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§ 1.  Eesti kirjakeele norm 

Eesti kirjakeele normi (edaspidi kirjakeele norm) all 
mõistetakse õigekirjutuslike, grammatiliste ja 
sõnavaraliste normingute ja soovituste süsteemi. 
Kirjakeele norm peab tagama ametliku keelekasutuse 
ühtluse ja selguse ning soodustama keelekasutuse hea 
tava rakendamist. 

 

§ 2.  Kirjakeele normi rakendamine 

(1) Kirjakeele norm on määratud Eesti Keele Instituudi 
uusima õigekeelsussõnaraamatuga, Emakeele Seltsi 
keeletoimkonna otsustega ning keeletoimkonnas heaks 
kiidetud ortograafiareeglistiku, normatiivse käsiraamatu 
ja grammatikaga. 
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selge sõnum on sellise sõnastuse, ülesehituse 

ja kujundusega,  

et selle sihtrühm  

• leiab vajaliku teabe kergesti 

• saab sellest aru 

• oskab selle põhjal tegutseda 
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• oskab selle põhjal tegutseda 

(nt oma teadmisi v hoiakuid muuta) 
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(nt oma teadmisi v hoiakuid muuta) 

• oskab, aga ei pruugi tegutseda 
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siis pole midagi vähendada 

 

lause „maa pole lapik“ on selge  

ja vastab kirjakeele normile 
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