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SAATEKS
Sõltumus ehk rektsioon on selline sõnadevaheline seos, kus põhjaks oleva
sõna tähendus määrab tema laiendiks oleva sõna käände- või pöördevormi
või temaga seotud kaassõna. Mõnikord võib õige käände või kaassõna valik
raske olla.
Siinsesse loetellu on võetud rektsioonid, mille kasutuses võidakse eksida
ja mis võiksid huvi pakkuda omavalitsuse ja riigiasutuse ametnikele, aga ka
teistele keeletarvitajatele. Valimikust ei pruugi keeletarvitaja leida kõiki teda
huvitavaid sõnu ega nende rektsioonivõimalusi, sest tegemist on piiratud valikuga. Igakülgsete sõltumusseoste leidmiseks oleks vaja põhjalikku rektsioonisõnaraamatut.
See valimik sisaldab 372 sõna ja sõnaühendit tähestikjärjestuses koos rektsioonide ja näidetega. Rektsioone märgivad küsimused, millele näited vastavad.
Küsimus mis võib väljendada nii elutut kui ka elusat. Rektsiooniküsimustele
vastavad sõnad (või neid sõnu sisaldavad fraasid) on näidetes alla joonitud.
Rektsioonivõimaluste ja -näidete leidmisel on abiks olnud õigekeelsussõnaraamat ja seletussõnaraamat, 1996. aastal kogumikus „Keelenõuanne soovitab”
ilmunud rektsioonivalimik, Eesti Keele Instituudi keelenõuande andmebaas
ja Internet.
Kõige rohkem on rektsioonide hulgas selliseid, kus põhjana käibivad tegusõnad, nt tuginema millele: tugineb viieaastasele töökogemusele, süvenema
millesse: on töösse süvenenud. Peale tegusõnade esinevad nimisõnad, nt umbusaldus mille vastu: umbusaldus võõraste vastu. Harvemini on põhjaks omadussõnad, nt identne millega: Eesti standard on identne Euroopa standardiga,
ja määrsõnad, nt süüdi milles: süüdi hooletuses. Enamasti laiendi vorm põhja
vormist ei olene, ent mõnikord siiski, nt vastavus millele: vastavus seadustele,
aga vastavusse ja vastavuses millega: (viiakse) vastavusse seadustega, (on) vastavuses seadustega.
Mitme tähendusega sõna puhul võivad rektsioonid olla esitatud vaid
osa tähenduste puhul. Need on sel juhul antud. Vajadust mööda on esitatud
tähendus ka teiste sõnade puhul (nt sarnassõnad). Kaldkriipsud märgivad
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alternatiivseid rektsioonivõimalusi (nt mis/mille/mida-rektsioonid). Nurksulgudes on muu hulgas antud soovitusi selle kohta, milliseid rektsioonivõimalusi võiks vältida, nt sõna kahtlus puhul võiks vältida rektsiooni „mille
osas”: kahtlus milles, mille suhtes [mitte mille osas]. Peale selle on näidete toel
osutatud väljenditele, mille asemel on paremaid väljendusvõimalusi. Nendele
viitab sõna parem. Näiteväljendites on mõni sõna ümarsulgudes. See tähendab
seda, et väljendit võib kasutada nii sulgudes oleva osaga kui ka ilma selleta,
nt (alates) 3. juulist tähendab, et võimalik on nii alates 3. juulist kui ka 3. juulist.

adekvaatne ’täiesti vastav, sisult kattuv’ ▷ millega [mitte millele]: Lepingu eestikeelne tekst on adekvaatne ingliskeelse originaaliga
aeguma ▷ millal, mis ajal: Pass aegub 7. septembril 2012. Registreerimisnõue
aegub üheksa kuu pärast
▷ mis ajaga: Teise astme kuritegu aegub viie aastaga
ajavahemik ▷ mis ajast mis ajani: Ajavahemik (kella) kahest (kuni kella)
kuueni. Aruanne hõlmab ajavahemikku 1. juulist 2006 (kuni) 30. juunini
2008. Ajavahemikul, ajavahemikus 13. maist 15. juunini
◉ vrd Aruanne hõlmab ajavahemikku 01.07.06–30.06.08. Kauplemine
on lubatud ajavahemikul, ajavahemikus 8–19. Palun mulle võimaldada
põhipuhkust ajavahemikul, ajavahemikus 01.04.–01.05.2012. Ajavahemikul, ajavahemikus 2010–2015
ajendama ▷ mida mida tegema: Madal hoiuintressimäär ajendab investeerima.
Töönappus kodukohas ajendas ettevõtjaks hakkama. Pensioniseaduse
muutmine Riigikogus ajendas linnavolikogu kogunema erakorralisele
istungile
▷ mida millele, kuhu: Rahahimu ajendas noori kuriteole, vargile
▷ millest: Omakasust ajendatud tegu
alates ▷ mis ajast, millest [mitte mis]: On puhkusel (alates) 3. juulist, on 3. juulist
(alates) puhkusel. Seadus kehtib (alates) 1. jaanuarist 2012, (alates) 2012.
aasta 1. jaanuarist. Alates kella seitsmest neljapäeval. Alates 4. punktist.
Alates 100 eurost
◉ vrd Muinsuskaitse all alates 10.09.1990 [loe: alates kümnendast septembrist tuhat üheksasada üheksakümmend]. Hind alates 10 €/m2 [loe:
alates kümnest eurost ruutmeetri kohta]
algama ▷ millal [mitte mis ajast]: Puhkus algab juunis, 15. augustil. Koosolek
algas kell üks, enne kahte, pärast lõunat
▷ millega: Kaleva segakoori juubelikava algab koori uue lipu õnnistamisega 27. veebruaril kell 15 Tallinna raekojas
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algatama ▷ mis/mille/mida: Algatab detailplaneeringu Pürgi külas
▷ mis/mille/mida mille vastu: S. T. vastu algatati kriminaalasi. AS-i Tiree
vastu ei ole algatatud hagi-, pankroti- ega likvideerimismenetlust
alla kirjutama ▷ millele: Kirjutab lepingule alla, vrd Lepingu, lepingule allakirjutamine
allkirjastama ▷ mis/mille/mida: Müüja ja ostja allkirjastasid ostu-müügilepingu. Direktor peab arved allkirjastama. Ei digiallkirjastanud lepingut
alluma ▷ millele: Vallasekretär allub vallavanemale
allutama ▷ mis/mille/mida millele: Töörühm allutati teisele osakonnale. Kas
poliitika tuleks allutada eetikale?
alustama ▷ mida millega: Alustas koosolekut. Alustas koosolekut lühikokkuvõttega eelmisest koosolekust
▷ mida millest: Alustas koosolekut päevakorra tutvustamisest
analoogiline, analoogne ’samataoline, sarnane’ ▷ millega [mitte millele]:
Kinnisvaramaks on analoogiline maamaksuga. PowerPointiga analoogsed esitlusvahendid
analoogiliselt, analoogselt ▷ millega, aga sageli parem muu sõnastus, nt
Analoogiliselt palkadega kasvasid II kvartalis elanike tulud, parem Samamoodi nagu palgad kasvasid II kvartalis elanike tulud
andmed [mitm] ▷ mille kohta: Andmed hüvitise väljamaksmise kohta
▷ mille andmed: Õigusakti ilmumise andmed
◉ vrd Esitame andmeid uurimusest ’uurimuses esitatud andmeid’ ja Esitame andmeid uurimuse kohta ’selle kohta, kuidas uurimus on teoks
tehtud jm’
annulleerima ’tühistama, kehtetuks tunnistama’ ▷ mis/mille/mida: Annulleeris oma taotluse. Kui tellimus annulleeritakse, ettemaksu ei tagastata
apelleerima ’edasi kaebama’ ▷ kuhu: Apelleerib ringkonnakohtusse, üldkoosolekule
▷ mida: Süüdistatav ega tema kaitsja maakohtu otsust ei apelleerinud
’kellegi v millegi poole pöörduma, millele toetuma’ ▷ millele: Apelleerib
teiste teadmatusele
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argumenteerima ’põhjendama’ ▷ mida millega: Argumenteerib oma seisukohta. Otsust argumenteeriti vajadusega olemasolevad ressursid kiiresti
kasutusele võtta
aruanne ▷ mille kohta, millest: Aruanne riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise kohta. Aruanne viimase kolme kuu tööst
▷ mille aruanne: Riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise aruanne.
Viimase kolme kuu töö aruanne. Dokumendihalduse praktika aruanne
aru pidama ▷ mille üle: Peeti aru arengukava põhipunktide üle
arupidamine ▷ mille üle: Arupidamine uute töötajate töölevõtmise üle
aru pärima ’selgitust nõudma’ ▷ millelt: Aru päritakse rahanduskomisjoni esimehelt
▷ mille kohta, mis asjus: Aru päriti ka erakonna edasiste plaanide kohta.
Vallavanemalt päriti aru rahvamaja kindlustamise asjus
arupärimine ’selgituse nõudmine’ ▷ mille kohta, mis asjus: Arupärimine
lapsehoiuteenuse rakendamise kohta. Tallinna Linnavolikogu liige esitas
linnapeale arupärimise müügi- ja paadimaksu kohta. Arupärimine raamatukogu sulgemise asjus. Esitati arupärimine Eesti-Vene piirileppe asjus
arusaamatus ▷ mille pärast [mitte mille üle]: Arusaamatused maakasutuse
pärast
▷ mille tõttu: Arusaamatused tähtaja muutumise tõttu
▷ millega: Tekkis arusaamatusi naabritega. Arusaamatus soodustuse saamisega
arvamus ▷ mille kohta [mitte mille suhtes]: Revisjonikomisjoni arvamus valla
2010. majandusaasta aruande kohta. Eksperdiarvamus eelnimetatud
looduskaitseala kaitse-eeskirja kohta
arvates ▷ millest: Kollektiivleping kehtib ühe aasta selle jõustumisest arvates.
Volikiri kehtib kuus kuud arvates selle tegemise päevast. Perekonnaseisuasutus registreerib sünni seitsme tööpäeva jooksul avalduse saamise päevast arvates
arvestama ▷ mida [olemasolevat]: Eesti peab arvestama Euroopa Komisjoni ja
OECD soovitusi
▷ millega [tulevikus võimalikuga]: Tuleb arvestada tehtava töö eripäraga
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arvestust pidama ▷ mille kohta, mille üle [mitte mille osas, millest]: Peab
arvestust sõidukite kasutamise kohta, sõidukite kasutamise üle
▷ kus: Arvestust peetakse andmebaasis, arvestuskaardil
▷ mille arvestust pidama: Peab sõidukite kasutamise arvestust. Komisjoni koosolekutest osavõtu arvestust peab komisjoni sekretär
asendama ’asemele panema’ ▷ mis/mille/mida millega kus: Maksejõuetu
mehe karistus asendati üldkasuliku tööga. Asendas esimeses lõigus ühe
sõna teisega
’aset täitma’ ▷ mida: Asendab puhkusel olevat osakonnajuhatajat
avaldus ▷ mille kohta, mis asjus [mitte mille osas, millest]: Kirjutas linnavalitsusele avalduse vastamata kaebuse kohta. Avaldus Riia mnt 12 ehitustööde asjus
▷ milleks: Avaldus toetuse saamiseks. Esitati avaldus kohtukeelu saamiseks
▷ mille avaldus: Uue nime taotlemise avaldus
baseeruma ’põhinema, tuginema, rajanema’ ▷ millel [mitte millele]: Tööstus
baseerub kohalikul toorainel. Rikkamate riikide rikkus baseerub teadmistel ja nende kasutamisel
dateerima ’kuupäevastama’ ▷ mis/mille/mida millega, millal: Dateeris kirja
5. märtsiga, 5. märtsil
direktiiv ’suunis, juhtnöör, juhtjoon’ ▷ mille kohta [mitte millest]: Direktiiv töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete
kehtestamise kohta
▷ mille direktiiv: Meditsiiniseadmete direktiiv. Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiiv
diskussioon ’vaidlus, väitlus, mõttevahetus, arutlus’ ▷ mille üle, mille ümber,
mis teemal, mis küsimuses: Diskussioon eurotoetuse üle, eurotoetuse
ümber, eurotoetuse teemal, eurotoetuse küsimuses
▷ millega: Diskussioon vallaga liiklusmärkide paigaldamise teemal
▷ mille diskussioon: Eurotoetuse diskussioon. Põhiseaduse muutmise
diskussioon
diskuteerima ’mõtteid vahetama, arutlema, vaidlema’ ▷ mille üle, mis teemal:
Diskuteeriti kütteprobleemide üle. Soomes diskuteeritakse noorte juhtide
kiiruspiirangu teemal
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▷ millega: Kohtumisel diskuteeriti partneritega infotehnoloogia arendamise teemal
edastama ▷ mis/mille/mida millele: Palume edastada järgmise sisuga teadaanne. Edastage info kõigile asjaga seotud isikutele
eeldama ▷ mida millelt: Töö eeldab inglise keele oskust. Ametikohale kandideerijalt eeldame erialase töö kogemust
eeldus ▷ milleks [mitte millele]: Eeldus osakonna moodustamiseks
▷ mida teha: Tal on olemas eeldus saada võimekaks juhiks
▷ mille eeldus: Eduka koostöö eeldus
eelnema ▷ millele: Toetuse andmisele eelneb põhjalik taustakontroll
eeskiri ▷ mille kohta [mitte millest]: Tallinna Linnavolikogu eeskiri koerte ja
kasside pidamise kohta
▷ mille eeskiri: Riigipiiril veterinaarkontrolli korraldamise eeskiri
eksima ’vääratama’ ▷ milles, kus millega: Eksis minus, olukorra hindamisel.
