellise pöördumise. 

 

Sellest tulenevalt → selle pärast on kiirkaerahelbed õhulised ja väikesed. 

 

Eesti väiksusest johtuvalt → Eesti väiksuse tõttu on need tingimused tegelikkuses koguni 

halvemad.  

 

Tulenevalt maa hindamise seaduse § 5 lõikest 2 korraldab .. → Maa hindamise seaduse § 5 lõike 

2 alusel korraldab .. ~ lähtudes maa hindamise seaduse § 5 lõikest 2, korraldab .. 

 

Tulenevalt tehnilistest põhjustest → Tehnilistel põhjustel jäi töötasu eile panka laekumata. 

 

Lähtuvalt  

Ületarvitatud lähtuvalt-sõna (lähtuma ’aluseks võtma’) puhul võiks muude võimaluste kõrval 

kasutada ka aluseks oleva tegusõna des-vormi lähtudes. 

Sellest sündmusest lähtuvalt → selle sündmuse puhul ~ selle sündmuse tõttu kutsus .. 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest lähtuvalt → Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt 

peab kohalik omavalitsus tagama tugiteenuste kättesaadavuse. 

 

Hea kohvimasin vali oma vajadustest lähtuvalt → oma vajaduste järgi. 

 

Finantsarvestuse põhieesmärk on koguda ettevõtte majandustehingute kohta andmeid 

ettevõtteväliste infotarbijate huvidest lähtuvalt → ettevõtteväliste infotarbijate huvidest lähtudes. 

 

Olenevalt, sõltuvalt  

Sõna sõltuvalt asemel on tähenduse tõttu (vrd sõltuma ’kellegagi v millegagi põhjuslikus seoses 

v suhtes olema’, olenema ’mõjutatud olema’) enamasti parem olenevalt: sõltuvalt asjaoludest, 

asjaoludest sõltuvalt → olenevalt asjaoludest ~ asjaoludest olenevalt võib lisanduda kulu.  

Eeluurimisvanglas ollakse kohtuasja keerukusest olenevalt 3–4 kuud. 

 

Kui on tehtud õnnetusjuhtumikindlustus siis, olenevalt valitud kaitsetest, saad ka hüvitist. → Kui 

on tehtud õnnetusjuhtumikindlustus, siis olenevalt valitud kaitsetest saad ka hüvitist.  

 

Kodukindlustus katab sõltuvalt poliisist → olenevalt poliisist suure hulga riske. 

 

Sõltuvalt läbimüügist → Olenevalt läbimüügist võib piletite hind tõusta, langeda või võivad 

kohad otsa lõppeda.  

 

Vastavalt 

                                                 
12 Analoogne on ka tud-kesksõnast lähtuv tingitult: Sellest tingitult → Selle tõttu jäi üritus ära. 
13 Nagu näitab keelenõuande andmebaas, on johtuma-sõna kohta küsimusi hakanud tulema aastatuhande 

vahetusest saadik. 
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Vastavalt käibib määrsõnana: Tiit ja Tiina on vastavalt poisi- ja tüdrukunimi; domineerivad 

kuusk ja mänd, vastavalt 24 ja 26 protsenti; meeste ja naiste osatähtsus (vastavalt 29% ja 37%). 

Vastavalt-kaassõna (vrd vene соответственно) asemele sobivad paremini nt järgi, põhjal, 

alusel, kohaselt, ka seetõttu, et nendega moodustatud tarindid on lühemad. Tähenduse järgi 

võivad sobida ka nt korral, mööda, olenevalt. Pikkade tarindite korral, kus vastavalt on 

eesasendis, võib siiski olla mõistlik asendus tegemata jätta: Vastavalt põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 5 lg-le 2.  

Toimiti seadusele vastavalt → seaduse kohaselt ~ seaduse järgi.  

 

Teie võlg korteriühistu Liikuri 46 ees raamatupidamise arveldusele vastavalt on .. → Teie võlg 

Liikuri 46 korteriühistule on ühistu raamatupidamise järgi .. 

 

Pause tehti vastavalt vajadusele → vajadust mööda ~ vajaduse järgi ~ vajaduse korral. 

 

Meeleolu muutub vastavalt ilmale → olenevalt ilmast. 

 

Vastavalt senati heaks kiidetud seisukohtadele .. → Senatis heaks kiidetud seisukohtade kohaselt 

.. ~ lähtudes senatis heaks kiidetud seisukohtadest, .. 

 

Vastavalt ja kooskõlas14 õigusaktidega .. → Vastavalt õigusaktidele .. → Õigusaktide kohaselt ~ 

õigusaktidega kooskõlas .. 

 

Kokkuvõtteks. ne-omadussõnast ja v-kesksõnast lähtuvate lt-tuletiste hulgas on sobivaid ja 

sobimatuid. Keeletarvitaja saab soovi korral abi õigekeelsusallikatest või keelenõuandjatelt. 

 

 

 

                                                 
14 Vastavalt tähendab ’kooskõlas olevalt’, seetõttu on kooskõlas kordus.   


