
Sissejuhatus terminitöösse 
Mari Vaus  

Eesti Keele Instituudi vanemterminoloog 

 

Ekilexis kirjete koostamise töötuba terminikomisjonidele 

10.11.2021 

 



Üldkeel: 

Hommikul olid taevas mõned pilved, aga pärast lõunat läks üleni pilve. Poole kolme ajal 
hakkas sadama. Esialgu tuli vähe, pärast läks sadu tugevamaks, õhtupoolikul sadas juba 
paduvihma. Tänavad olid üleni vett täis. 

Oskuskeel kirjeldab kõike hoopis täpsemalt, näiteks nii:  

Taevasse ilmusid kiudpilved ja kiudkihtpilved. Pilvkatte laienemine ja tihenemine 
jätkus, kuni hommikul arenesid välja kõrgrünkpilved. Päevase soojenemise tõttu 
tekkisid nende alla rünkpilved, õhurõhu langus suurenes: kella 14-ks ulatus tendents 
1,4 millibaarini 3 tunni kohta. Rünkpilvede areng lakkas. Selle põhjuseks oli 
kõrgrünkpilvede tihenemine ja üleminek kõrgkihtpilvedeks. Kella 14.30-ks kadusid 
konvektsioonipilved täielikult. Samal ajal langesid esimesed vihmapiisad 
kõrgkihtpilvedest. Tuule kiirus kõikus 1–4 meetrini sekundis. 15.20-ks kujunesid 
kihtsajupilved, mille alumine piir langes pidevalt, olles kell 17.00 üksnes 200 m 
maapinnast. Kella 21-ks mõõdeti juba 24,8 mm sademeid. 

 

 

Oskuskeel ja üldkeel (1) 



Oskuskeel 

• erialasel suhtlemisel kasutatav keel, kirjakeele osa, mida kasutatakse teaduses, kunstis ja muudel 
aladel 

• seotus mingi eriala, valdkonnaga 

• jaguneb eri alade oskuskeelteks  

 nt meditsiinikeel, õiguskeel 

• terminivara 

 

Üldkeel 

• suhtluses, kirjanduses, ajakirjanduses ja mujal kõnes ja kirjas üleüldiselt kasutatav ning mõistetav 
keel 

• kasutatakse vanusest, ametist, haridusest, elupaigast olenemata 

• sõnad on üldtuntud ja lauseehitus lihtne 

Oskuskeel ja üldkeel (2) 



Haige manustab ravimit peroraalselt.   Ants võtab rohtu.  

Haigel on roidemurd.     Ants on oma küljekondid ~  
       ribikondid katki kukkunud.  

Haigel on ussripikupõletik ~ apenditsiit.  Antsul on pimesoolepõletik.  

Madu hammustab.     Uss nõelab.  

Sahharoos lahustub kuumas vedelikus.  Suhkur sulab kohvi sees. 

Oskuskeel ja üldkeel (3) 



adenoviirus 

• EKI ühendsõnastik: 

ülemiste hingamisteede haigusi, silmapõletikke ja kõhulahtisust põhjustav 
viirus 

• Meditsiinisõnastik: 

kestata ikosaeedriline kaheahelaline DNA-viirus, sage hingamisteede 
nakkuste ja kõhulahtisuse tekitaja 

 

Oskuskeel ja üldkeel (4) 



 

 

Sõnaraamatud – üldkeel 

Terminibaasid – oskuskeel 

 

Terminibaas ja sõnaraamat 



Terminibaas 
vt Esterm (https://termin.eki.ee/esterm/) “pilot” 

https://termin.eki.ee/esterm/


Terminibaas 
vt Esterm (https://termin.eki.ee/esterm/) “pilot” 

https://termin.eki.ee/esterm/


Terminibaas 
vt Esterm (https://termin.eki.ee/esterm/) “pilot” 

https://termin.eki.ee/esterm/


Sõnaraamat 
vt Collins Online English Dictionary (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pilot) “pilot” 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pilot


