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autori ja tõlkija varjus
Keeletoimetajate vestlusring

27. märtsil 2019 toimus Tartu Ülikoolis keeletoimetajate vestlusring, kus osale-
sid arut elujuht Riina Reinsalu ning keeletoimetajad Aili Künstler, Helika Mäekivi, 
Helen noormägi, Piret Põldver, Külli Pärtel ja Eva velsker. Alustuseks andsid osa-
võtjad lühiülevaate oma tööelust, et avada selle eri tahke.

riina reinsalu: Olen eesti ja üldkeeleteaduse insti-
tuudis assistendi ametikohal, õpetan peamiselt 
väljendus- ja tekstiõpetust. Töötan vabakutselise 
keeletoimetajana: mul on oma väike ettevõte, 
toimetan teadustekste.

aili Künstler: Keeletoimetajana alustasin tööd kõi-
gepealt enamasti vene- ja seejärel ingliskeelsete fil-

mide subtiitrite toimetajana, seega tõlketeksti keeletoi-
metajana. olen olnud ajakirjade ja kultuuriteemaliste 

väljaannete keeletoimetaja. Sirbi keeletoimeta-
jana töötan 1995. aastast, sealhulgas selle kee-
lekülgede  toimetajana. Eelmise aastaga lõppes 
minu tegevus kümme aastat Sirbi lisalehena ilmu-

nud Keele Infolehe kolmikrollis toimetaja-keele-
toimetaja-korrektorina. olen ka tõlkinud ja keele-

teemadel üksjagu artikleid kirjutanud. Viimasel paaril 
aastal olen Sirbi keeletoimetajana töötanud kaugtöö 
vormis oma kodus. 

Eva Velsker: Olen töötanud suure osa oma elust 
ülikoolis, õpetanud väljendusõpetust, aga selle 
kõrvalt olen tõlkinud ja toimetanud ilukirjandus-
tekste ning mõnel määral humanitaarvaldkonna 
tekste. Olen kahes rollis: väga sagedasti toimeta-
tav, aga mõnikord ka toimetaja. 
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Piret Põldver: Töötan õppematerjalide kirjastuses 
Maurus, kus olen ainus keeletoimetaja. olen kuus 
aastat töötanud eri tekstide keeletoimetajana, 
kuid kõige rohkem meeldib mulle toimetada ilu-
kirjandust. 

Külli Pärtel: oma esimest 
keeletoimetustööd alus-

tasin selle sajandi alguses 
ühes aja lehetoimetuses, kus 
parandasime artikleid veel paberi peal ja korrek-
tuurimärkidega. Pärast viis teine töötaja paran-

dused arvutis sisse. Üsna varsti said aga ka keele-
toimetajad omale arvuti. Hiljem toimetasin palju 

aastaid tõlke büroos tõlketekste ja nüüd olen üle poole 
aasta olnud Tartu Ülikooli keele toimetaja.

Helika mäekivi: Olen töötanud keeletoimetajana üle 
kahekümne aasta. Alustasin korrektorina ajakir-
jas Hobumaailm, mida ilmus vaid kaks numbrit. 
Siis läksin tööle tõlkebüroosse ja võin öelda, et 
seal töötatud neljateistkümne aasta jooksul 
kujunes minust tõlketekstide keeletoimetaja. 
Seejärel olin tööl veel tekstibüroos, kus sain eesti 
keeles kirjutatud tekstide toimetamise kogemuse, 
ja veel ühes tõlkebüroos, kuhu mind tõmbas tagasi. Siis 
aga tegin oma ettevõtte, mis pakub keeletoimetus- ja -koolitusteenust. Minu 

lemmikteemad on õigus-, haldus- ja majanduskeel – seega 
tegelen peamiselt tarbetekstidega.

Helen noormägi: olen luisa tõlkebüroo tõlke-
toimetaja. Toimetajatööd olen teinud neliteist 
aastat. Alustasin magistriõpingute kõrvalt tõlkebü-
roos osalise ajaga. Olin vahepeal õpetaja, viimased 

kaheksa aastat olen olnud tõlkebüroos põhikohaga 
keele toimetaja.
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TööproTsess

Järgmisena kirjeldasid keeletoimetajad, kuidas on töö nende ametikohal korral-
datud ja millised tööetapid on neil tekste toimetades välja kujunenud.