Kandidaadid eksisid ankeedi täitmisel. Eksib viitamisel aastaarvuga
’reegleid, tavasid rikkuma’ ▷ mille vastu: Eksib kodukorra vastu. Iga viies
ettevõtja eksis hindade avaldamise nõude vastu
eksimus ▷ milles, kus: Jalakäijate eksimused liikluses. Eksimused kauba vastuvõtul
▷ mille vastu: Eksimus hea tava vastu
▷ mille eksimus: Palga arvestamise eksimus
enamik ’suurem osa’ ▷ mida: Enamik Euroopa Liidu liikmesriike
▷ millest: Enamik meist kümnest. Enamik neist väidetest ei pidanud paika
▷ mille enamik: Euroopa Liidu liikmesriikide enamik. Väidete enamik
erand ▷ millest: TLS-i § 50 lõige 4 lubab teha erandeid öötöötaja tööaja piirangust
▷ kus: Erandid ohtlikust lastist teavitamisel
▷ millele: Lastele, haridusele tehti erand. FIE-dest sõidukijuhtidele ei tehta
tööaja reegleist erandit
▷ mille erand: Üksikisiku tulumaksust vabastamise erandid
erapooletu ▷ mille suhtes: Notar on erapooletu ametitoimingu vahetute osaliste suhtes
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erinema ▷ millest, mille poolest: Haldusteenus erineb hooldusteenusest. Saared
erinevad üksteisest nii suuruselt kui ka looduse ja kliima poolest
erinevalt ▷ millest: Erinevalt Soomest ja Rootsist ei kuulu Norra Euroopa Liitu.
Erinevalt teistest infoportaalidest on siin teenused tasuta
erinevus ▷ milles: Erinevus ravimite hinnas
▷ millest: Uue süsteemi erinevus vanast
▷ mille vahel: Erinevus NATO küberkaitse kavade ning nende elluviimise
vahel
▷ mille erinevus: Töölepingu ja töövõtulepingu erinevused
esildis ’ametlik kirjalik v suuline ettepanek v avaldus’ ▷ mille kohta, mis asjus:
Volikogu ootab esildisi linna teenetemärgi kandidaatide kohta. Esildis toetuse määramise asjus
▷ milleks: Esildis sotsiaaltoetuse maksmiseks
▷ mille esildis: Sotsiaaltoetuse maksmise esildis
esindama ▷ mida kus: Liit esindab liikmete huve ja kaitseb nende õigusi. Alates
6. jaanuarist esindavad Rootsi saatkonnad Lõuna-Aafrika Vabariigis ja
Kuubal Eestit Schengeni viisade väljastamisel. Eesti on esindatud turismimessil
▷ millega: Eesti on esindatud kahe ettevõttega, parem Eestit esindab kaks
ettevõtet
esindatus ▷ milles, kus: Eesti esindatus Euroopa Liidu institutsioonides. Kiriku
esindatus omavalitsustes. EL-i asjade komisjon arutas Eesti esindatust
Euroopa Liidu otsuste tegemisel
esitama ’üle andma; midagi kirjalikku kuhugi sisse andma’ ▷ mis/mille/mida
millele, kuhu: Esitas kuluaruande. Esitas kliendile ettemaksearve. Esitas
tõendi koolile, kooli. Vaie esitada kohtule, kohtusse. Esitas järelepärimise
rahvastikuregistrile, rahvastikuregistrisse
esitlema ’tutvustama’ ▷ mida millele: Esitletakse uut nõunikku. Personalijuht
esitleb töötajatele nende uut kolleegi
ettekirjutus ’(kirjalik) korraldus, käsk’ ▷ mille kohta, milles: Ettekirjutus ja
hoiatus arve maksmata jätmise kohta. Ettekirjutus väärteoasjas
▷ milleks: Ettekirjutus jaoskonnakomisjoni toimingu puuduste kõrvaldamiseks. Maksuametil on õigus teha riigilõivu maksjale ettekirjutus tasumata riigilõivu sissenõudmiseks
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▷ mida teha: Töötajatele on tehtud ettekirjutus sooritada eesti keele
tasemeeksam
ettepanek ▷ mille kohta [mitte mille osas]: Ettepanek labori edasise kasutamise
kohta
▷ milleks [mitte millest]: Ettepanek rendilepingu lõpetamiseks
▷ mida teha: Ettepanek algatada üldplaneeringu koostamine. On tulnud
ettepanek sõnavõtud lõpetada. Talle tehti ettepanek kandideerida töötervishoiu volinikuks
▷ mille ettepanek: Koostööettepanek. Seaduse muutmise ettepanek
fikseerima ’kindlaks määrama’ ▷ milles, millega: Lepingus, lepinguga fikseeritud kohustused
garanteerima ’tagama’ ▷ mis/mille/mida millele millega: Kasum garanteeritakse dividendidega. Töötajale lepinguga garanteeritud palk
hagi ▷ mille kohta: Hagi kaubamärgi õiguskaitse kohta
▷ milleks: Hagi kahju hüvitamiseks. OÜ Kaasike hagi Jaan Tamme vastu
võla väljamõistmiseks
▷ mille vastu: Hagi võlgniku vastu. Eino Blum esitas kohtule, kohtusse
hagi AS-i Karman vastu
▷ mille hagi: Kahju hüvitamise hagi
heakskiit ▷ millele: Valitsuse heakskiit pensionitõusule. Euroopa Parlamendil
palutakse anda oma heakskiit kõnealusele protokollile. Teadusasutusele
antakse heakskiit vähemalt viieks aastaks
▷ milleks: Istungil anti heakskiit osalemiseks projektis
▷ mille heakskiit: Ettepaneku heakskiit. Pensionitõusu heakskiit
heaks kiitma ▷ mis/mille/mida millega: Vabariigi Valitsus kiitis heaks Siseministeeriumi ettepaneku. Otsus kiideti heaks 16 poolthäälega. Heaks kiidetud sihtasutuse nõukogu 27. augusti 2010. a otsusega
hiljemalt ▷ millal, mis ajaks: Avaldus esitada hiljemalt 3. märtsil, (hiljemalt)
3. märtsiks. Taotlusi oodatakse hiljemalt 15. veebruaril kell 16. Helistame
tagasi hiljemalt esmaspäeval. Valimiskogu nimekirja kinnitab ülikooli
nõukogu hiljemalt üks kuu enne valimisi. Töö peab valmis olema hiljemalt kahe nädala pärast
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hinnang ▷ millele, mille kohta [mitte mille üle]: Tellija hinnang lukksepa tööle.
Hinnang aruande kohta. Komisjon andis oma hinnangu juhatuse tööle,
juhatuse töö kohta
▷ mille hinnang: Juhatuse töö hinnang
hoiak ▷ mille suhtes: Negatiivne hoiak bürokraatia suhtes. Tal on abordi suhtes
äärmuslik hoiak
▷ mille vastu: Negatiivne hoiak bürokraatide vastu
hoiatama ▷ mida mille eest, mida tegemast: Kulureidil hoiatati hooletuid
lõkketegijaid. IMF hoiatas riike kärpimise eest. Politsei hoiatab inimesi
võõrastele kergemeelselt raha andmast
hoiatus ▷ mille eest: Hoiatus suitsetamise kahjulikkuse eest. Eesti Panga hoiatus
laenuturu liialt kiire laienemise eest. Politseinik tegi talle hoiatuse vales
kohas teeületamise eest
▷ mille kohta: Ettekirjutus ja hoiatus arve maksmata jätmise kohta
▷ mille hoiatus: Suitsetamise kahjulikkuse hoiatus
hoiduma ▷ millest: Kostja hoidub kohtust. Välismaalased hoiduvad Eestis määratud trahvide maksmisest
▷ mida tegemast: Püüab hoiduda loodust kahjustamast
▷ mille eest: Hoidu rongi eest!
hoolimata ▷ millest: Hoolimata kaitseabinõudest esines tehases õnnetusi. Kõrgest east hoolimata nägi ta hea välja
huvi ▷ mille vastu [mitte mille suhtes, mille osas, mille järele]: Huvi kinnisvara ostu ja üürimise vastu. Tundis huvi ühe lepingupunkti tõlgendamise
vastu
▷ mida teha: Mul ei ole huvi selle looga tegelda
▷ mille huvi: Klassikalise muusika huvi. Koostööhuvi
hääletama ▷ mida, mille üle: Hääletatakse aastaaruande kinnitamist. Riigikogu hääletab täna 2012. aasta eelarvet, 2012. aasta eelarve üle
▷ mille poolt, mille vastu: Kas hääletada ettepaneku poolt või vastu?
hüvitama ▷ mis/mille/mida millega millele: Reisibüroo hüvitas ärajäänud
reisi. Katsub tehtud ülekohut rahaga hüvitada. Kindlustusvõtjale hüvitatakse otsene varakahju
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identne ’samane’ ▷ millega [mitte millele]: Eesti standard EVS-EN 15038:2007
on identne Euroopa standardiga EN 15038:2006
ilmnema ’ilmsiks tulema, avalduma; selguma’ ▷ milles, kus: Linna autonoomses hoiatussüsteemis ilmnesid vead. Abilinnapea tegevuses ilmnesid pistisevõtu tunnused. Uurimisel ilmnesid uued asjaolud
info, informatsioon ’teave’ ▷ mille kohta [mitte millest, mille osas]: Info tööjõu
liikumise kohta. Informatsioon sidevahenditele esitatavate nõuete kohta
▷ mille info, informatsioon: Tööjõu liikumise info. Tervisliku toitumise
informatsioon
informeerima ’teavitama’ ▷ mida millest: Kaebuse esitanud isikut informeeritakse uurimise tulemustest
informeerimatus ▷ millest: Meie informeerimatus Euroopa Liidu asjadest
informeeritus ▷ millest: Noorte informeeritus pensionikindlustusest
integreerima ’lõimima’ ▷ mis/mille/mida kuhu, millega: Muulasi integreeritakse Eesti ühiskonda, Eesti ühiskonnaga
▷ milleks: Huviharidus ja noortetöö tuleb integreerida terviklikuks süsteemiks
integreeruma ’lõimuma’ ▷ kuhu, millega: Eesti teadus peab integreeruma
Euroopa teadusruumi, Euroopa teadusruumiga
investeerima ▷ mis/mille/mida millesse: Jaotusvõrk investeerib miljoneid
eurosid. Linn investeerib oma allasutustesse. Uutesse seadmetesse investeeriti kogu ettevõtte puhaskasum. Tehasesse investeeriti 3 miljonit eurot
investeering ▷ millesse: Riigi investeeringud keskkonda
▷ mille investeering: Riigi keskkonnainvesteeringud
johtuma ’tulenema, põhjustatud olema’ ▷ millest: Muudatused johtusid tubakatoodete maksumärgistamisest. Teadmatusest johtunud arusaamatused.
Tööõnnetustest johtunud haiguspäevad
johtuvalt ▷ millest, aga sageli parem muu sõnastus, nt Sellest johtuvalt tuleb
meil .. , parem Seetõttu, selle tõttu, seepärast, selle pärast tuleb meil ..
juhend ▷ mille kohta, milleks [mitte millele, millest]: Soovituslik juhend maksehäireandmete avalikustamise kohta. Juhend puudeastmete määramiseks
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▷ mille juhend: Puudeastmete määramise juhend. Ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni esitamise juhend. Operaatorijuhend ’(operaatori jaoks)’, vrd Rahandusministeeriumi juhend ’(ministeeriumi
koostatud)’
juhinduma ▷ milles, kus millest: Juhindub oma töös kliendi vajadustest. Palgaeeskirja uuendamisel juhinduti ettevõtte arengukavast. Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg-st 3, annab linnavalitsus
korralduse ..
jõus olema ’kehtima’ ▷ mis ajast mis ajani: Seadus on jõus (alates) 1. maist
2009. Praeguseni jõus olevad lepingud. Määrus on jõus (alates) 1. juulist
(kuni) 31. detsembrini
▷ kui kaua: Volikiri on jõus kuus kuud
jõusse astuma ’kehtima hakkama’ ▷ millal, mis ajal [mitte mis ajast]: Volikiri
astub jõusse 5. veebruaril 2011. aastal ja kehtib ainult sellel päeval. Leping
astub jõusse kümnendal päeval pärast ratifitseerimist
jõustama ’seadusjõudu andma, kehtima panema’ ▷ mis/mille/mida: President jõustas uue alkoholimüügi korra. Valitsus jõustab kaks uut ettevõtete
toetusmeedet
jõustuma ’kehtima hakkama’ ▷ millal, mis ajal [mitte mis ajast]: Seadus jõustub
1. jaanuaril 2012. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas
avaldamist. Käskkiri jõustub allakirjutamise hetkel. Muudatused jõustuvad nädala pärast
▷ mille kohta: Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui
tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Ettevõtja kohta on
jõustunud kohtuotsus asjakohasel tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmise kohta
▷ kus: Konventsioon jõustub Eesti Vabariigis 1. jaanuaril 2013
järele andma ▷ millele milles: Juhtkond oli sunnitud töötajate nõudmistele
järele andma. Venemaa võib Jaapanile territoriaalvaidlustes järele anda.