Terminoloogia põhimõisted:  
objekt, mõiste, termin, definitsioon 



mõiste ≠ termin 

mõiste on teadmusüksus, st ettekujutus mingist objektist või nähtusest 

termin on sõnaüksus, st sõna või sõnaühend, millega mõistet tähistatakse 

 

Mõiste ja termin 



terminibaasid 

1 kirje = 1 mõiste = 1 tähendus 

terminid (sh ka sünonüümid, vananenud ja ebasoovitatavad terminid) 

 

üldkeele sõnaraamatud 

1 kirje = 1 sõna koos kõigi tähendustega  

sõnad (st samakujulised, kuid eri tähendustega sõnad) 

 

Mõistepõhisus ja sõnapõhisus 



Mõistepõhine vaade 

Definitsioon Terminid 

1. kirje teepõõsa kuivatatud 
lehed ja pungad joogi 
valmistamiseks 

tee 
tea 
чай 

2. kirje teelehtedest 
valmistatud jook 

tee 
tea 
чай 



  

Sõnapõhine vaade 



  

mõistete ja nende tähiste süstemaatilise kogumise, kirjeldamise, 
töötluse ja esitusega seotud töö 

 

lisaülesanne: tekstide kogumine erialakeelekorpuse loomiseks 

Terminoloogiatöö 



• sõnastiku- ja terminibaasisüsteem 

• oskuskeel ja üldkeel 

• koondab infot sõnade ja terminite kohta paljudest sõnakogudest ja terminibaasidest 
(sisaldab üle 80 sõnakogu: üldkeele sõnaraamatuid, oskussõnastikke ja terminibaase) 

• töölaud on jagatud mitmeks osaks: leksikograafide vaade näitab sõnu ja nende tähendusi, 
terminoloogide vaade näitab mõisteid ja neid tähistavaid termineid 

• ühisotsing (keeleinfo lihtsasti ühest kohast leitav) 

• eesmärk vähendada  andmete dubleerimist, vigu ja vastuolusid sõnakogude vahel 

• avalikult tasuta kättesaadav 

 

Ekilex (1) 



• asub aadressil https://ekilex.ee  
• kasutusjuhend juhendab, kuidas Ekilexi kontot teha, seal terminibaas luua 

ning selles tööle hakata, vt https://keeleinstituut.github.io/ekilex/ 
• kasutajatoega saab ühendust aadressil kasutajatugi@ekilex.ee 
• korduma kippuvad küsimused http://terminoloogia.ee/kkk/ 
• mõistekirje koostamise ekraanivideo 

https://www.youtube.com/watch?v=BXdBK-jYgO0 
• allikakirje koostamise ekraanivideo 

https://www.youtube.com/watch?v=sYKciBlkbHc  

Ekilex (2) 

https://ekilex.eki.ee/
https://keeleinstituut.github.io/ekilex/
https://keeleinstituut.github.io/ekilex/
mailto:kasutajatugi@ekilex.ee
http://terminoloogia.ee/kkk/
http://terminoloogia.ee/kkk/
https://www.youtube.com/watch?v=BXdBK-jYgO0
https://www.youtube.com/watch?v=BXdBK-jYgO0
https://www.youtube.com/watch?v=BXdBK-jYgO0
https://www.youtube.com/watch?v=BXdBK-jYgO0
https://www.youtube.com/watch?v=sYKciBlkbHc


• Ekilexis koostatud terminibaasid on avalikult kättesaadavad 
Sõnaveebis  

• asub aadressil https://sonaveeb.ee/ 

• Eesti Keele Instituudi keeleportaal, kuhu on koondatud info instituudi 
paljudest sõnakogudest ja andmebaasidest (üldkeele infot esitab EKI 
ühendsõnastik, oskuskeele osas täiendavad portaali eri autorite 
oskussõnastikud ja terminibaasid) 