Aili: Sirbis on osakonnatoimetajad ehk sisutoimetajad, praegu kaks keeletoimeta-
jat ja korrektor. Peaks olema selge, mida keegi teeb: valdkonna toimetaja tellib 
artikli ja suhtleb autoriga sisuliste küsitavuste korral, keeletoimetaja vormistab 
artiklis esitatud sisu heakeelsena ja korrektor loeb korrektuuri. Alati see nii 
kahjuks siiski pole – sisu ilmneb ju keelekasutuse kaudu. Mis keeletoimeta-
misse puutub, siis on kahel võrdse ametipositsiooniga inimesel mõnikord kee-
ruline kokku leppida, kui kirjakeeles on kohaseid võimalusi mitu. Kuna muutu-
sed ja kommentaarid on failides näha, arutab toimetaja teinekord autoriga ka 
keeleparandusi, misjärel aktsepteerib need või jätab aktsepteerimata. Mina 
seda teksti rohkem ei näe. Lehes võib seega ette tulla ebaühtlust. Reedel ilmuv 
nädalaleht peab trükikojas olema kolmapäeva õhtuks ning autoritelt laekunud 
lood peavad olema sisuliselt ja keeleliselt toimetatud, küljendatud ja korrek-
tuuri läbinud viie tööpäeva jooksul. Sageli langeb kõigis töölõikudes põhikoor-
mus siiski kolmele esimesele nädalapäevale.

piret: Meie kirjastuses on keeletoimetaja, kujundaja ja kolm-neli sisutoimeta-
jat. Sisutoimetaja vaatab õpiku käsikirja üle ja räägib autoriga, pärast tuleb 
käsikiri minu kätte. Olenevalt käsikirjast ja selle paksusest on mul ühe õpiku 
esmatoimetamiseks umbes kaks nädalat. Toimetades pean tähtsaimaks teksti 
arusaadavust, pean enda rolliks teksti lugeja jaoks mõistetavaks tegemist. 
Keele toimetades kasutan track change’i ehk muudatused on alati näha. Mõist-
lik töömaht on 15–20 lehekülge päevas. Siis saab läbi mõelda, mida laused 
tähendavad – vahel võib juhtuda, et esimesel lugemisel jääb mõte hämaraks. 
Seejärel saadan töö sisutoimetajale, kes vaatab minu töö koos selle autoriga 
üle. Kohtadesse, millest ma ei saa sisuliselt aru ja mis tuleks kindlasti eraldi 
üle vaadata, kirjutan kommentaari juurde. On kohti, kus parandan küll lause 
ära, aga on tunne, et võisin valesti aru saada – üritan ka need kohad kommen-
taariga ära märkida. Nüüd läheb tekst küljendusse ja kuu või paar hiljem saan 
lõpliku variandi, mis on juba küljendatud. Seejärel loen paberi peal korrek-
tuuri. Ühtlustan, näiteks mõisted peaksid olema alati samas stiilis kirjutatud. 
Siis läheb tekst tagasi kujundajale, kes viib parandused sisse. Vahel tahan teist 
korda lõplikku faili näha. Lõpuks läheb see trükki. Mul on üsna kehvi kogemusi, 
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kuidas ilukirjandusteksti fail edasi-tagasi pendeldades kaotab minu märkused 
või lõpuks läheb trükki raamat, mille viimast versiooni ma ei ole näinud. Kõige 

õudsem kogemus oli selline, et kui raamat välja 
tuli, siis selgus, et seal on ka pildid ja pildiallkir-
jad. Pildiallkirju ma polnud üldse näinud. Autor 
ei olnud aga keeletundlik ja tekst oli kohutavate 
vigadega, Messengeri chat’i stiilis, ja oli ilmselge, 
et keegi ei olnud pildiallkirju üle käinud.