Selles küsimuses ei tohi järele anda
järelepärimine ’(selgituse saamiseks)’ ▷ mille kohta, mis asjus [mitte millest,
mille suhtes]: Teie 20. mai 2012. a järelepärimine isiku eestkoste vajaduse kohta. Esinduste järelepärimised sisse- ja väljaveo asjus. Eelmise
nädala lõpus esitas keskkonnainvesteeringute keskus tulundusühistule
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järelepärimise tulevase prügila ehitusloa kehtivuse, keskkonnamõjude
hinnangu ning riigiabi kohta
▷ millele, kuhu: Järelepärimine juhatuse esimehele. Keskkonnaministrile
tehakse järelepärimine. Esitab järelepärimise struktuuriüksuste ülematele.
Tegi, esitas järelepärimise registrile, registrisse
mille järele valvama: Valvab korralduste täitmise järele. Erihoolekandeasutuste töö järele valvab pensioniamet
järelevalve ▷ mille üle: Järelevalve keskkonnalubade üle. Järelevalve pankade
üle
▷ mille järelevalve: Keskkonnalubade järelevalve. Pankade järelevalve,
vrd omanikujärelevalve ’(omanikupoolne)’
järgima ▷ mida milles: Järgib põhimõtet „Seitse korda mõõda, üks kord lõika”.
Järgivad seadust igas punktis
järgnema ▷ millele kuhu: Järgnesime talle kõrvalkabinetti. Ettekandele järgnesid läbirääkimised
jätkama ▷ mida millega: Jätkas ülevaadet. Jätkas ülevaadet näidetega
▷ millena: Juhatuse esimees Endel Pall jätkab nõukogu esimehena
kaasa aitama ▷ millele: Majanduskasvule aitas kaasa hoogustuv eksport
kaasama ’kaasa tõmbama’ ▷ mis/mille/mida millesse [mitte millele], mida
tegema: Vaidlusse välisriigi maksuametiga võib kaasata Eesti maksuameti. Juhendi koostamisse, juhendit koostama kaasati mitu eksperti
kaasaminek, kaasatulek ▷ millega: Erakonna programmiga kaasaminek,
kaasatulek
kaaskiri ’saadetisele lisatud selgitav kiri’ ▷ mille kohta [mitte millest]: Kaaskiri
töömahu muutmise kohta. Asutuse juhi kinnitav kaaskiri andmete õigsuse ja esitaja kohta
▷ mille kaaskiri: Töömahu muutmise kaaskiri. CV kaaskiri. Sihtfinantseerimislepingu kaaskiri
kaasnema ’kaasas käima v olema’ ▷ millega [mitte millele]: Metsavendlusega
kaasnesid ka kuriteod. Vabadusega kaasneb vastutus. Lepinguga kaasneda võivad tingimused
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kaasuma ’juurde tulema, lisanduma’ ▷ millele [mitte millega]: Gripile kaasus
neerupõletik. Ühele kuriteole kaasusid teised
kaebama ’kurtma’ ▷ mida, mille üle millele: Kaebab ajapuudust, ajapuuduse
üle. Kaebas arstile peavalu, peavalu üle
’süüdistades teatama’ ▷ mis/mille/mida kuhu mille pärast: Kaebas
võlgniku kohtusse. Kuusalu vald kaebas Eesti riigi maamaksu pärast
kohtusse
▷ millele mille peale: Käis direktorile kaebamas. Alluv kaebas ülemuse
peale. Rehviliit kaebas Riigikontrollile Keskkonnaministeeriumi peale
kaebekiri ▷ mille kohta, mille peale, mis asjus: Aleviku noorte kaebekiri noortetöö korralduse kohta. Kirjutas naabrite peale kaebekirja. Vene välisminister saatis Euroopa Liidu liikmesriikidele Eesti kohta kaebekirja.
Kirjutasime haiglale kaebekirja sotsiaaltöötaja asjus
kaebus ▷ mille üle: Patsiendi kaebus peapöörituse üle
▷ mille kohta, mis asjus [mitte mille osas, millest]: Kaebus vandeadvokaat Mati Kargu tegevuse kohta. Korralduse kohta võib esitada kaebuse.
Kaebus kahjutasu nõude asjus. Kohus ei rahuldanud kaebust õppelaenu
hüvitamise asjus
▷ millele mille peale: Kaebus prokuröri tegevusetuse peale. Menetlusosalisel on õigus esitada kaebus menetlustoimingu või sellest keeldumise peale
asja menetlevale kohtutäiturile
▷ mille pärast: Sai kaebuse kütmata ruumide pärast
▷ mille kaebus: Liiklusmüra kaebused. Kriminaalasjade kaebused ja protestid
kahtlema ▷ milles: Kahtleb kohtuniku erapooletuses
kahtlus ▷ milles, mille suhtes [mitte mille osas]: Kahtlused allkirja ehtsuses,
ehtsuse suhtes
▷ mille kahtlus: Kuriteo toimepaneku kahtlus
kahtlustama ▷ mida: Kahtlustati vargust
▷ mida milles: Ärimeest kahtlustatakse maksupettuses
kaitse ▷ mille eest: Kaitse pinnase, vee ja õhu saastamise eest. EL astub samme
kaitseks diskrimineerimise eest väljaspool töövaldkonda
▷ mille vastu: Kaitse töövägivalla vastu. Rootsi laevafirma palkas kaitseks
piraatide vastu relvastatud turvamehed
16

▷ mille korral: Kaitse õnnetusjuhtumi korral
▷ mille kaitse: Autoriõiguste kaitse. Keskkonnakaitse. Diskrimineerimiskaitse. Õnnetusjuhtumikaitse
kaitsetu ▷ mille vastu: Kaitsetu küberrünnakute vastu. Lasteaiad on varaste
vastu kaitsetud. Välisinterventsiooni vastu kaitsetu pisiriik
▷ mille ees: EL-i riigihanketurg on kolmandate riikide ees kaitsetu. Kas
inimene on loodusjõudude ees kaitsetu?
kaitsma ▷ mida mille eest: Autoriõigus kaitseb loometööd. Loodust tuleb kaitsta
saastumise eest. Toetuse eesmärk on tagada euroala üldist finantsstabiilsust ja kaitsta selle liikmesriike finantskriiside eest
▷ mida mille vastu: Laevu kaitstakse piraatide vastu. Kas teie arvuti on
kaitstud rünnete vastu?
kalduvus ▷ mida teha, millele: Kalduvus vägivallatseda, vägivallatsemisele
▷ milleks: Kalduvus vägivallaks. Kalduvus hüpoglükeemia tekkeks
▷ mille kalduvus: Ühest äärmusest teise kõikumise kalduvus. Vägivallakalduvus
kandidaat ▷ kuhu: Kandidaat ühingu esimehe kohale. Esitati kandidaate
ühingu juhatusse
▷ mille kandidaat: Presidendikandidaat. Revisjonikomisjoni liikmete
kandidaadid
kandideerima ▷ kuhu: Kandideerib juhatusse, õpetaja (ameti)kohale
▷ kus: Kandideerib 3. valimisringkonnas. Kandideerivad Riigikogu valimistel Kindla Kodu nimekirjas
▷ milleks: Kandideerib õpetajaks, erakonna esimeheks
kandma ’kirja panema, arvele võtma’ ▷ mis/mille/mida kuhu: Kannab ettepaneku protokolli. Volitatud töötleja kannab andmed registrisse 30 kalendripäeva jooksul pärast andmete saabumist. Registrisse, kaardile kantud
andmed
kanne ’sissekanne’ ▷ kus, kuhu*: Osaku omamist tõendab kanne registris.
Kanne katastrikaardil. Tegi kande autoregistrisse. Deklaratsiooni esitamisel tehakse kanne registris. Seisuga 5. juuli 2005 oli äriregistris kanne
* Kohakäänete kasutamise kohta kohaväljendites vt Maire Raadik, „Väikesed tarbetekstid. Käsiraamat” (2011).
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registrikaardile veel tegemata. Kanded katastrikaardile teeb katastripidaja
▷ mille kohta: Kanne töövahekorra lõpetamise kohta. Tegi kande rahvastikuregistrisse perekonnaõigusliku muudatuse kohta
▷ mille kanne: Registrikaardi kanded. Kinnistusraamatu kanded.
Registrikanne. Registreeringu kustutamise kanne
karistama ▷ mida millega: Kurjategijat karistati. Kohus karistas mõrtsukat
vabadusekaotusega. Neid karistati valju noomitusega
▷ mida mille eest: Teda karistati süüteo eest rahatrahviga
karistus ▷ mille eest: Karistus illegaalide töölevõtmise eest. Kannab karistust
esimese astme kuriteo tahtliku toimepanemise eest
keelama ▷ mida millele: Ei keela oma abi. Ei keelanud kellelegi oma toetust
▷ millel, millele mis/mille/mida: Keelas alluvatel, alluvatele ankeedi täitmise. Võõrastel, võõrastele sissepääs keelatud! Alla 16-aastastele keelatud!
▷ millel mida teha: Keelas varem ära minna. Keelas alluvatel ankeeti
täita. Läheneda keelatud! Võõrastel siseneda keelatud!
▷ mida mida tegemast: Keelas alluvaid ankeeti täitmast
◉ vrd Keelab mul rääkida ’mina ei tohi rääkida’ ja Keelab mulle rääkida
’minule ei tohi rääkida’. Neil on keelatud osutada rahalist abi ’nemad ei tohi
abistada’ ja Neile on keelatud osutada rahalist abi ’neid ei tohi abistada’
keelduma ▷ millest, mida tegemast: Keeldus toetusest. Keeldub allkirja andmast. Vald keeldub muutmast temale kuuluva kinnistu nime. Kindlustus
keeldub kahjukannatajale hüvitist maksmast
kehtestama ’kehtima panema’ ▷ mis/mille/mida millal, mis ajal: Vallavolikogu kehtestas 15. aprillil uue heakorraeeskirja, vrd Kärbe kehtestatakse
tagasiulatuvalt (alates) 1. jaanuarist sel aastal
▷ millele: Alaealistele on kehtestatud lühem tööaeg. Enamik uusi liikmesriike ei kehtestanud 2004. aastal ühegi liikmesriigi kodanikele tööjõu vaba
liikumise piiranguid
▷ mille kohta: Need piirväärtused kehtestatakse ühiskanalisatsiooni juhitavas heitvees olevate ohtlike ainete kohta. Probleemtoodete kohta kehtestatud keelud ja piirangud
▷ millega: Tallinna Linnavolikogu kehtestas 05.08.2011. a otsusega nr 135
Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneeringu
▷ kus: Riigis kehtestati erakorraline seisukord
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kehtestuma ’kehtima hakkama’ ▷ millal, mis ajal: Määrus kehtestub 1. jaanuaril 2012
kehtetuks tunnistama ▷ mis/mille/mida millega: Kohus tunnistas lepingu
kehtetuks. Paragrahvi 9 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks. Halduskohus
tunnistas oma 24. augusti otsusega kehtetuks linnavolikogu selle aasta
21. mai määruse nr 20. Tegevusloa annab ja selle tunnistab kehtetuks
Finantsinspektsioon oma otsusega
kehtima ▷ mis ajast mis ajani: Seadus kehtib (alates) 1. maist. Määrus kehtis
31. detsembrini. Kampaania kehtib (alates) 6. juulist 1. septembrini 2011
▷ kui kaua: Volikiri kehtib kuus kuud. Kollektiivleping kehtib kolm aastat
selle jõustumisest arvates
▷ mille kohta, mille korral [mitte mille osas, millele]: Seadused kehtivad
kõigi kohta. Sõidupiletite kohta soodustused ei kehti. Garantii kehtib tootmisvigade korral. Soodustused ei kehti eripakkumiste korral
▷ kus: Soodustused kehtivad kõikides kauplustes
kehtima hakkama ▷ millal, mis ajal: Määrus hakkab kehtima 1. jaanuaril
2012. Leping hakkab kehtima kolme kuu pärast alates allakirjutamisest
kehtivust kaotama ▷ millal: 21. oktoobril kaotavad kehtivuse vana kaabelleviseaduse alusel väljastatud load. Juhiluba kaotas kehtivuse 03.08.2009
▷ millega: Linnavolikogu uue määruse vastuvõtmisega kaotas kehtivuse
senine linnavalitsuse reklaamilubade väljastamise eeskiri
keskenduma ▷ millele: Kõnelused keskendusid Eesti saavutustele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas
kindlustama ▷ mis/mille/mida millega mille vastu: Kaldad kindlustati varisemise vastu betoonplaatidega. Erakond püüab oma võimu kindlustada
▷ mis/mille/mida mille eest, mille peale, mille vastu: Kindlustab hooned
suure summa eest, suure summa peale. Kindlustas end õnnetusjuhtumi
vastu. Kindlustab, parem Tagab eelarvesummade sihipärase kasutamise
kinnitama ’tõele vastavust tõendama’ ▷ mida millega: Kinnitab andmete õigsust allkirjaga
’heaks kiitma’ ▷ mis/mille/mida millega: Direktor kinnitas eelarve. Tallinna Haridusameti juhataja 18.10.2002. a käskkirjaga nr 379p kinnitatud lisa 2

19

kohaldama ’õigusaktist konkreetsel juhul juhinduma’ ▷ mida mille suhtes,
millele: Süüdlase suhtes, süüdlasele kohaldati amnestiat. Liikmesriigid
kohaldavad neid sätteid kõikide tehingute suhtes
▷ mida mille korral: Nõude korral kohaldatakse § 5 lg-t 3
▷ mida kus: Määrust kohaldatakse kõikides liikmesriikides (kuni) 31. detsembrini 2011
kohandama ’kohaseks tegema’ ▷ mis/mille/mida millega: Kohandab end uue
kollektiiviga. Eesti asjaajamine kohandatakse Euroopa Liidu omaga
▷ mis/mille/mida millele: Vald kohandas korterid puuetega inimeste
vajadustele
▷ mis/mille/mida milleks: Prantsusmaa kohandab sõjaväe terrorismivastaseks võitluseks
kohanduma ▷ millega, aga parem kohanema
millele kohane: See ei ole õigusriigile kohane lahendus
▷ milleks, mida tegema kohane: Ülesande täitmiseks kohane isik. Ülesannet täitma kohane isik
▷ mille kohane: Artikli 228 kohased trahvid
kohanema ▷ millega [mitte millele]: Kuidas eestlane kohaneb eluga välismaal?