• oskussõnastike vaade on veel arendamisel ja muutumises 

Sõnaveeb 

https://sonaveeb.ee/


Info kogu kirje kohta 

• valdkond 

• tähenduse seos – viited 

seotud mõistetele 

• definitsioon (seletus) 

• märkus 

 

Terminibaasi kirje osised (1) 

 Terminite kohta käiv info keelte kaupa  

• termin või terminid 

• kontekst (kasutusnäide) 

• märkus 

 

allikaviited – nii terminite, definitsioonide 

kui ka märkuse või konteksti juures (allikate 

kohta koostatakse terminibaasis allikakirjed) 
 
 



Metaandmed (andmed andmete kohta) 

• mõistekirje sisestaja 

• sisestamise aeg 

• muutmise aeg jne 

 

Terminibaasi kirje osised (2) 



Mõistekirje Ekilexis (1) 



Mõistekirje Ekilexis (2) 



valdkond – eriteadmuse aineala  

definitsioon – mõiste esitus kirjeldava lausungiga, mille abil teda 
eristatakse sugulasmõistetest  

kontekst – mõistet või tähise kasutamist illustreeriv tekst; tekstiosa, mis 
võimaldab mõista sellesse kuuluva sõna või lause tähendust  

märkus – terminiartikli mis tahes osa kohta lisateavet andev lausung  

allikaviide – terminiandmete allikdokumenti näitav teave terminiartiklis 

 

Terminibaasi kirje osised (3) 



termin, oskussõna – täpselt piiritletud tähendusega sõna v sõnaühend erialakeeles 

• eelistermin, soovitatav termin – vaadeldava mõiste jaoks termini sobivuse astmiku 
järgi esmaseks terminiks määratud termin 

• rööptermin, kõlblik termin – võrdväärne, paralleelselt kasutatav termin 

• vananenud termin – termin, mis ei ole enam käibel 

• uudistermin – vaadeldava mõiste jaoks moodustatud uus termin 

• ebasoovitatav termin – termini sobivuse astmiku järgi soovimatuks hinnatud termin 

Terminite väärtusolekud 



Allikakirje Ekilexis 



detailsemaid nõudeid mõiste- ja allikakirjetele 

põhidokument, millest Ekilexi kirjete tegemisel lähtuda 

vt https://portaal.eki.ee/tegevusvaldkonnad/2490-terminikirje-
kontrollnimekiri.html  

 

Mõistekirje kontrollnimekiri 

https://portaal.eki.ee/tegevusvaldkonnad/2490-terminikirje-kontrollnimekiri.html
https://portaal.eki.ee/tegevusvaldkonnad/2490-terminikirje-kontrollnimekiri.html
https://portaal.eki.ee/tegevusvaldkonnad/2490-terminikirje-kontrollnimekiri.html
https://portaal.eki.ee/tegevusvaldkonnad/2490-terminikirje-kontrollnimekiri.html
https://portaal.eki.ee/tegevusvaldkonnad/2490-terminikirje-kontrollnimekiri.html










Enne uue termini loomist tuleks veenduda, et mõistet tähistav termin on tõesti puudu, 
st 

• heita pilk juba olemasolevatesse terminiallikatesse  

• vaadata üle valdkonda reguleerivad tähtsamad dokumendid 

• suhelda kolleegidega, vajadusel võtta ühendust teiste ekspertidega, teiste 
terminikomisjonidega (kontaktid leiab Sõnaveebist 
https://sonaveeb.ee/collections), erialaliitudega, riigiasutustega 

 

Kui on selge, et uus termin tuleb luua, siis jälgida 

• ega samakujuline termin pole juba teises tähenduses kasutusel mõnes teises või 
külgnevas valdkonnas  

• kuhu paigutub mõiste mõistesüsteemis, kuidas haakub nt ülem- ja alammõistetega 

 

Mida uue termini loomisel silmas pidada? 