Külli: Ülikooli tekstid on mitmekesised. Paljud 
neist on seotud kommunikatsiooni ja turundu-

sega. Päris suure osa ajast täidab ülikooli ajakiri, mis ilmub kord kuus. Mahu 
poolest märksa väiksema osa moodustavad õigustekstid: määrused, eeskir-
jad, lepingud jm. Vahel saan toimetada näiteks tähtpäevadega seotud tekste: 
aktuste kavasid, kutseid, kõnesid. Viimane suur töö oli hoopis majandusvallast. 
Sageli arvatakse, et töö ülikoolis tähendab teadustekste, aga nii see ei ole – 
neid näen väga vähe. Teen iga päev koostööd ülikooli keelenõunikuga ja ühtluse 
tagamiseks oleme teinud palju omavahelisi kokkuleppeid. Peale toimetamise 
annan küsijatele ka keele nõu. Parandused jätan alati näha ja enamasti kirjutan 
ka küsimusi-märkusi. Kas neid vaadatakse, on teine asi, sest paar korda on öel-
dud, et pole aega, vajutatakse nuppu, et nõustuda kõigega, ja tekst läheb käiku. 
Rohkem on aga õnneks neid, kes vaatavad hoolega ja esitavad küsimusi. Tuleb 
ette, et ei nõustuta kõigi muudatustega, aga konflikte ei ole selle pärast olnud.

Helika: Toimetan teksti kolmes etapis. Kõigepealt alustan suuremate asjadega. 
Kui on eestikeelne tekst, siis toimetan kõike korraga, nii sisu kui ka keelt, aga 
põhitähelepanu on teksti üldisel loogikal. Olen oma klientidega kokku leppi-
nud, et vajaduse korral võin ümber tõsta, kustutada ja lisada lauseid ja isegi 
lõike. Tähistan kõik muudatused, nii et autor näeb, mida olen teinud. Samuti 
lisan teksti kommentaare küsimuste, põhjenduste ja valikuvariantidega. Tõlke-
teksti toimetamisel ei ole teksti ümbertõstmine võimalik, sest originaalist tuleb 
näpuga järge ajada, kuid kõik muud toimingud on samad. Seejärel saadan töö 
ära. Autor või tõlkija vastab tavaliselt kommentaarikasti või selle alla ja kui soo-
vib, aktseptib muudatused. Teine etapp algab siis, kui autorilt või tõlkijalt tuleb 
tekst tagasi. Siis parandan seda kliendi näpunäidete järgi, kustutan kommen-
taarid ja kui muudatused on veel näha, siis aktseptin need. Siis alustan kolman-

mul on kogemusi, kuidas 
ilukirjandusteksti fail 

edasi-tagasi pendeldades 
kaotab tehtud märkused 

või lõpuks läheb trükki 
raamat, mille viimast ver-
siooni ma ei ole näinudki.
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dat etappi: prindin faili välja ja hakkan seda tähenärijalikult üle lugema. Selle 
käigus parandan viimased õigekirjavead ja teen muud lihvimistööd. Mõnikord 
tuleb lugeda ka küljendatud varianti.

Helen: Tõlketekstid on üsna keerulised, peaksin teadma kõigest kõike. Luisas on 
küll osakonnad, näiteks meditsiini- ja tehnikatekstidel on nendeks spetsialisee-
runud toimetajad ja tõlkijad. Päris nii ei ole, et üks toimetaja teeb kõike, aga 
pean toime tulema mitmesuguste tekstidega.

Tööprotsess näeb välja nii, et tõlkijalt saadud teksti saadan toimetatuna 
edasi tehnilisele toimetajale, kes võrdleb originaaliga näiteks numbreid, enne 
kui kliendile annab. Suhtlen tõlkijaga, kui tekib keeleküsimus. Võib juhtuda, 
et mõnikord on klient ühtlasi teksti autor, aga enamasti mitte. Töö on huvitav, 
sest on mitme kesine. Tekstid on tõlgitud eri keeltest, on õigus-, pangandus-, 
turundustekste. Igav ei hakka. Töö võib tunduda üksluine, sest olen päevad läbi 
arvuti taga, aga tekstid on põnevad.

KEELEtoimEtaja Kui EttEVõtja

Keeletoimetajad rääkisid ka endast kui ettevõtjast: millistel põhjustel otsustati 
oma firma luua, kui kaua võttis aega ettevõtte nime väljamõtlemine ja põhikirja 
loomine, kuidas erineb oma firmas ja suures büroos töötamine.

riina: Kui mõtlen ettevõtte loomise peale, siis mul võttis tükk aega, et julgeda teha 
oma firma. Raske oli sobivat nime leida, ka raamatupidamine hirmutas mind 
väga. Võtsin endale väga hea raamatupidaja – 
nüüd ma ei pea rahaasjade pärast muretsema.

