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Ükski elav keel ei ole homogeenne. Eri situatsioonides, eri kaasvestlejatega, eri paikades on keelekasutus 
paratamatult erinev. Seega võime rääkida erinevatest keelekujudest, mida nimetatakse ka allkeelteks. Allkeelte arv, 
kujunemine ja omavahelised suhted sõltuvad konkreetse ühiskonna sotsiokultuurilistest iseärasusest, hoiakutest, 
üldisest keelesituatsioonist jms. Termin „allkeel“ ei tähista keelekujude hierarhilisi suhteid, vaid nende rohkust. 
Allkeelte vahel pole järske piire, üleminekud on sujuvad. 

Kirjakeel on Eesti ühiskonnas kõrgelt väärtustatud, kuna see täidab rahvuse konsolideerimisfunktsiooni. Kirjakeel oli 
kaua vastandatud kohamurretele. Tänapäevane kirjakeel on kodifitseeritud – grammatikates, sõnaraamatutes jm 
sätestatud  normingutega  on  kodifitseeritud  grammatika  ja  väiksemal  määral  ka  sõnavara.  Kuna  keel  areneb 
ajas ja ruumis, samuti on norming oma olemuselt muutuv, pole võimalik kodifitseerida keelesüsteemi üks kord ja 
alatiseks.

Tänapäevane ühiskeel on mitmesuguste allkeelte ühisosa. See on keelekuju, mida kasutavad Eesti eri paikadest 
pärit või erineva sotsiokultuurilise, erialase jm taustaga inimesed.

Mõni allkeel erineb teistest ainult sõnavara ja mõningate spetsiifiliste konstruktsioonide poolest. Slängile on 
tunnuslik, et keelekasutuses väljendub rühma huvide ja tegevuste ühisus. Eristatakse noorte, aga ka erialast (nt 
arstide, programmeerijate) slängi. Spetsiifilise sõnavaraga allkeelte hulka kuulub oskuskeel ehk erialakeeled. 
Oskuskeele sõnavara võib pealtnäha olla sama kui argikeele oma, nt nii astronoom kui ka tavainimene kasutab sõnu 
täht ja planeet. Teadlase jaoks on nende vahel selge vahe, argikeeles aga ütleme Tähed säravad, kuigi nende hulgas 
on kindlasti mõni planeet. 

Eesti Vabariigi algusajal 1920.–1930. aastatel oli tähtis, et kõik Eesti elanikud omandaksid eesti kirjakeele. 
Suhtumine murretesse sarnanes Euroopas valitsenud seisukohtadega: neid peab uurima, nad on kirjakeele 
rikastamise ja keele ajaloo allikas, pakuvad teavet keele muutumise kohta, kuid suund on kirjakeelel põhineva ühtse 
keelekasutuse poole. Kuigi kohamurded on tasandunud kirjakeele leviku, pressi ja televisiooni mõjul, pole nad 
jäljetult kadunud. Murdesugemetega eesti keele piirkondlikest variantidest on saanud kohaliku identiteedi 
markeerija. Ühiskeelt võidakse kasutada võõrastega ja kaugemal, kodus ja lähemate naabritega suheldakse 
murdelise värvinguga keelekujul. 

Eesti moodsa kirjakeele kui sündiva eesti rahvuse sümboli hoogne areng 19. sajandi teise  poole  langes kokku 
seisusliku ühiskonna lagunemisega. See tähendas ühtlasi uute keelesuhete teket: eesti kirjakeel pidi olema kogu 
eesti rahvast ühendav keel, mis on ühtemoodi kättesaadav linlastele, maaelanikele, eestlastele ja vähemustele. 
Ajaloolistel põhjustel puudus Eestis omakeelne aristokraatia; kuni 19. sajandi teise pooleni moodustasid  
majandusliku ja kultuurieliidi baltisakslased, hiljem ka venelased. Puudus omakeelne eliit, kelle  keelekasutust 
väärtustada ja eeskujuks võtta. 1918. a sündinud Eesti Vabariigis ei olnud seisuslikke erinevusi. Nimetatud tegurid ja 
Eesti ühiskonna väiksus on põhjused, miks ei ole välja kujunenud sotsiolektid.
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Kasutuskesksed keelekujud osutavad, mis suhtlussituatsioonis kõneleja viibib ja kellega ta vestleb / kellele kirjutab. 
Kasutuskeskseid keelekujusid nimetatakse registriteks. Teatud keelendite kasutamine osutab, et tegemist on 
ametliku registriga. Oskussõnavara kasutamine näitab, et kõneleja räägib oma erialast või mõnest spetsialiseeritud 
valdkonnast (nt rahandusest). Suuline ja kirjalik register erinevad paratamatult, kuna kirjutatud tekst on 
ettekavatsetud, seda on võimalik redigeerida. Suulisele kõnele on omane spontaansus, kõhklused, kordused, 
katkestused jms. 20. sajandi teise  poole  muutus teadlaste hoiak - hakati uurima just tegelikku keelekasutust. 
Suulise eesti keele uurimine algas 1990. aastatel Tartu Ülikoolis, kus on kogutud ulatuslik suulise eesti keele korpus 
(http://www.cl.ut.ee/suuline/Korpus.php)
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Viimase viieteistkümne aasta jooksul võib rääkida kirjalikust spontaansest suhtlusest: internetisuhtlus kätkeb endas 
nii kirjaliku kui ka suulise keele omadusi.

Eesti keele erinevaid allkeeli on uurinud Pille Eslon (mitte-eestlaste eesti keel, õppijakeele korpus), Tiit Hennoste 
(allkeelte teooria, suuline keel, suulise keele korpus), Leelo Keevallik (kõnekeel), Reet Kasik (reklaamikeel, 
õiguskeel), Krista Kerge (allkeelte teooria, õiguskeel), Mai Loog (släng), Karl Pajusalu (varieerumine murretes), Tõnu 
Tender (släng), Jüri Viikberg (väliseesti keelevariandid) jt. 

Eesti keele allkeeled

ALLKEELTE OMAVAHELISED SUHTED

KASUTAJAKESKSED
„kes ma olen“
   • Kohamurded
   • Piirkondlikud 
       keelekujud
   • Sotsiaalmurded
   • Grupikeeled 
       (ka noorte släng)

KASUTUSKESKSED 
(registrid)
„mida ma parajasti teen“
Suuline/kirjalik
Spontaanne/redigeeritud
Argine/ametlik
   • Kõnekeel
   • Kirjakeel
   • Internetisuhtluse keel
   • Oskuskeel 
        (ka erialasläng)
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