Kohanes uue kollektiiviga
▷ kus: Kohanes uues kollektiivis
kohanematus ▷ millega: Kohanematus eluga välismaal
kohustama* ’kohustuseks tegema’ ▷ mis/mille/mida [mitte millel] mida
tegema: Leping kohustab töövõtjat lõpetama töö 15. maiks. Inimõiguste
kohus kohustas Bosniat ja Hertsegoviinat muutma pensioniseadusi. Tunnistaja on kohustatud kohtusse ilmuma
▷ mis/mille/mida millega: Laenulepinguga kohustatakse teist poolt tagasi
maksma raha kokkulepitud tingimustel
kohustuma ▷ mida tegema: Kohustun võla tasuma hiljemalt 30. juunil
kohustus ▷ mille vastu [mitte mille ees, mille suhtes]: Ettevõttel on kohustusi
klientide vastu
* Sihitisekäänete kasutamise kohta tegusõnade kohustama, käskima, lubama, paluma jt puhul
vt lähemalt Maire Raadik, „Väikesed tarbetekstid. Käsiraamat” (2011).
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▷ mida teha: Kohustus algatada pankrotimenetlus. Kindlustusandjal on
kohustus hüvitada kindlustatu tekitatud liikluskahju
▷ mille kohustus: Kaitseväes teenimise kohustus. Kahju hüvitamise
kohustus
kokkulepe ▷ mille kohta [mitte millest, mille osas]: Kokkulepe infovahetuse
kohta. Riik ja omavalitsused sõlmisid kokkuleppe 2010. aasta eelarve
kohta
▷ milleks, mida teha: Politsei ja piirivalve sõlmisid kokkuleppe ühispatrullimiseks. Kokkulepe tihendada senisest enam majanduskoostööd. Paide
juhid sõlmisid kokkuleppe võimul püsida
▷ millega: Opositsiooni kokkulepe valitsusega
▷ mille vahel: Kokkulepe Eesti Vabariigi valitsuse ja Rumeenia valitsuse
vahel. Kokkulepe opositsiooni ja valitsuse vahel
▷ mille kokkulepe: Infovahetuse kokkulepe. Opositsiooni ja valitsuse
(vaheline) kokkulepe. Vabariigi Valitsuse ja TALO kokkulepe palgakorralduse kohta
kokku leppima ▷ mis/mille/mida: Leppisid kokku koosoleku aja
▷ milles, mille suhtes [mitte mille osas]: Lepitakse kokku üksikasjalikus
hoiatamise korras. IRL ja Reformierakond leppisid kokku Tartu võimuleppe üksikasjades. Transpordi ametiühing leppis tööandjaga palga suhtes
kokku
▷ mida teha: Pooled leppisid kokku kohtuda kaks korda aastas
▷ millega: Pank lepib liikmesriikidega kokku konto kohta edastatavas
teabes
kompenseerima ▷ mis/mille/mida millele millega: Sõidukulud kompenseeritakse. Saamata jäänud puhkus kompenseeriti töötajatele rahaga. Riik
kompenseeris teatripiletite käibemaksutõusu 16 miljoni krooniga
kompetentne ▷ milles: Paraku ei ole ta selles asjas kompetentne. Kübervaldkonnas kompetentsed NATO liikmed
▷ mida tegema: Üldkoosolek on kompetentne otsustama kõiki seltsi tegevusega seotud küsimusi
konkurss ▷ milleks [mitte millele]: Konkurss assistendi ametikoha täitmiseks.
Kuulutame välja konkursi lektorite leidmiseks
▷ mille konkurss: Notari ametikoha täitmise konkurss. Kuues vallas on
korraldatud vallavanema leidmise konkurss
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konsultatsioon ▷ mille kohta [mitte mille osas]: Konsultatsioonid kinnisvara
ja maksuseaduse kohta. Annab konsultatsiooni infotehnoloogiaseadmete
kasutamise kohta
▷ mis asjus, milles: Konsultatsioon kinnisvara asjus. Annab konsultatsiooni Euroopa Liidu õigust puudutavates küsimustes
▷ mille konsultatsioon: Kinnisvaratehingute konsultatsioon
konsulteerima ’nõu pidama’ ▷ millega mille üle: Komisjon konsulteerib huvitatud isikutega direktiivi rakendamise üle
’nõu küsima’ ▷ mida: Kantsler konsulteerib ministrit. Ülikool konsulteerib, parem nõustab linnavalitsust linna arengukava koostamisel
mille konventsioon ’riikidevaheline kokkulepe’: Bioloogilise mitmekesisuse
konventsioon. ÜRO kliimamuutuste konventsioon. Euroopa inimõiguste
ja põhivabaduste kaitse konventsioon
▷ konventsioon ▷ mille kohta [mitte millest]: Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta
koopia ▷ millest: Koopia trahvikviitungist. Tegi isikut tõendavast dokumendist
koopia
▷ mille koopia: Tollidokumentide koopiad. Auditiaruande koopia.
Trahvikviitungi koopia
mille kooskõla: Põhimõtete kooskõla
kooskõla ▷ mille vahel: Nende vahel valitseb täielik kooskõla. Kooskõla
ehitusseaduse, planeerimisseaduse ja haldusmenetluse seaduse vahel
▷ milles: Kooskõla vaadetes. Puudub kooskõla Rahvusvahelise Suusaliidu
ja ROK-i reeglites
▷ millega: Kooskõla haldusmenetluse seadusega. Valitseb kooskõla artikliga 54f. EL-i tasandi majandus-, finants- ja sotsiaalpoliitikal puudub
kooskõla liikmesriikides valitseva tegelikkusega
kooskõlla, kooskõlas ▷ millega: Merekeskkonda puudutavad seadused viiakse
kooskõlla Euroopa Liidu direktiividega. Vabariigi Valitsuse määrused viidi
kooskõlla tulumaksuseadusega. Kooskõlas kultuuriministri 30. augusti
1996. a määrusega nr 10. Müügimaks on EL-i õigusega kooskõlas
kooskõlastama ’kooskõlla viima, koordineerima’ ▷ mis/mille/mida millega:
Allasutused kooskõlastasid oma tegevuse keskusega
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koostöö ▷ milles, kus: Euroopa Liidu liikmesriikide koostöö patendikaitse vallas, justiitsasjades. Riikidevaheline koostöö märgalade kaitsmisel
▷ millega: Balti riikide koostöö Põhjamaadega
▷ mille vahel: Rahvusvaheline koostöö ülikoolide ja teadusasutuste vahel
▷ mille koostöö: Tollikontrolli tõhustamise koostöö. Majanduskoostöö.
Kultuurikoostöö
korraldus ▷ milleks, mida teha: Korraldus lõike 1 kohaldamiseks. Andis korralduse töö lõpetamiseks, töö lõpetada. Sai korralduse ilmuda teenistuskohta
▷ mille kohta: Linnavalitsuse korraldus munitsipaal- või sotsiaaleluruumi
üürile andmise kohta
▷ mille korraldus: Lahkumiskorraldus. Teenistuskohta ilmumise korraldus
korvama ▷ mis/mille/mida millele millega: Palkade tõstmine ei korvanud elukalliduse tõusu. Korvas naabrile kahjud. Korvas kaotatud aja kiire tööga
mille kulu ’kulutus, väljaminek’ [mitte kulu millele]: Hagimenetluse kulud.
Kütte- ja elektrikulud
kulutama ▷ mida millele, milleks: Kohtumise korraldamisele, korraldamiseks
kulutati palju aega
kulutus ’väljaminek’ millele: Eesti kulutused tervishoiule. Keskkonnakaitsele
tehtud kulutused. Kulutused tööjõule ja tööpoliitikale
▷ milleks: Kulutused hooldekodude rajamiseks
▷ mille kulutus: Hooldekodude rajamise kulutused. Tervishoiukulutused. Liikmesriikide keskkonnakaitsekulutused
kuritarvitama ▷ mida [mitte millega]: Kuritarvitas oma ametiseisundit. Oli
kuritarvitanud usaldust
kuritegu ▷ mille vastu [mitte mille suhtes]: Kuritegu vara vastu. Kuritegu riigi
vastu. Kuritegu inimsuse vastu
▷ millevastane kuritegu: Varavastane, riigivastane, inimsusvastane kuritegu
kustutama ▷ mis/mille/mida kust [mitte kus]: Kustutas kande registrist. Viimane punkt kustutati päevakorrast
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kutse ▷ kuhu: Kutse õhtusöögile restoranis Gloria
▷ mida teha: Sai kutse osaleda nõupidamisel
▷ mille kutse: Õhtusöögikutse. Nõupidamisel osalemise kutse
kutsuma ▷ mis/mille/mida kuhu: Kutsus töökaaslase kõrvaltuppa. Kutsume
kliendipäevale. Kutsume Teid õhtusöögile restorani Gloria. Olete kutsutud
koosviibimisele lillepaviljoni
▷ mis/mille/mida mida tegema: Kutsume Teid osalema heategevuskontserdil
kõrvutama ▷ mida millega: Kõrvutati andmeid. Soome kõrvutab end Eestiga
käendama ’teise eest vastutama’ ▷ mida: Käendab sugulast, sugulase õppelaenu
käsk ▷ mida teha: Sai ülemuselt käsu taotlus esitada
▷ mille käsk: Taotluse esitamise käsk
käskima ▷ mida/millel mida teha: Käskis dokumendid kaasa võtta. Käskis
neid, neil minna. Käsin teid, teil lõpetada vaidlus. Käskis mind, mul teisi
homsest koosolekust informeerida
käskkiri ▷ mille kohta [mitte milleks]: Käskkiri töötaja vallandamise kohta.
Kultuuriministri käskkiri andmekogu asutamise kohta
▷ mille käskkiri: Töötaja vallandamise käskkiri
laiendama ▷ millele, aga parem nt kehtima mille kohta, kohaldama mille
suhtes: Eeskirja laiendatakse ettevõtetele, parem Eeskiri kehtib (ka) ettevõtete kohta. Eeskirja kohaldatakse (ka) ettevõtete suhtes
laienema ▷ millele, aga parem nt kehtima mille kohta: Volitus laieneb meetmete võtmisele, parem Volitus kehtib (ka) meetmete võtmise kohta
lepe ▷ mille kohta [mitte mille osas]: Lepe keskkonnakaitse kohta. Saare Maavalitsus sõlmis leppe Ruhnu laevaühenduse kohta
▷ milleks: Riigid sõlmisid leppe USA dollarist loobumiseks
▷ millega: Suuline lepe ehitajatega
▷ mille vahel: Lepe tööandja ja töövõtja vahel
▷ mille lepe: Ohtlike jäätmete hävitamise lepe. USA ja Venemaa president kirjutasid alla tuumarelvade vähendamise leppele. Tööandja ja töövõtja (vaheline) lepe
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leping ▷ mille kohta [mitte mille suhtes, millest, millele]: Leping kinnisvara
hooldamise kohta
▷ milleks: Leping Ämari lennubaasi liiklusala renoveerimiseks. Sõlmiti
leping Pärnu ümbersõidu lõpuni ehitamiseks
▷ millega: Leping naaberriikidega. ABB sõlmis lepingu Kunda Nordic
Tsemendiga
▷ mille vahel: Kalastusleping eestlaste ja lätlaste vahel
▷ mille leping: Häiresüsteemi paigalduse leping. Kinnisvarahooldusleping. Euroopa majanduspiirkonna leping. Eesti ja Soome välisminister
kirjutasid alla majandus-, tööstus- ja tehnikakoostöö raamlepingule
lisa ▷ mille kohta [mitte millest]: Lepingu lisa liitumispunkti kirjelduse kohta.
Asutuse 20.04.2007. a korralduse nr 22 lisa 1 väljastatavate andmete
koosseisu kohta
▷ mille lisa: Lissaboni lepingu lisa. Tallinna Linnavalitsuse määruse lisa.