Helika: Minuga oli sama lugu. Esiteks pelgasin 
kaua, et ma ei tea raamatupidamisest midagi. 
Aga minulgi on nüüd väga hea raamatupidaja. 
Teiseks pani kahtlema ebakindlus – ettevõt-
jana pean oma puhkuse ja haigekassa eest ise 
maks ma, mis tekitas hirmu suurte kulude ees. 
Asutasin firma ajal, mil töötasin veel tõlke - 
büroos, ja alguses tegin ettevõtte kaudu üksnes koolitusi. Siis aga hakkas 
tulema väga palju põnevaid pakkumisi, mida ma järjest ära ütlesin, sest põhi-
töökohal oli koormus suur. Ühel hetkel jäingi mõtlema, mida ma siis tahan: kas 

Mul võttis oma firma 
tegemine tükk aega. raske 
oli sobivat nime leida, ka 
raamatupidamine hirmu-
tas. Võtsin endale väga hea 
raamatu pidaja ja nüüd ei 
pea enam raha asjade 
pärast muretsema.
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vastutada enda eest ise, aga teha lahedaid töid, või olla küll põhitöötaja koos 
sotsiaalsete garantiidega, ent toimetada tekste, mis ei ole alati paeluvad. Kui 
mul oli firma aasta aega olnud ja natuke oli juba raha kogutud, siis arvutasin, 
et kui ma pakutavate töödega jätkaksin, tuleksin aastakese kindlasti omadega 
välja. Ja nii tegin lihtsalt ühel päeval otsuse. Alustasin seega üsna riski vabalt, 
kindlate klientide ja tuluallikatega.

Ettevõtjana pihta hakata ongi hea, kui on olemas oma klientuur ja natuke 
raha. Enamjaolt on mul püsikliendid, kellele on kõige olulisem kvaliteet ja kes 
ei pea tähtaega kõige tähtsamaks.

riina: Firma võib olemas olla mõne teise töökoha kõrvalt. Kogemus näitab, et 
arvet tahetakse. Arve esitamise võimalus võiks olla, sest muidu jääb tööpakku-
miste hulk üsna väikseks.

Küsimus auditooriumist: Kui te räägite oma firmast, kas te räägite osaühingust? 

riina: Raamatupidajad soovitavad teha pigem osaühingu kui töötada füüsilisest 
isikust ettevõtjana.

Helika: Uurisin ka sama asja enne asutamist ja mulle tundus, et osaühing on 
kasulikum. Eks nii osaühingul kui ka FIE-l on oma plussid ja miinused. Julgen 
kinnitada, et firma asutamises ei ole mitte midagi keerulist, sest tänapäeval on 
isegi põhikiri automaatselt olemas. Asutamisel tuleb teha valikud ainult kahes 
kohas, kõik muu on juba ära tehtud.

riina: Erinevus oma firma ja tõlkebüroo vahel on, et suures büroos on inimesi, 
kes on abiks, näiteks projektijuhid ja tehnilised toimetajad. Oma väikses firmas 
pead ise olema hunt Kriimsilm ja kõik ära tegema.

KeeletoiMetaja Kuvand, töötasu ja -KoorMus

Arutati, kas ja kuivõrd ühiskonnas keeletoimetamist väärtustatakse, aga sedagi, 
kas keeletoimetajad ise oskavad oma tööd vääriliselt hinnata. Märgiti ära uurin-
gust selgunud keeletoimetaja keskmine brutopalk ühe lehekülje kohta ja arutleti, 
milline on keeletoimetaja mõistlik töökoormus. 

Helika: Keeletoimetaja töö jääb tavaliselt autori või tõlkija varju. Ta ei ole põhi-
otsustaja, kuigi on asutusi, kus keeletoimetaja on sageli viimane, kes teksti 
enne avalikkuseni jõudmist näeb. Teoreetiliselt peaks keeletoimetaja olema 
siiski teisel kohal. Seega on tema isikuomadustesse ühtlasi sisse kirjutatud see, 
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et ta on tagaplaanil, töötab omaette ega käi rusikatega vehkimas. Seepärast 
ongi tema amet jäänud pisut salapäraseks ja ühiskond ei tea, mida ta teeb. 
Enamjaolt arvatakse, et toimetaja paneb komasid ja kriipsusid. Üsna sageli 
kuuleb lauseid „Vaata see tekst kähku üle, ega siin midagi ei ole, ma oleks ise 
ka teinud, aga mul ei ole aega“ või „Milleks on vaja keeletoimetaja ametit, kõik 
eestlased oskavad ju ometigi eesti keelt kirjutada“. Seega ei osata seda ametit 
väärtustada ega vajalikuks pidada, mille tõttu ka ei tasustata vääriliselt.