https://sonaveeb.ee/collections


• ühetähenduslik – tähistab ainult üht mõistet 

• täpne – eristub teistest mõistetest 

• selge – annab hästi tähenduse edasi 

• läbipaistev – sisu aimatav ka ilma definitsioonita 

• väljendab mõnda mõistele iseloomulikku tunnust 

• süsteemne – kuulub keele- ja mõistesüsteemi 

• nii lühike kui võimalik (ja nii pikk kui vajalik), kusjuures täpsus on olulisem kui 
lühidus 

• ei pea tingimata olema üks sõna ja võib olla ka tegusõna 

 

Milline on hea termin? (1) 



• meeldejääv 

• kergesti hääldatav 

• sobiv tuletiste saamiseks, moodustusaluseks 

• lihtsasti tekstides kasutatav 

• juurdunud (võimalusel)  

• ajakohane 

• otsetõlget pigem vältida, rahvusvahelisi sõnu ei pea tingimata vältima 

 

Milline on hea termin? (2) 



Jaotuskriteerium: suhted teiste mõistetega 

ülemmõiste, laiem mõiste – mõiste, mis on soomõiste või tervikumõiste 

alammõiste, kitsam mõiste – mõiste, mis on liigimõiste või osamõiste 

soomõiste – laiema mõistesisuga mõiste soo-liigisuhtes  

liigimõiste – kitsama mõistesisuga mõiste soo-liigisuhtes  

 nt ’auto’ on ülemmõiste ja ’sõiduauto’ on alammõiste 

  nt ’sõna’ on ülemmõiste ja ’omadussõna’ on alammõiste 

 nt ’sõna’ ja ’auto’ on soomõisted, ’omadussõna’ ja ’sõiduauto’ liigimõisted  

 

Mõistete omavahelised seosed (1) 



Jaotuskriteerium: suhted teiste mõistetega 

tervikumõiste, kogumõiste – tervikuks loetav mõiste osa-tervikusuhtes  

osamõiste – terviku üheks koostisosaks loetav mõiste osa-tervikusuhtes 

 nt ’välissein’ (püsttarind, mis eraldab hoone sisemuse väliskeskkonnast) kui 
 tervikumõiste on ülemmõiste, aga ’välisseina kate’ kui osamõiste (välispinda kattev 
 vooder, isolatsiooni- ja viimistluskihid) on tema alammõiste 

kaasalluv mõiste - alammõiste, millel on sama lähim ülemmõiste ja sama jaotuskriteerium, 
mis on vaadeldavas mõistesüsteemis mingil teisel mõistel  

 nt ’sõiduauto’ ja ’veoauto’ on mõlemad ’auto’; ’nimisõna’, ’omadussõna’, ’arvsõna’ ja 
 ’asesõna’ on kõik ’käändsõna’ 

 

Mõistete omavahelised seosed (2) 



Jaotuskriteerium: mõistega hõlmatavate objektide arv 

ainikmõiste – mõiste, mis vastab ainult ühele objektile 

  nt ‘Saturn’, ‘Eiffeli torn’. Ainikmõisteid väljendavad tavaliselt nimed. 

üldmõiste – mõiste, mis vastab kahele või enamale objektile, mis moodustavad 
ühiste omaduste tõttu mingi rühma 

 nt ‘ehitis’ on üldmõiste, mis hõlmab hooned (ehitised, millel on 
 siseruumid) ja rajatised (nt kõrgepingeliinid, puuraugud, spordiväljakud, 
 tammid, teed)  

 

Mõistete omavahelised seosed (3) 



Aitäh kuulamast ja  

kaasa mõtlemast! 

 

mari.vaus@eki.ee  

mailto:mari.vaus@eki.ee


• Tiiu Erelt „Terminiõpetus“ 2007 

• EVS-ISO 1087-1:2002 Terminoloogiatöö. Sõnastik. Osa 1: Teooria ja 
rakendus 

• EKI ühendsõnastik 2021 

• Võõrsõnade leksikon 2012 

• Eesti keele seletav sõnaraamat 2009 

Kasutatud kirjandus 