Aastaaruande lisad
lisama ▷ mis/mille/mida millele: Lisas lepingule kaaskirja. Avaldusele lisati
abielutunnistuse koopia
▷ mis/mille/mida kuhu: Lisas lepingusse andmed. Põhikirja lisatakse võimalus võtta ühendusse vaatlejaliikmeid
lisanduma ▷ millele: Põhipalgale võivad lisanduda lisatasud
▷ kuhu: Maailmapärandi nimekirja lisandus 25 mälestist. Ehitusveebi
lisandub ehitusõiguse blogi
lisaprotokoll ▷ mille kohta [mitte millest]: Lisaprotokoll kaitsemeetmete rakendamise kohta. Inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni lisaprotokoll
biomeditsiiniliste teadusuuringute kohta
▷ mille lisaprotokoll: Kaitsemeetmete rakendamise lisaprotokoll. Euroopa
kohaliku omavalitsuse harta lisaprotokoll. Õigusabi taotluste edastamise
Euroopa kokkuleppe lisaprotokoll
lojaalne ▷ millele: Lojaalne tööandjale. Jäi lojaalseks Eesti riigile
lojaalsus ▷ millele: Muulaste lojaalsus Eesti riigile
loobuma ▷ millest mille tõttu: Loobus ületunnitööst. Loobus ametist halvenenud tervise tõttu
▷ mida tegemast: Loobub kandideerimast osakonnajuhataja kohale. Ei
loobu lootmast
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loovutama ▷ mida millele: Kohus loovutas Soomele sealse tollijuhi auto ärandanud leedulase
luba ▷ mida teha: Kiviõli Keemiatööstus sai loa uues karjääris põlevkivi kaevandada. Tartu Maakohus ei andnud luba altkäemaksu võtmises kahtlustatavat vahi alla võtta
▷ milleks: Luba elamu kasutamiseks. Tallinna volikogu andis loa kolmanda tööstuspargi rajamiseks
▷ mille kohta: Tuleb esitada luba isikuandmete töötlemise kohta
▷ mille luba: Elamu kasutamise luba. A-kategooria sõiduki juhtimise luba
lubama ▷ mida millele: Lubas palgatõusu. Lubab alluvatele jõulupreemiat
▷ mida, millel mida teha: Lubas palka tõsta. Lubab alluvat, alluval palgata puhkust võtta. 13–14-aastasel alaealisel ja 15–16-aastasel koolikohustuslikul alaealisel on lubatud teha kerget tööd
◉ vrd Lubab mul anda ’mina võin anda’ ja Lubab mulle anda ’keegi võib
mulle anda’. Vangidel on lubatud üle anda kirju ’vangid võivad saata
kirju’ ja Vangidele on lubatud üle anda kirju ’vangid võivad saada kirju’
lõimima ▷ mis/mille/mida millesse, kuhu, millega: Muulasi lõimitakse Eesti
ühiskonda, Eesti ühiskonnaga. Rahvusvahelised standardid tuleb lõimida
seadustesse, seadustega
lõimuma ▷ millesse, kuhu, millega: Kas Türgi lõimub Euroopa Liitu, Euroopa
Liiduga?
lõiv ’maks riigiorgani sooritatud tehingu eest’ ▷ mille eest: Riigilõiv pärimisõiguse tunnistuse väljastamise eest
▷ mille lõiv: Notariaaltoimingute lõivud
läbirääkimised [mitm] ▷ mille üle, mis asjus: Peavad läbirääkimisi krundi ostmise üle. Uued läbirääkimised toiduabi konventsiooni asjus
▷ mille läbirääkimised: Peavad krundi ostmise läbirääkimisi
lähtuma ▷ milles, kus millest, kust: Notarid lähtuvad tehingute tõestamisest
keeldumisel seadusest. Tuleva aasta riigieelarve lähtub konservatiivsest
eelarvepoliitikast. Küberrünnak lähtus Venemaalt
lähtuvalt ▷ millest, aga sageli parem muu sõnastus, nt Lähtuvalt esitatud aruandest otsustas .. , parem Lähtudes esitatud aruandest, otsustas .. Teadaolevatest asjaoludest lähtuvalt, parem Teadaolevate asjaolude põhjal ..
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maksustama ▷ mis/mille/mida millega: Riik maksustab tulusid. Hagi maksustatakse riigilõivuga. Uuest aastast maksustatakse osa finantsteenuseid
käibemaksuga
meeldetuletus, meeldetuletuskiri ▷ mille kohta [mitte millest, mille osas]:
Meeldetuletus arve maksmise kohta. Siseminister saatis meeldetuletuskirja valla- ja linnavolikogudele nende poolt kehtestamata avaliku korra
eeskirjade kohta
▷ mille meeldetuletus: Arve maksmise meeldetuletus. Raamatute tagastamise meeldetuletus
memorandum ’kirjalik meeldetuletus äriasjas; (diplomaatiline) märgukiri’
▷ mille kohta [mitte mille suhtes, millest]: Memorandum võla maksmise
tähtpäeva kohta
▷ mille memorandum: Teineteisemõistmise memorandum. Ühiskondliku kokkuleppe memorandum
menetlus ▷ mille kohta: Väärteomenetlus isikuandmete kaitse seaduse rikkumise kohta
▷ mille vastu [mitte suhtes]: Menetlus võlgniku vastu
▷ milleks: Menetlus asjaolude väljaselgitamiseks
▷ mille menetlus: Haldusõigusrikkumise menetlus. Töövaidluse menetlus
muudatus ’muutmine; muutmise tulemus’ ▷ milles, kus: Muudatused ravimite
piirhindades. Muudatused B-kaardil ja omanike ringis. Muudatused jaemüügi korraldamisel, jaemüügi korraldamises. Teha muudatused riigisiseses teavitamiskorras. Muudatused ja parandused registris teeb registri
volitatud töötleja
▷ mille muudatus: Ettevõtte juhatuse koosseisu muudatused. 2010. a
tulu deklareerimise muudatused. Karistusseadustiku muudatused
muutus ’muutumine; muutumise tulemus’ ▷ milles: Haiguslikud muutused
organismis
▷ mille muutus: Organismi haiguslikud muutused. Kliimamuutus
mõistma ’(kohtu)otsusega määrama’ ▷ millele mille eest mis/mille/mida:
Süüdlasele mõisteti kaks aastat tingimisi, 100 € trahvi. Kohus mõistis narkootikumide käitlemise, tapmiskatse ja mõrva eest pika vangistuse
▷ mis/mille/mida kuhu: Võimuesindajat rünnanud mees mõisteti üldkasulikule tööle. Kohus mõistis firmajuhi maksukuriteo eest vangi
27

märge ’nõuetekohane märkus dokumendil, pakendil vm’ ▷ mille kohta: Märge
keeldumise kohta
▷ kus, kuhu: Märge trükisel. Märge kinnistusraamatus. Teeb märke andmete väljastamise või sellest keeldumise kohta avaldusele ja registreerimisraamatusse
▷ mille märge: Kooskõlastusmärge. Kinnistusraamatu märge
märgukiri ’kirjalik esildis’ ▷ mille kohta, mis asjus, mis teemal [mitte millest]:
Märgukirjad vee raamdirektiivi rakendamise kohta. Märgukiri impordikeelu asjus. Kaupmeeste liidu märgukiri Tallinna müügimaksu teemal
▷ millele: Märgukiri Riigikogu juhatusele. Saatis märgukirja Rahandusministeeriumile MKS-i § 15 täitmise kohta
määrus ’(õigusakt)’ ▷ mille kohta [mitte mille suhtes, millest, millele]: Euroopa
Nõukogu määrus nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta
tsiviil- ja kaubandusasjades
▷ mille määrus: Erametsanduse toetuste määrus. Töökeskkonnavoliniku
määrus ’(voliniku kohta)’, vrd majandus- ja kommunikatsiooniministri
määrus (’ministri antud)’
neutraalne ’erapooletu’ ▷ mille suhtes: Vaidluse suhtes neutraalne vahekohus
normima ▷ mis/mille/mida millega: Tsiviilõigus normib üldisi inimestevahelisi
suhteid. Euroopa Liit tühistas reeglid, mis normisid 26 puu- ja juurvilja
suuruse ja kuju. Kodukorraga normitud tööaeg
nõu andma ▷ millele milles, mis asjus, mille kohta [mitte millest, mille osas]:
Annab nõu maaelu ja põllumajanduse valdkonnas. Klientidele antakse
nõu kindlustusküsimustes, dokumentide vormistamise asjus, müügijuhtimise kohta
▷ milleks: Andis mulle nõu olukorra lahendamiseks
▷ mida teha: Andsid nõu värbamisest kõrvale hoida
▷ mille korral: Sellelt numbrilt antakse nõu lihtsamate terviseprobleemide
korral
nõuanne ▷ millele mille kohta, mis asjus: Nõuanded aiapidajaile. Nõuanded
autorile artikli vormistamise kohta, artikli vormistamise asjus
▷ milleks: Nõuanded töö leidmiseks
▷ mida teha: Nõuanne värbamisest kõrvale hoida
▷ mille nõuanne: Energiasäästu nõuanded
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nõudlema ’(millelegi) pretendeerima, (midagi) taotlema’ ▷ mida: Nõudleb
pärandit, sotsiaaltoetust
nõudlus ’maksevõimeline nõudmine’ ▷ mille järele [mitte mille järgi, millele]:
Tööturul on nõudlus kutseharidusega inimeste järele. Nõudlus kontoripinna järele väheneb
▷ mille nõudlus: Bürooteenuste nõudlus
nõudmine ’nõudlus’ ▷ mille järele [mitte millele]: Kas nõudmine juuksuriteenuste järele on vähenenud?
’nõue’ ▷ mille vastu, millele: Ettevõttel on endise töötaja vastu, endisele
töötajale nõudmisi
▷ mille nõudmine: Mahetoodete nõudmine suureneb
nõue ’määratud tingimus, ettekirjutus; nõudmine’ ▷ millele: Panga nõuded käendajale. Juhatajale esitatavad nõuded. Nõuded kliendikaebuste
menetlemisele. Doktoritööle esitatavad nõuded, vrd doktorandile doktoritöö kohta esitatavad nõuded
▷ mille kohta: Nõuded väikelaevade kohta. Nõuded asjaajamise kohta.
Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded
▷ mille vastu [mitte mille suhtes]: Võlanõue ettevõtte vastu. Esitas kohtule
minu vastu nõude
▷ milleks: Nõue isikukahju hüvitamiseks. Esitas nõude seadusvastase
tegevuse peatamiseks
▷ mida teha: Nõue hüvitada tekkinud varaline ja mittevaraline kahju
▷ kus: Nõuded töö lõpetamisel
▷ mille nõue: Väikelaevade nõuded. Leppetrahvi vähendamise nõue.
Riigikeeleoskuse nõue
nõu pidama ▷ mille üle, milles, mis asjus [mitte mille osas]: Euroopa Liit ja
USA peavad nõu kliima üle. Pikemalt peeti nõu heakorra küsimustes.
Pidage vaktsineerimise asjus nõu arstiga
▷ millega: Peeti nõu vallavanemaga
nõupidamine ▷ mis asjus, mis teemal: Nõupidamine kodanikuühiskonna konverentsi korralduse asjus. Nõupidamine sõjaväeluure teemal
▷ milleks: Nõupidamine muret tekitava metsandusolukorra lahendamiseks
▷ mille nõupidamine: Rahapesu tõkestamise nõupidamine
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nõusolek ▷ milleks [mitte millele]: Teadlik nõusolek uuringus osalemiseks.
Annab nõusoleku ehitusloa väljastamiseks
▷ mida teha: Nõusolek võtta endale rahalisi kohustusi. Annab nõusoleku
väljastada ehitusluba
▷ millega: Nõusolek eelkõnelejatega. Väljendab oma nõusolekut esitatud
väidetega
nõus olema ▷ millega milles: Ettepanekuga oldi nõus. Ei ole selles asjas teistega
nõus
▷ mida tegema: Pank oli nõus korrigeerima maksegraafikut
nõustama ’nõu andma’ ▷ mida milles, kus [mitte mille osas]: Nõustab töötajaid
õigusasjus. Arst nõustas patsienti ravi valikul. Samas nõustatakse kliente
ka haldus- ja kriminaalõiguse valdkonnas
nõustamine milles, kus: Nõustamine kommunikatsiooni vallas, haldusasjades,
ravi valikul
▷ mille nõustamine: Väikeettevõtete nõustamine. Kutsenõustamine.