Piret: Mingi teenuse hind kujuneb muu hulgas välja ka selle järgi, mis hinda 
teenuse pakkuja küsib. Üksik keeletoimetaja ei saa palju muuta, aga kui keele-
toimetajad üldiselt väärtustavad oma aega, oskusi ja teadmisi ning küsivad 
selle eest väärilist tasu, siis seda tasu hakatakse ka maksma. Olen märganud, et 
pakutav tasu võib olla tõepoolest väga väike, näiteks lehekülje hind alla euro, 
mis on naeruväärne, kuid ilmselt keegi on siis tõesti nõus selle hinna eest töö-
tama. Olen märganud sedagi, et kui küsin rohkem, siis sageli selle summa ka 
saan. Mitte küll alati, aga pigem tasub küsida. 

Helika: Olen sellega nõus. Kui mulle pakutakse mõnikord tööd, mida ma ajapuu-
duse või teema tõttu ei taha võtta, siis olen küsinud kõrgemat hinda kui tava-
liselt, lootes, et klient leiab teise toimetaja. 
Minu üllatuseks ollakse aga väga tihti valmis 
maksma ka suuremat tasu. See näitab, et 
turul on raha olemas. Asi võib olla pigem sel-
les, et toimetaja ei julge kohati rohkem küsida. 
Tegelikult ei tasu heituda. Kui üks klient ei saa 
maksta, siis järgmine võib-olla maksab. Mõni-
kord aitab vähem teadliku kliendi puhul ka 
proovitöö tegemisest: kui tööpakkuja näeb, et 
peale tähevigade võib toimetaja olla abiks ka parema sõna leidmisel või teksti 
sobivamal liigendamisel, on ta võib-olla mõistvam ja nõus rohkem maksma.

Piret: See oleneb natuke ka kogemusest. Kui on juba aastaid töökogemust, siis on 
lihtne öelda mõnele pakkumisele ei või küsida hästi suurt tasu, aga alustajana 
on süsteem minu meelest teistmoodi. Mäletan ise ka, et ma esimesel paaril 
aastal ei julgenud mitte millelegi ära öelda, sest mul oli vaja kogemust ja öelda, 
et näete, olen toimetanud.

asi võib olla pigem selles, 
et toimetaja ei julge roh-
kem küsida. tegelikult 
ei tasu heituda. Kui üks 
klient ei saa maksta, 
siis järgmine võib-olla 
maksab.
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aili: Kui on juba tase, mis on ka teistele teada, siis saab rohkem raha küsida. Selle 
raha ka saab, kui ollakse võimelised maksma. Ja kui ei olda, siis võime valida: kui 
on tore inimene ja huvitav tekst, siis võib teha ka väikse raha eest, ja kui ei ole 
tore inimene ning on kehv tekst, siis ei võta seda teha.

Külli: 2017. aasta lõpus tegi Eesti Keeletoime-
tajate Liit keeletoimetaja töökoormuse ja -tasu 
uuringu. Sellest selgus, et põhikohaga keeletoi-
metaja keskmine brutotasu oli 4,47 eurot lehe-
külg. Keskmist oli väga raske kindlaks teha, sest 
keeletoimetajad töötavad nii erinevates vormi-
des, ja see summa on aritmeetiline keskmine.

riina: Enamik toimetab tükitöö alusel ja räägime tükitööhinnast. Üks lehekülg on 
1800 tähemärki koos tühikutega ja arvestatakse enamasti algmahult.

Helika: Ka koormus peab olema inimväärne, mitte 30 lehekülge päevas ja veel 
öösel ka. Kui keskmine töömaht on umbes 15 lehekülge päevas, siis selle sum-
maga korrutades on tulemuseks palk, millega võiks enam-vähem ära elada. Ja 
see on üksnes keskmine hind, millest võib alati ülespoole minna.