Kohalike teede ja erateede hoiu nõustamine. Vaktsineerimisnõustamine
nõustuma ’nõusse jääma, nõus olema’ ▷ millega milles: Ei nõustu litsentsitingimustega. Nõustus kõiges kolleegidega. Nõustus töötaja töölevõtuga
▷ mida tegema: Nõustus taotlust rahuldama
nõustumatus ’mittenõustumine’ millega: Nõustumatus keskkonnaministri
antud haldusaktiga. Valitsusega nõustumatus
nõustumus ▷ millega: Nõustumus muudatustega, eelkõnelejaga
▷ milleks: Nõustumus vahekohtu kokkuleppe sõlmimiseks
nõutama ’hankima, muretsema’ ▷ mis/mille/mida kust millele: Nõutas Keskkonnaametist loa. Eesti nõutab endale uut Euroopa Liidu IT-agentuuri
oht ▷ millele: Oht Eesti iseseisvusele. Majanduskasvu pidurdumine Baltimaades
kujutab ohtu Rootsi pankadele
▷ mida teha: Oht saada teatavaks kõrvalistele isikutele
▷ mille oht: Kõrvalisele isikule teatavaks saamise oht. Seenkahjustuste
oht
◉ vrd Oht inimesele ’(inimene on ohus)’ ja Inimese oht loodusele ’(inimene ohustab)’
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olenema ▷ millest: Mahepõllumajandustoetuse suurus oleneb kasvatatavast
kultuurist. Edu oleneb hästi läbi mõeldud äriplaanist
olenemata ▷ millest: Lepingupooltel on õigus leping igal ajal olenemata põhjusest üles öelda. Juhatuse liikme võib üldkoosolek igal ajal põhjusest olenemata tagasi kutsuda
olenevalt ▷ millest: Saasteluba antakse tähtajatult või kindlaksmääratud tähtajaks olenevalt saasteloa eritingimustest. Töö keerukusest olenevalt on
tunnihind 16–32 eurot
ootama ▷ mida millelt: Ootame Teie arvamust. Tagasisidet ootama jäädes
Maali Maasikas. Kandidaadilt ootame head töötahet
▷ mida kus: Valvelauas ootab Teid kaks ümbrikku
▷ mida kuhu: Ootame Teid pidulikule õhtusöögile restorani Gloria. Olete
oodatud aasta lõpetamisele ülikooli botaanikaaeda
▷ mida millal: Ootame teid kell kümme. Ootame Teid kolmapäeval,
5. novembril algusega kl 18.30 Tallinna Õpetajate Maja kroonisaali
▷ mida mis ajaks: Vastust ootame 6. aprilliks 2011
▷ mida mida tegema: Ootame Teid esinema. Olete oodatud osalema konverentsil
ootus ▷ mille suhtes [mitte mille osas, mille vastu, millele]: Ootused perearstiabi suhtes. Üliõpilaste ootused uue rektori suhtes
▷ mille ootus: Parema elu ootus. Tulude kasvu ootused
orienteerima ’suunama’ ▷ mida millele: Siseturule orienteeritud ettevõtted
▷ mida mida tegema: Meedia orienteerib noori Eestist väljapoole vaatama
osa ▷ mida: Osa ettekandeid oli inglise keeles. Osa andmeid on puudu
▷ millest: Osa neist tekstidest on kaduma läinud
milles, kus osaleja: Koosolekul, töörühmas, nõupidamisel, nõupidamises osaleja
osalema ▷ milles, kus [mitte millest]: Osalevad koosolekul, kursusel, komisjonis, töörühmas, eelnõu koostamisel, eelnõu koostamises
osalemine ▷ milles, kus [mitte millest]: Seminaril, komisjonis, nõupidamisel,
nõupidamises osalemine
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mille osas, aga parem on muu sõnastus, nt Lepiti kokku mahalaadimise osas,
parem Lepiti kokku mahalaadimises. Erinevused teeninduse osas, parem
Erinevused teeninduses, teeninduse erinevused. Otsus 5. ja 6. punkti
osas, parem Otsus 5. ja 6. punkti kohta. Ettepanekud tulevaste teemade
osas, parem Ettepanekud tulevaste teemade kohta, tulevaste teemade ettepanekud
osatähtsus ▷ milles [mitte millesse, millest]: Pensioniealiste osatähtsus rahvastikus. Taastuvenergia osatähtsus elektritootmises suureneb
millest osavõtja: Üritusest, valimistest osavõtjad
osa võtma ▷ millest: Võtsid osa üritusest, messist, koosolekust, nõupidamisest
osavõtt ▷ millest: Nõupidamisest, koosolekust, seminarist osavõtt
osundama ’tsiteerima’ ▷ mida [mitte millele]: Osundab seaduse teksti. Osundab
oma ettekandes presidenti
osutama ’näitama, viitama; ilmutama, avaldama’ ▷ mis/mille/mida millele:
Ettevõte hakkab osutama uut teenust. Kõik need puudused osutavad halvale juhtimisele. President tänas rahvast talle osutatud usalduse eest
osutuma ▷ milleks: Valituks osutus esimene kandidaat. Õigusabi osutus vaieldavast rahasummast kallimaks. Linnaametniku pistiseasja teiseks osaliseks osutus tippadvokaat
otsus ▷ mille kohta [mitte millest, millele, mille osas]: Otsus järelepärimise
kohta. Euroopa Kohus tegi otsuse põllumajandustoetuste kohta. Konkurentsiamet langetas otsuse Tallinna Vee tariifide taotluse kohta
▷ milles: Riigikohus tegi otsuse kahe inimese surmaga lõppenud liiklusõnnetuse põhjustanud A. T. kriminaalasjas
▷ mille kasuks, mille kahjuks: Kohus langetas otsuse Läti ettevõtte kasuks.
Eesti kahjuks tehtud otsused
▷ mida teha: Eesti otsus ühineda Euroopa Liiduga. Valitsusliit tegi otsuse
tagada hoiused täielikult. Komisjon jõudis otsusele rahastada 26 projekti
kogumahus 152 253 eurot
▷ mille otsus: Nõuete läbivaatamise otsus
otsustama ▷ mis/mille/mida, mille üle: Pooled ei ole otsustanud tehingu vormi
ega viisi. Juhatus otsustab palgaliste töötajate koosseisu ja töölevõtmise
üle
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▷ mille kasuks: Ametiühingud otsustasid streigi kasuks
▷ mida teha: Valitsus otsustas Rail Balticut toetada. Otsustati jätta kaebus rahuldamata
mille pakkumine, pakkumus ’pakkumise üksikjuhtum’ [mitte millele]: Uute
toodete pakkumine. Puitfassaadivärvide sooduspakkumine. Sai hea tööpakkumuse. Kodulehe kujundamise hinnapakkumus
pakkumine, pakkumus ▷ milleks [mitte millele]: Korraldati vähempakkumine mõõteriistade soetamiseks. Ootame Teie hinnapakkumust kodulehe kujundamiseks
paluma ▷ mida millelt: Palun abi. Palume teilt ettepanekuid reedeks
▷ mida, millel mida teha: Palume saata vabas vormis avaldus. Palus neid,
neil osaleda üldkoosolekul. Palume Teid, Teil korraldada vastuvõtt. Palub
end Tartusse nõupidamisele lähetada
▷ mis/mille/mida mida tegema: Palus sõbra õhtust sööma. Palume Teid
esinema. Olete palutud osalema konverentsil
▷ mis/mille/mida kuhu: Palus kolleegi kõrvaltuppa. Palume Teid õhtusöögile restorani Gloria. Olete palutud aasta lõpetamisele Estonia teatri
talveaeda
palve ▷ mida teha: Palve osaleda komisjoni töös. Palve tagada tööde katkestus
Tallinnas Ahju tänav 10. Viiele kandidaadile esitati palve saata lisainformatsiooni
▷ milleks: Sihtasutuse senine juht esitas palve enda vabastamiseks. Harju
maavanemale esitati palve töörühma moodustamiseks
▷ mille palve: Komisjoni töös osalemise palve. Artikli 192 tõlgendamise
palve. Küsitluses osalemise palve
palvekiri ▷ mille kohta, milleks: Kastani tänava elanike palvekiri teekatte taastamise kohta. Palvekiri õppemaksust vabastamiseks
▷ mida teha: Keila SOS-lasteküla palvekiri toetada vanemliku hoolitsuseta laste üleskasvatamist
▷ mille palvekiri: Alimentide vähendamise palvekiri
panus ▷ millele: Igakuine panus pangakontole
▷ millesse: Eesti panus NATO uude küberkaitsepoliitikasse. Riigi panus
kohaliku ettevõtluse arendamisse
▷ kus: Riigi panus kohaliku ettevõtluse arendamisel
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panustama ▷ millega millesse [mitte millele]: Eesti panustab EL-i piraatlusvastasesse operatsiooni. Vald panustab teetöödega elukeskkonna parandamisse
parandus ▷ kus, kuhu: Parandus arengukava tegevuskava tabelis. Statistikaameti parandused rahvaloendust tutvustavas tekstis. Seaduses, seadusesse
tehti parandus. Tuleb teha parandused protokollis, protokolli. Muudatused ja parandused registris teeb registri volitatud töötleja
▷ mille parandus: Eelnõu parandus. Lepinguteksti parandused
piirama ’kitsendama; vähendama’ ▷ mida: Piiratakse väljaminekuid, alkoholi
müüki
▷ millelt millele, milleni [mitte millega]: Osalejate arv on piiratud sajale,
sajani. Tiraaž piirati kaheksasajalt viiesajale, viiesajani
mille piirang ’kitsendus’: Kapitali liikumise piirangud. Osalejate vanusepiirangud
piirang ▷ millele: Piirangud apteekide asumisele tervishoiuasutuste läheduses. Riigieelarve muutmise seaduses tehtud muudatusega seati piirangud eelarves olevate tuludega seotud kulude tegemisele
piirduma ▷ millega: Suulise hoiatusega piirduti 15 juhul. Linn piirdub viie miljoni laenamisega
pretendeerima ’taotlema’ ▷ millele [mitte milleks]: Pretendeeris direktori
kohale. Siim Kallas pretendeerib aasta voliniku aunimetusele
pretensioon ’nõudlus, taotlus’ ▷ millele, mille vastu: Nendele isikutele, nende
isikute vastu meil pretensioone ei ole
’etteheide’ ▷ mille kohta: Pretensioon kahjuhüvitise tasumise kohta.
Kliendil on õigus esitada pretensioone ostetud kaupade ja tehtud tööde
kohta
proportsionaalne ▷ millega [mitte millele]: Eelmise aasta juurdekasvuga proportsionaalne toodangu juurdekasv
proportsionaalselt ▷ millega [mitte millele]: Puhkusetasu makstakse töötajatele proportsionaalselt puhatava ajaga. Vara jääk jaotatakse proportsionaalselt panusega
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protokoll ▷ mille kohta [mitte millest]: Liikluseeskirja rikkumise kohta koostati
protokoll. Protokoll 12. oktoobril 1929 Varssavis alla kirjutatud rahvusvahelise õhuvedude reeglite konventsiooni parandamise kohta
▷ mille protokoll: Korduskoosoleku protokoll. Väärteoprotokoll. Analüüsitulemuste protokoll
puuduma ▷ kust: Töötaja puudus töölt, koolituselt, koolitusest ilma mõjuva
põhjuseta. Dokumentide hulgast puudusid halduskulude arved
▷ kus: Aktis puudub märge ruumide seisundi kohta. Aktil puudub tööde
vastuvõtja allkiri. Lepingul puudus kliendi allkiri
▷ millel: Tal puudub kindel sissetulek
puudus ▷ millest [mitte mille suhtes]: Suur puudus oskustöölistest. Ettevõtted
tunnevad puudust tugiteenustest
▷ mille puudus: Suur oskustööliste puudus. Kaltsiumipuudus
puudutama ▷ mida [mitte millesse]: Liiklusseaduse muudatused puudutavad
ka jalgrattureid. Läänemaad puudutas palgalangus kõige vähem. Käsil
olevat tehingut puudutav informatsioon
puutuma ▷ mida [konkreetne tähendus]: Ära puutu võõrast koera!
▷ millesse [abstraktne tähendus]: Käsil olevasse tehingusse puutuv informatsioon
põhinema ▷ millel [mitte millele]: Millel süüdistus põhineb? Otsus põhineb
kahel direktiivil
põhjendama ’argumenteerima’ ▷ mida millega: Põhjendage oma süüdistust.
Põhjendab oma puudumist haigusega
päring ’järelepärimine; infootsikorraldus infosüsteemis’ ▷ mille kohta, mis
asjus: Päringud investeeringute kohta. Päringud kadunud isiku kohta,
kadunud isiku asjus jäid tulemusteta
▷ millele, kuhu: Esitas päringu peadirektoraadile, pärimisregistrile. Pankadesse pärandaja hoiuste kohta tehtavad päringud
▷ kus, kust: Päringud geomõõdistuse süsteemis. Kodaniku päring iseenda
kohta rahvastikuregistrist
▷ mille päring: Hinnapäring. Isikuandmete päring. Kogumispensioniga
liitumise päring
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pöörduma ’kuskile v kellegi juurde abi, nõu vms saamiseks minema’ ▷ milles
millega mille poole, kuhu: Pöörduge selles küsimuses, selles asjas juristi
poole. Pöördus toetuse asjus avaldusega linnavalitsuse poole, linnavalitsusse. Pöördusid kohtu poole, kohtusse
rajanema ▷ millel [mitte millele]: Liit rajaneb demokraatial
rakendama ▷ mida mille suhtes: Rakendada tuleks Euroopa Parlamendi soovitusi. Liikmesriigid rakendavad Euroopa Liidu õigusakte. Laste suhtes ei
tohi rakendada füüsilist vägivalda. Euroopa Liidu välisministrid rakendasid sanktsioone kolme Valgevene ettevõtte suhtes
registreerima ’kirja panema, üles märkima, sisse kandma’ ▷ mis/mille/mida
kuhu: Registreeris enda ja kolleegi kursusele. Soovin end homseks tööinspektori vastuvõtule registreerida
▷ kus: Registreeris dokumendi dokumendiregistris. Registreeri end Internetis, veebilehel. Kas kinnisasi tuleb registreerida riigi maakatastris? Eesti
Vabariigis registreeritud juriidiline isik
▷ milleks: Kasutajaks saab registreerida siin. Kursusest osavõtuks palume
end registreerida
registreeruma ’end registreerima v registreerida laskma’ ▷ kuhu: Registreerusin konverentsile
▷ kus: Registreeru Internetis, veebilehel
▷ milleks: Kasutamiseks tuleb registreeruda. Registreerus kasutajaks, kursusest osavõtuks
▷ mida tegema: Registreerus kursusest osa võtma
resolutsioon ’otsus, otsustus’ ▷ mille kohta [mitte millest]: Resolutsioon töö
lõpetamise kohta. ÜRO Peaassamblee resolutsioonid desarmeerimise
kohta. Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni õigusriigi põhimõtete
järgimise kohta Venemaal
riskeerima, riskima ▷ millega: Fond riskeerib miljonitega. Riskib oma reputatsiooniga
▷ mida teha: Prantsuse valitsus riskeeris sekkuda ühe suveräänse riigi
siseasjadesse. Finantskriis riskib paisuda poliitiliseks kriisiks
samane ’identne’ ▷ millega: Kaks samast teksti, esimene tekst on teisega
samane
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sanktsioon ’heakskiit’ ▷ millele: Parlamendi sanktsioon kõnealusele protokollile
’õigusrikkuja mõjutamise vahend’ ▷ mille vastu: Sanktsioonid Süüria
vastu
sarnane ▷ millega [pika täiendi puhul] mille poolest: Näolt ja ka hääle poolest
ühe poliitikuga peaaegu äravahetamiseni sarnane mees
▷ millesarnane: Venemaad võib tabada Kreeka-sarnane võlakriis
sarnanema ▷ millega [mitte millele]: Olukord sarnaneb üha enam kriisiaastate
omaga. Praeguse juhtumi asjaolud sarnanevad Riigikohtu lahendis viidatud asjaoludega
▷ mille poolest: Nad sarnanevad ka natuke välimuselt. Järglased sarnanevad paljude tunnuste poolest oma vanematega
sarnaselt ▷ millega, aga sageli parem muu sõnastus, nt Mis tahes liikmesriigist
kodanik võib sarnaselt Eesti tarbijaga pöörduda .. , parem Nii nagu Eesti
tarbija võib mis tahes liikmesriigi kodanik pöörduda .. Kutseharidust
hakatakse hindama sarnaselt kõrgharidusega, parem Kutseharidust hakatakse hindama samamoodi kui kõrgharidust
mille seadus [mitte seadus millest, mille kohta]: Kohalike maksude seadus.
Pühade ja tähtpäevade seadus. 2012. a riigieelarve seadus. Võeti vastu
asjaõigusseaduse rakendamise seadus
seisnema ▷ milles: Töö seisneb uute töötajate väljaõpetamises
seisukoht ▷ milles [mitte millele, millest]: Ministri seisukoht rahvusküsimuses
▷ mille kohta, mille suhtes [mitte mille osas]: Juhatuse seisukoht uute
investeeringute kohta. Keskkonnakomisjon võttis seisukoha üldplaneeringu muudatusettepaneku suhtes
sekkuma ▷ millesse: Soome valitsus sekkub heitmekaubandusse. Riik sekkub
majandusellu
seletus ▷ mille kohta, millele: Kindlustusvõtja ning vara valdaja seletused
kahjujuhtumi kohta. Nõudis hilinemise kohta seletust. See on ainuke seletus juhtunule
▷ mille seletus: Kliima jahenemise seletus
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seletuskiri ▷ mille kohta [mitte mille suhtes, millest, millele]: Kirjutas seletuskirja hilinemise kohta. Seletuskiri eelarvemuudatuste kohta. Seletuskiri
välisteenistuse seaduse eelnõu kohta
▷ mille seletuskiri: Hilinemise seletuskiri. Eelarvemuudatuste seletuskiri.
Välisteenistuse seaduse eelnõu seletuskiri
seoses ▷ millega, aga sageli parem muu sõnastus, nt Seoses asutuse direktori
Mart Tamme lähetusega .. , parem Asutuse direktori Mart Tamme lähetuse
tõttu .. Premeerida Kadri Kukke seoses 50. sünnipäevaga, parem Premeerida Kadri Kukke 50. sünnipäeva puhul
seostama ▷ mis/mille/mida millega: Uuel aastal seostatakse otsetoetuste maksmine nõuetele vastavusega
seostuma ▷ millega: Mõned arvamused seostusid muude kasutajaõiguste ja
huvidega sidevaldkonnas
sisse kandma ’kirja panema; arvele võtma’ ▷ mis/mille/mida kuhu: Kandis
andmed tabelisse sisse
sissekanne ▷ kuhu: Sissekanne sünniregistrisse. Tegi sissekande kaastunderaamatusse
▷ mille kohta: Sissekanne töövahekorra lõpetamise kohta. Linnapea ametiketi kohta tuleb teha sissekanne linna põhimäärusesse
▷ mille sissekanne: Külalisraamatu sissekanded. Töövahekorra lõpetamise sissekanne
sisse nõudma ▷ mis/mille/mida millelt: Nõudis sisse pakkumise tagatise.
Hagejalt nõuti sisse riigilõiv
soostuma ▷ millega: Kõigi asutuste juhtkonnad soostusid koostööga
▷ mida tegema: Vallad soostusid koolitusvõla tasuma
sooviavaldus ▷ mille kohta: Sooviavaldus halduskogu töös osalemise kohta
▷ milleks: Sooviavaldus oksjonil osalemiseks. Avaldaja ema esitas
05.07.1994 sooviavalduse Eesti kodakondsuse saamiseks
▷ mille sooviavaldus: Oksjonil osalemise sooviavaldus. Kodakondsuse
saamise sooviavaldus
soovitus ’(kirjalik) positiivne hinnang sobivuse kohta; nõuanne’ ▷ millele mille
kohta, milleks: Soovitus erakonda astumiseks. Euroopa Ravimiameti soovitused vaktsiini kasutamise kohta. Soovitused avaliku koosoleku korral38

dajale. Õiguskantsleri soovitus Tööinspektsioonile õiguspärasuse ja hea
halduse tava järgimiseks
▷ mida teha: Soovitus järgida õiguspärasust ja hea halduse tava
▷ mille soovitus: Parteisse astumise soovitus. Õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimise soovitus
soovituskiri ’kirjalik soovitus’ ▷ millele: Soovituskiri praktikakoha taotlejale.
Tegevliikme soovituskiri tegevliikme kandidaadile
▷ millelt, kust: Soovituskiri tegevliikmelt, töökohast
sõltuma ▷ millest: Sõltub rahaliselt oma vanematest. Kokkusaamine sõltub,
parem oleneb mitmest asjaolust
sõltuvalt ▷ millest, aga parem olenevalt millest, nt Sõltuvalt võimalustest,
parem Olenevalt võimalustest
sätestama ’normdokumendiga kindlaks määrama, ette kirjutama’ ▷ mis/
mille/mida: Uus EL-i õigusakt sätestab patsiendiõigused piiriüleste tervishoiuteenuste puhul. Põhiseadus sätestab kõigi võrdsuse seaduse ees. Ametijuhend sätestab, parem määrab kindlaks vanemraamatupidaja õigused,
kohustused ja vastutuse
▷ mille kohta: Kohaliku omavalitsuse ametiasutuste kohta sätestab ATS-i
§ 11 lg 1, et ..
▷ milles: Seaduses sätestatakse tõendamise ja tõendite esitamise kohustus
▷ millega: Rahuaja riigikaitse seadusega sätestatakse riigikaitse rahuaegne korraldus
süvenema ▷ millesse: On töösse süvenenud. Sellesse probleemi tuleb põhjalikult
süveneda
süüdi ▷ milles: Olen selles süüdi. Õnnetuses oli süüdi juhus. Tunnistab end varguses süüdi
süüdi mõistma ▷ mis/mille/mida milles, mille eest: Kohus mõistis süüdi endise
kohtuniku. Kohus mõistis mehe mitmes kuriteos süüdi. Mõisteti võimu
kuritarvitamise kohtuasjas süüdi. Süüdi mõistetud altkäemaksu võtmise
eest
süüdistama ▷ mida milles: Süüdistab valitsust. Süüdistab alluvat valetamises.
Kohtualust süüdistatakse tahtlikus tapmises
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süüdistus ▷ milles: Süüdistus rahapesukatses. Kohtualusele esitati süüdistus
altkäemaksu võtmises. Endisel vanemkonstaablil lasub ka süüdistus illegaalse tulirelva hoidmises
▷ mille süüdistus: Pagasivarguse süüdistus. Pistise nõudmise süüdistus.
Mõrvasüüdistus
süüvima ▷ millesse: Liikluskindlustus süüvib süüdlase rikkumistesse. Ei ole
jõudnud teemasse süüvida
tagama ▷ mis/mille/mida millele millega: Väliskohtumised tagavad Eesti julgeoleku. Vallavalitsusele tagatakse normaalne tööõhkkond. Kodanikele
seadusega tagatud õigused
tagasi kutsuma ’endi valitud isikult tema volitusi ära võtma’ ▷ mis/mille/
mida millega: Valijail on õigus oma saadikut tagasi kutsuda. Nõukogu
liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi aktsionäride üldkoosoleku otsusega
takistama ▷ millel mida: Takistab mu tööd. On takistanud meil ülesande täitmist
▷ millel/mida mida tegemast: On takistanud meil, meid ülesannet täitmast
▷ millel/mida mida teha: On takistanud meil, meid ülesannet täita
▷ mida kus: Takistab mind töös. On takistanud meid ülesande täitmisel
taotlema ▷ mida: Taotles elamisluba. Taotleti lepingu tühistamist
▷ mida millelt, kust: Taotleb toetust töötukassalt, töötukassast
taotlus ▷ mille kohta: Selgitustaotlus asendustäitmistoimingu menetlemise ja
toimingu sooritamise kohta Riia mnt 12–2
▷ milleks: Taotlus hooldaja määramiseks. MTÜ Pärnu Kontserdibüroo
taotlus Pärnu raekoja saali tasuta kasutamiseks. Esitas taotluse riigilõivust vabastamiseks
▷ mille taotlus: Reklaamiloa taotlus. Riigilõivust vabastamise taotlus
teabenõue ▷ mille kohta [mitte millest]: Teabenõue aastainventuuride toimumise kohta. Esitas Tallinna Linnaplaneerimise Ametile teabenõude ühe
detailplaneeringu kohta
teade ’sõnum, teadaanne’ ▷ mille kohta [mitte mille suhtes, millest]: Teade Tööinspektsioonile töökeskkonnaspetsialisti määramise kohta. Kindlustusandja teade kahju hüvitamisest keeldumise kohta. Esitas teate abi vajava
lapse kohta
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▷ milleks: Teade elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse kohaliku omavalitsusüksuse algatusel
▷ mille teade: Hoonestusõiguse seadmise teated
teadlik ▷ millest: Välisministeerium on juhtunust teadlik. Saime probleemist
teadlikuks
teadlikkus ▷ millest: Teadlikkus intellektuaalomandi kaitse vajadusest
teadvustama ’teadvusse tooma’ ▷ mis/mille/mida [mitte millest, mille kohta]:
Ei teadvustanud endale probleemi
teatama ’teada andma, teatavaks tegema, informeerima’ ▷ millest millele:
Teatab lepingu lõpetamise soovist. Teatas juhtunust politseile. Teatame
teile muudatustest kaupade tellimise ja kohaleveo tingimustes
▷ mis/mille/mida millele: Teatas uudist. Teatas meile oma telefoninumbri
teatavaks tegema ▷ mis/mille/mida millele: Tegi teatavaks kavatsuse. Pakkumise ajal tehakse teatavaks firmade nimed ja registrikoodid. Otsus
tehakse töötajatele teatavaks. Õigusosakonnal teha korraldus teatavaks
Saku Vallavalitsusele
teatis ’asutuse antud kirjalik teade’ ▷ mille kohta: Teatis töölepingu erakorralise ülesütlemise kohta. Linnavalitsus saatis teatise ehitise likvideerimise
kohta asjasse puutuvatele isikutele
▷ mille teatis: Töölepingu erakorralise ülesütlemise teatis. Ehitise likvideerimise teatis. Makseteatis
teave ’info, informatsioon’ ▷ mille kohta: Teave seire ja aruandluse kohta.
Teave kliendi raha ja väärtpaberite hoidmise ning kaitsmise kohta. Annab
teavet linnavolikogu menetluses olevate eelnõude kohta
▷ mille teave: Seire ja aruandluse teave
teavitama ’informeerima, teavet andma’ ▷ mida millest: Maksu- ja Tolliamet
teavitab kontrolli tulemustest Veterinaar- ja Toiduametit
tingitud ▷ millest: Komisjoni järeldustest tingitud üldised väited
toetuma ’aluseks võtma, lähtuma’ ▷ millele [mitte millel]: Toetub oma varasematele kogemustele
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toetus ’tugi; abi’ ▷ millele, millelt: Toetus presidendile. Riigi toetus ettevõttele.
Toetus linnavalitsuselt
▷ mille toetus: Lasterikaste perede toetus. Valitsuse toetuseks korraldati
miiting ’(valitsust toetati)’, vrd Tal on rahva toetus ’(rahvas toetab)’
toime panema ▷ mis/mille/mida mille vastu, mille kallal [mitte mille suhtes]:
Pani toime kuriteo P. K. vastu. Alaealiste vastu toime pandud kuriteod.
Rahulike elanike kallal toime pandud vägivald
▷ millest, mille tõttu: Kergemeelsusest, ettevaatamatuse tõttu toime pandud kuritegu
tuginema ▷ millele [mitte millel]: Tugineme TNS Emori uuringule. Tugineb
viieaastasele töökogemusele
tulenema ’lähtuma, põhjustatud olema’ ▷ millest: Nimetatud nõue tuleneb
1. jaanuaril 2009 jõustunud seadusemuudatustest. Otsetehingutest tulenevad kulud
tulenevalt ▷ millest: Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” muudatustest. Sageli parem muu
sõnastus, nt tulenevalt sellest asjaolust, parem selle asjaolu tõttu, selle asjaolu pärast
tulu ▷ millelt, millest: Saab tulu aktsiatelt, kinnisvaralt, majandustegevusest,
kinnisvara müügist
▷ mille tulu: Kinnisvara müügi tulu. Aktsiatulu
tunnistama ▷ mis/mille/mida milleks: Nordea tunnistati parimaks väliskaubandust finantseerivaks pangaks. Töövaidluskomisjon tunnistas koolijuhi
vallandamise tühiseks
▷ mida millele: WHO tunnistas oma vigu seagripipandeemiast teavitamisel. Tunnistab teistele oma eksimust
▷ mille vastu: Tunnistab kohtus oma kaaslaste vastu
tuvastama ’kindlaks tegema’ ▷ mis/mille/mida: Dokumendi taotleja isik
tuvastatakse dokumendi taotluse esitamisel. Riigikontroll tuvastas hangete puhul rikkumisi ja vajakajäämisi
▷ millel mis/mille/mida: Politsei tuvastas kaineks tunnistatud autojuhil
joobe. Patsiendil tuvastati luumurd
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tõend ▷ mille kohta [mitte mille suhtes]: Tõend maksuvõla puudumise kohta.