Külli: Selle uuringu üks kasutegureid on, et tasu teema on üles tõstetud, mingi-
sugused summad välja öeldud ja sellest räägitakse. Keeletoimetaja on tihti 
üksipäini nokitseja, info ametikaaslaste vahel ei liigu ega pruugita teada, kui 
palju teised küsivad.

autori ja KEELEtoimEtaja Vastutus

Käsitleti autori ja keeletoimetaja suhtlust ajakirjandus- ja ilukirjandustekstide 
korral. Püüti selgusele jõuda, mille eest vastutab autor – tõlketeksti puhul ka 
tõlkija – ja mille eest keeletoimetaja. Kõnelejate kogemusest nähtus, keda näeb 
lugeja vastutavana – keda süüdistatakse või tänatakse.

aili: Tõlketeksti puhul ei ole minu meelest mõistlik, et keeletoimetaja peab vastu-
tama selle sisulise õigsuse eest ehk sõna-sõnalt kogu teksti ise uuesti tõlkima. 
Muuseas, lehes ei pruugi ilmuda see sõnastus, mille mina keeletoimetajana 
kirja panin. Ka raamatu toimetajalt võib autor nõuda põhjendatult, aga ka alu-
setult, et miski peab ilmuma just sel kujul, nagu tema soovib. nii ei saa keele-
toimetaja tegelikult vastutada selle eest, mis ilmub. Mina autoriga üldjuhul 

Kui on tore inimene ja 
huvitav tekst, siis võib 

teha ka väikse raha eest, 
kui ei ole tore inimene 

ning on kehv tekst, siis ei 
võta seda teha.
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otse ei suhtle, töömaht ei jäta ka selleks aega. Osakonnatoimetaja tellib artikli 
ja vastutab selle eest, et valdkonna sisu on adekvaatne, toimetab selle. Autor 
ei tohiks pärast mitme inimese pingelist tööd nõuda, et võtke kõik keeleparan-
dused tagasi, sest mulle ei meeldi, mina nii ei räägi. Kohati seda siiski juhtub, 
kui sisutoimetaja ei ole keeleliselt piisavalt pädev ega suuda selgitada, miks on 
teksti muudetud. Kuna ei taheta kaotada autorit, kes võib olla väga andekas ja 
muidu tore inimene, siis pannakse tema nõudmisel kõik tagasi, mis alguses oli, 
või veel hullemini. Seda on ette tulnud. Omaenda rahu huvides ma tavaliselt ei 
loe ilmunud ajalehte.

Eva: Ilukirjanduse ja tõlkimise puhul on täiesti mõeldamatu, et autoriga ei aru-
tata. Kust läheb üleüldse piir, mis on sisu ja mis keel? Kui palju tohib sõnastust 
muuta? Missugune stiil valida? Üldine põhimõte võiks olla, et autoril on ikkagi 
viimane, otsustav sõna. Minu ja teistegi kogemus on, et heade, tunnustatud 
kirjanike ja tõlkijatega on hea töötada, vastu vaidlema hakkavad enamasti need, 
keda peaks rohkem toimetama. Tänapäeva toi-
metaja töö nõuab diplomaadi- ja argumentee-
rimisoskusi, et selgeks teha, miks on parandus 
vajalik. Minu töö käib arvuti kaudu, tõlkijana 
igatsen vahel, et istuksin toimetajaga kõrvuti – 
oleks kõige huvitavam ja arendavam.

Helika: Keeletoimetaja vastutab enda tehtud paranduste eest. Kui ta näeb miskit, 
mis on sisuliselt kummaline, võib ta alati kirjutada kommentaari ettepanekute 
ja soovitustega, et autor või tõlkija saaks üle vaadata. Keeletoimetaja ei vastuta 
selle eest, mida tõlkija või autor on kirja pannud. Ent kui ta muudab midagi sisulist 
autoriga rääkimata ja pärast selgub, et ta on vea teinud, siis lasub vastutus temal.

riina: vastutuse tajumine kujuneb aastatega. Mäletan kümne aasta tagust aega, 
kui olin mõnikord pisarais, kui tekstis oli midagi valesti, sest tundsin suurt 
vastutust. Iga aastaga on saanud selgemaks, et tegelikult vastutab teksti eest 
autor või tõlkija. Keeletoimetaja vastutab oma tööülesannete eest. Näiteks 
anti kord mulle tehnikatekst toimetada, kuid selgus, et see oli tegelikult leping, 
milles oli mõni üksik tehnikatermin. Palusin tõlkebüroolt õigustekstide tõlkijat 
või keeletoimetajat appi, aga öeldi, et ei saa, sest aeg sunnib tagant ja töö 
tuleb ära teha. Tagasisides ei süüdistanud klient tõlkijat, vaid kirjutas, et teksti 
oleks võinud mõni eesti keelt emakeelena kõneleja üle vaadata. Siis ma enam 

tänapäeva toimetaja töö 
nõuab diplomaadi- ja 
argumenteerimisoskusi, 
et selgeks teha, miks on 
parandus vajalik.



16 EEsti  KEElEtoimEtajatE l i idu aastaraamat 2019

ei kurvastanud, sest teadsin, missuguse töö olin ära teinud. Vastutab ikkagi 
teksti looja. Mina keeletoimetajana olen üksnes abiline.

aili: Lugeja arvab millegipärast teisiti. Kui näiteks Sirbis kirjutatakse raamatuarvus-
tuses, et sõnastus on inetu või lonkab ja kõik on kole, siis on ikka süüdi keeletoi-
metaja. Mitte keegi ei maini tõlkijat.

Külli: Tõlkebüroos andsid kliendid vahel ka tagasisidet. Muidugi ei teadnud nad, 
milline osa töös oli tõlkijal ja milline toimetajal. Kui tekst meeldis, öeldi tavali-
selt: „Aitäh hea tõlke eest!“

Helika: Aga kui oli kehvasti, siis kirjutati, et toi-
metaja oleks ka võinud teksti üle vaadata. Tõlke-
büroodes tõesti vahel arvatakse, et keeletoime-
taja vastutab ka tõlkija eest. Suurem osa tõlkijaid 
on väga koostööaltid ja arenemisvõimelised ning 
nendega suheldes saavad tekstid järjest pare-
maks. Üksikud tõlkijad seisavad aga oma aren-

gus kümme aastat paigal: alati tuleb parandada samu asju ja on näha, et saa-
detud tagasisidet isegi ei vaadata. On juhtunud, et kui kümnes samasugune 
aasta kätte jõuab, siis olen otsustanud, et ei olegi mõtet talle faile tagasi saata 
või midagi küsida. Tunnen juba tema stiili ja saan aru, kus ta teeb vigu – nii olen 
need küsimata ära muutnud.

riina: Kui kümme aastat pole muudatusi toonud, võib ju ütelda, et ma enam selle 
tõlkija tööd vastu ei võta. Toimetajal on õigus tekste tagasi lükata.

aili: Kümmet aastat pole vaja oodata. [naer saalis.] Piisab kolmest aastast.

Helika: Vahel aitab ka see, kui keeletoimetaja ütleb, et ta võtab selle 15-lehekülje-
lise töö vastu, aga tahab seda teha kaks nädalat. Tõlkebürool on tavaliselt kiire, 
nii et kui paluda sama tõlkija töö puhul pidevalt mitu korda pikemat toimetus-
aega, siis võidakse mõtlema hakata, et ehk läheks töö teise tõlkijaga kiiremini.

aili: Kui toimetaja on sunnitud teksti ise uuesti tõlkima, siis peaks olema toime-
taja nimi kirjas tõlkija oma kõrval.

Helika: Jah, toimetajast saab mõnikord kaasautor või kaastõlkija. Iseasi, kas seda 
arvestatakse.

muidugi ei teadnud nad, 
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sooVitusEd aLgajaLE KEELEtoimEtajaLE

Viimaks anti üliõpilastele ja kõigile algajatele keeletoimetajatele soovitusi, kuidas 
tööd leida ja sellega hästi hakkama saada.

Helen: Soovitan suhelda teiste toimetajatega. Mind on väga palju aidanud, kui 
olen kas või interneti teel arutanud keele iseärasusi või palgaküsimusi teiste 
tuttavate toimetajatega.

Külli: On suur õnn, kui satud algajana tööle koos 
kellegagi, kes on väga kogenud. Minul on see 
õnnestunud lausa kahel töökohal. Sel juhul 
soovitan lihtsalt kuulata nõuandeid, võtta 
vastu kriitika ja katsuda see kuidagi üle elada 
ning sellest õppida.

aili: Soovitan tõlkida. Tavaliselt see, kes oskab 
tõlkida, oskab ka keeletoimetada. Kui kunagi 
subtiitrite toimetajaks kandideerisin, anti mulle proovitööks üks tekst tõlkida.