Perearsti tõend eestkostjaks soovija tervisliku seisundi kohta
▷ mille tõend: Maksuvõla puudumise tõend. Töötasutõend
tõendama ’tõesust, tõepära v tõele vastavust kinnitama’ ▷ mida millega: Uurimisosakonna menetletud 222 kriminaalasjas tõendati 302 isiku seotus
kuriteoga. Sihtasutusele raha ülekandmist tõendatakse pangaülekande
koopiaga või kassa sissetuleku orderiga
tänu ▷ millele: Eesti pääses tänu eurorahale suurest võlakoormast. Tänu saastatud õhule oli inimeste tervis ohus, parem Saastatud õhu tõttu oli inimeste
tervis ohus
tööle asuma ▷ kuhu, kus millal, mis ajast: Jaan Tamm asub tööle majandusosakonda, majandusosakonnas 1. oktoobril, (alates) 1. oktoobrist. Valla
kultuuritöötaja ametikohale, ametikohal asub tööle Mai Tilk
▷ millena: Asus tööle komisjoni sekretärina
tööle võtma ▷ mis/mille/mida mis ajast: Võttis tööle uue sekretäri. Kaubamaja
võtab tööle müüjaid ja müügikonsultante. Võtame (alates) 15. maist tööle
koristaja. Palun võtta mind tööle (alates) 1. septembrist
▷ mis/mille/mida kuhu, millena, milleks: Võttis Anne Kase tööle majandusosakonda. Anne Kask võeti tööle sekretärina. Ants Tamm võeti tööle
allüksuse juhiks
tühistama ’kehtetuks tunnistama, ära ütlema, annulleerima’ ▷ mis/mille/
mida millega: Palun tühistada halduskohtu määrus. AirBaltic tühistas
kõik lennud. Olime sunnitud broneeringu tühistama. Ringkonnakohtu
29. novembri 2007. a kohtuotsusega tühistati maakohtu otsus
umbusaldus ▷ mille vastu: Tunneb umbusaldust uue töötaja vastu. Umbusaldus kõige võõra vastu
umbusaldusavaldus ’umbusalduse avaldamine’ ▷ millele, mille vastu: Kultuuriinimeste umbusaldusavaldus ministrile. Vallavolikogu liikmete umbusaldusavaldus vallavanema vastu
umbusaldust avaldama ▷ millele, mille vastu: Volikogu aseesimehele avaldati
umbusaldust. Töötajad avaldasid direktori vastu umbusaldust
usaldus ▷ mille vastu [mitte mille suhtes]: Eesti kodanike usaldus valitsuse vastu.
Tarbijate usaldust e-kaubanduse vastu on kuritarvitatud kogu Euroopas
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usaldusavaldus ’usalduse avaldamine’ ▷ millele: Kriisiaegne usaldusavaldus
valitsusele. Aktsiaturu usaldusavaldus Apple’i juhtkonnale
usaldust avaldama ▷ millele: 58,5% hääletajaid avaldas usaldust presidendile
vaatamata ▷ millele, aga sageli parem hoolimata millest, olenemata millest:
Vaatamata põhjusele, parem Olenemata põhjusest on klubil õigus leping
üles öelda. Kõigile raskustele vaatamata, parem Kõigist raskustest hoolimata jõuti tööga õigeks ajaks valmis
vabandama ’andestama, andeks andma’ ▷ mida: Vabandage seda korralagedust! Vabandage mind, ma pean nüüd lahkuma. Ma vabandan Teid ’ma
andestan Teile’
▷ mille pärast: Vabandage vastusega viivitamise pärast
▷ mille ees: Direktor vabandab alluvate ees, parem Direktor palub alluvatelt vabandust
’õigustama’ ▷ mida millega: Vabandab puudumist haigestumisega
vabandust paluma ▷ millelt [mitte mille ees]: Ettevõte palub vabandust kõikidelt klientidelt
▷ mille pärast, mille eest: Palun vabandust tülitamise pärast. Palub kolleegilt oma sõnade pärast, oma sõnade eest vabandust
vabanema ▷ millest: Vabanes kahju hüvitamise kohustusest. Üritab vabaneda
narkosõltuvusest
▷ kust: Vabanes vanglast enne tähtaega. Enne viit me töölt ei vabane
vabastama ▷ mis/mille/mida millest, kust: Direktor vabastas sekretäri ametist, töölt ’töösuhe lõpetati’. Mees vabastati ajutiselt raskest tööst ’(raske
töö tegemisest)’. Vabastati vanglast, vahi alt enne tähtaega. Üliõpilane
vabastati ajateenistuskohustuse täitmisest
vaidlus ▷ mille üle, mille pärast [mitte mille suhtes]: Vaidlus kaitsejõudude üle,
kehtivusaja pärast. Kohtuvaidlus kindlustustingimuste tõlgendamise üle
▷ millega: Vaidlus ettevõtte juristiga. Vaidlus ministeeriumiga dokumentide hoiule andmise pärast
▷ mille vaidlus: Eelarvevaidlus
vaidlustama ’vaidlusaluseks tunnistama’ ▷ mis/mille/mida kus: Vaidlustas
otsuse sulgeda algkool. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus44

kohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest
vajadus ▷ mille järele: Vajadus arstiabi järele
▷ mida teha: Vajadus reformida haridussüsteemi
▷ mille vajadus: Arstiabi vajadus. Haridussüsteemi reformimise vajadus
valmidus ’valmisolek’ ▷ mida teha: Valmidus analüüsida oma kutsetegevust ja
kavandada edasist arengut
▷ milleks: Valmidus meeskonnatööks
▷ mille valmidus: Konsulaarteenuste ja -abi osutamise valmidus. Meeskonnatöö valmidus. Meeskonna koostöövalmidus
valmis ▷ mida tegema [mitte mida teha]: Valmis minema. On valmis töötama
täiskoormusega
▷ milleks [mitte millele]: Minekuks valmis. Oleme valmis viljakaks koostööks
▷ mille valmis: Minekuvalmis. Koostöövalmis
valmisolek ▷ mida teha: Valmisolek minna. Inimese valmisolek muutustega
toime tulla. Väljendas oma valmisolekut tarviduse korral lepingut muuta
▷ milleks: Minekuks valmisolek. Valmisolek hädaolukorraks
vastama ’vastavuses olema’ ▷ millele: Tooted peavad vastama kvaliteedinõuetele
vastandama ’vastastikku kõrvutama, vastu seadma’ ▷ mis/mille/mida millele
[mitte millega]: Vastandatakse teadust ja religiooni. Hiina ja Venemaa
vastandasid end lääneriikidele
vastanduma ▷ millele [mitte millega]: Uus erakond vastandus vanadele erakondadele
vastavalt ▷ millele [mitte millega]: Vastavalt aluslepingu artikli 140 lõikele 2
euro kasutuselevõtu kohta. Sageli on parem muu sõnastus, nt mille järgi,
mille kohaselt: Vastavalt tulumaksuseadusele, parem Tulumaksuseaduse
järgi, tulumaksuseaduse kohaselt. Vastavalt vajadusele, parem Vajadust
mööda, vajaduse järgi
vastavus ▷ millele [mitte millega]: Joogivee kvaliteedi vastavus nõuetele. Kontrollitud vastavust õigusaktidele. Karistuse mittevastavus kuriteo raskusele
▷ mille vastavus: Tegude ja sõnade vastavus
45

vastavusse, vastavuses ▷ millega [mitte millele]: Palume viia detailplaneering
vastavusse sotsiaalministri määruse nr 22 nõuetega. Eeskiri on koostatud
vastavuses seadustega
vastuolu ▷ milles: Vastuolud tunnistajate väidetes
▷ mille vahel: Vastuolu isiklike põhimõtete ja organisatsiooni nõudmiste
vahel
▷ millega: Äriühingu põhikirja vastuolu seaduse nõuetega. Hakkab silma
vastuolu varem räägituga
▷ mille vastuolu: Võimu ja vaimu vastuolu
vastuollu, vastuolus ▷ millega: Sattus vastuollu vallavalitsusega. Osanike
31. jaanuari 2007. a otsused on vastuolus heade kommetega
vastuskiri ▷ mille kohta, mis teemal: Maanteeameti vastuskiri teekattemärgistuse kohta. Vastuskiri puude mahavõtmise teemal
▷ millele: Vastuskiri märgukirjale. Vastuskiri pereabikeskuse pöördumisele. Põllumajandusministri vastuskiri põllumajandustootjatele
vastutama ▷ mille eest millega: Iga ametnik peab vastutama enda koostatud
dokumendi õigsuse eest. Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest
kogu oma varaga
▷ mille korral: Lennu hilinemise korral vastutab lennufirma kahju eest.
Õnnetuse korral vastutab ta kahju hüvitamise eest
▷ mille ees: Alltöövõtjad vastutavad peatöövõtja ees, parem Alltöövõtjad
annavad vastust peatöövõtjale. Alltöövõtjad annavad aru peatöövõtjale
vastutus ▷ mille eest [mitte millest]: Vastutus ülesande täitmata jätmise eest.
Kannavad vastutust ’vastutavad’ tekitatud kahju eest
▷ mille korral: Vastutus õnnetuse korral
▷ mille ees: Käendaja vastutus võlausaldaja ees
volikiri ’kirjalik volitus’ ▷ mille kohta, milleks: Volikiri korteriühistu esindamise kohta, esindamiseks
▷ mille volikiri: Korteriühistu esindamise volikiri
volitama ▷ mis/mille/mida [mitte millel] mida tegema: Volitan ettevõtet esindama juhatuse liiget Tõnu Paljakut, juhatuse liikme Tõnu Paljaku. Juhatuse liige Tõnu Paljak on volitatud ettevõtet esindama
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volitus ’(kirjalik v suuline)’ ▷ mille kohta, milleks: Volitus alaealise konto käsutamise kohta, käsutamiseks
▷ mida teha: Volitus alaealise kontot käsutada
▷ mille volitus: Alaealise konto käsutamise volitus
võlg ▷ millele [mitte mille ees]: Ettevõtte võlg tarnijatele
▷ mille võlg: Korteriühistu kommunaalmaksete võlg
võlgnema, võlgu olema ▷ mis/mille/mida millele: Võlgneb pangale kolm
tuhat eurot. Olen sulle selgituse võlgu
▷ mis/mille/mida mille eest: Korteriühistu võlgneb elektri eest suure
summa
võlgnevus ’võlguolek’ ▷ millele [mitte mille ees]: Korteriühistu võlgnevus Eesti
Energiale
▷ mille eest: Võlgnevus tarbitud elektri eest
väljavõte ▷ millest: Väljavõte kinnistusraamatust. Esitas protokollist väljavõtte
▷ mille väljavõte: Kinnistusraamatu väljavõte. Protokolli väljavõte
õiend ’kirjeldav ja kinnitav dokument’ ▷ mille kohta [mitte mille suhtes, millele, millest]: Õiend kinnipeetud tulumaksu kohta. Õiend maa erastamise
kohta
▷ mille õiend: Kinnipeetud tulumaksu õiend. Maa erastamise õiend
õigeks mõistma ▷ mis/mille/mida milles millega: Kohus mõistis oma otsusega kohtualuse õigeks. Mõisteti võimu kuritarvitamise asjas õigeks
õigus ▷ millele: Tal on õigus kogu varale. Süüdistatava õigus kaitsele. Kinnipeetaval on õigus kirjavahetusele. Õigus kahju hüvitamisele, parem 1. õigus
saada kahju korral hüvitist, õigus saada kahju eest hüvitist, õigus saada
kahjuhüvitist; 2. õigus kahju hüvitada
▷ mille peale: Tal on õigus kogu vara peale
▷ mida teha: Õigus kaitsta end süüdistuste vastu. Õigus allkirja anda.
Õigus varjupaika saada. Õigus riigilt kaitset saada. Õigus lepingust lahti
öelda
▷ mille õigus: Kirjavahetusõigus. Allkirjaõigus. Varjupaigaõigus. Lepingust lahtiütlemise õigus
õigustama ▷ mida millega: Püüdis tehtut õigustada. Õigustas oma eksimust
olukorra keerukusega
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ärakiri ▷ millest: Teeb dokumentidest koopiaid, väljavõtteid, ärakirju. Menetlusosalisel on õigus toimikuga tutvuda ja saada seal olevatest menetlusdokumentidest ärakirju
▷ mille ärakiri: Dokumentide ärakirjad. Kohtuotsuse ärakiri
ühitama ’ühte sobitama, ühendama’ ▷ mis/mille/mida millega: Püüab ühitada töö- ja pereelu. Tervishoiuosakond ühitati vahepeal majandusosakonnaga
ühtima ’ühte v kokku langema’ ▷ millega: Maakonna piir ühtib riigipiiriga.
Meie plaanid ühtivad teie omadega
ülevaade ▷ millest [mitte mille kohta, mille osas]: Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist. Annab juhtunust ülevaate. Andis ülevaate
kuritegudega saadud vara konfiskeerimisest
▷ mille ülevaade: Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungi ülevaade. Juhtunu ülevaade