Helika: Tõmbaksin siiski joone tõlkija ja keeletoimetaja vahele. Need kaks eriala 
on sarnased, aga ikkagi erineva rõhuasetusega ja eraldi õppekavaga.

riina: Oleme kõik tundnud, et tahaks keeletoimetamistööd teha, aga kuidas 
saada jalg ukse vahele? Kust alustada?

Helen: Tutvus.

Helika: Keeletoimetajate liit on moodustanud omamoodi võrgustiku. Jagame 
lühema- ja pikemaajalisi tööpakkumisi igal aastal järjest rohkem. Samuti suhel-
dakse liidus omavahel: toimuvad seminarid ja suvepäevad. Millest keeletoime-
taja ikka räägib, kui ta kolleegiga kokku saab? Alati jõutakse vestluses lõpuks 
küsimuseni, kuidas kolleeg mõnda asja parandab. vikipeedia keeletoimetamis-
talgud on samuti väga hea võimalus kätt proovida. Talgutel osalemise eest 
palka ei maksta, aga kolm esimest saavad rahalise auhinna. 

osas tõlkebüroodes aitavad peatoimetajad noortel alustajatel välja õppida. 
Üliõpilase praktikakohast võib saada päristöökoht. 
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KoKKuVõttEKs

Vestlusringis oli ajakirjanduse, ilukirjanduse ja tarbetekstide keeletoimetajaid, nii 
palgatöötajaid kui ka ettevõtjaid. Esmalt tutvustati lühidalt ennast ja oma tööd 
keeletoimetajana.  Esimese suurema teemana räägiti keeletoimetajast kui ette-
võtjast. Keeletoimetajatest ettevõtjad julgustasid oma firmat looma. Kuigi töö-
ülesandeid ja vastutust on seal rohkem kui näiteks tõlkebüroos töötades, saab 
oma firmas valida, milline töö vastu võtta ja kui kaua seda teha. Nime väljamõt-
lemist nimetati firma loomisel üheks keerulisemaks ülesandeks, kuid edasi peaks 
ettevõtte loomine minema kergemalt: võib palgata raamatupidaja ja näiteks 
põhikirja mall on äriregistris olemas.

Teiseks arutati keeletoimetaja kuvandit ühiskonnas. Alati ei teata, mida keele-
toimetaja teeb, ja seetõttu ei osata tema tööd ka väärtustada. Tööpakkujatele ja 
keeletoimetajatele teadmiseks pandi liidu kodulehele 2017. aasta töökoormuse 
ja -tasu uuringust selgunud keskmine brutotasu 4,47 eurot lehekülje ehk 1800 
tähemärgi kohta. Tähemärgid arvestatakse koos tühikutega algmahu põhjal ning 
soovituslik töömaht on kuni 15 lehekülge päevas.

Arutleti ka autori ja keeletoimetaja vastutuse üle. Ajakirjanduses keeletoime-
taja tavaliselt autoriga otse ei suhtle (seda teeb toimetaja), ilukirjanduse keeletoi-
metaja peab üldiselt autori või tõlkijaga nõu. Igasuguse teksti puhul peaks keele-
toimetaja muudatusi näiteks muudatuste jälitajaga näitama ja autor otsustama, 
milliste parandustega ta nõustub. Vastutus teksti eest lasub autoril või tõlkijal, 
keeletoimetaja saab vastutada ainult enda tehtud paranduste eest. Lugejad ei 
tea, mida on teinud tõlkija, mida toimetaja, kuid pahatihti süüdistatakse vigade 
pärast keeletoimetajat ja ladusa teksti eest tänatakse tõlkijat.

Lõpuks anti soovitusi algajale keeletoimetajale. Nii tööd otsides kui ka tehes 
on kasulik suhelda teiste keeletoimetajatega ja õppida vanematelt kolleegidelt. 
Kätt võib proovida näiteks praktikal või Vikipeedia keeletoimetamistalgutel. Tööd 
soovitati otsida tutvuse või keeletoimetajate võrgustiku, liidu kaudu, sest liidu 
postiloendis vahendatakse aina rohkem tööpakkumisi.

Loodetavasti innustas vestlusringis räägitu keeletoimetajana alustama või jät-
kama. Keeletoimetaja pole kunagi üksi: kui oma tuttavate seas pole ametikaas-
lasi, saab tutvusi luua ja kogemusi vahetada liidus.


