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Programm  
„Eestikeelne terminoloogia 2013–17“ (ETP) 

  

 Visioon aastaks 2017 

  

 ETP rakendamise eesmärgiks on tagada selle lõpuks (2017) 
„Eesti keele arengukavale 2011–2017“ vastav „ajakohane eesti 

oskuskeel ning eri valdkondi võimalikult ühtlaselt kattev 
oskussõnavara“. 

  



Programmi tegevus – kõrgkoolide 
terminoloogiamoodulite toetamine 

Toetuse eesmärgiks on edendada eesti oskuskeelt. 

Toetuskõlblikud valdkonnad on: 

• terminoloogiamooduli kursuste väljatöötamine ja arendamine 

• terminoloogiakogumike/-õpikute ettevalmistamine 

• terminoloogiaalase kirjanduse ostmine 

• terminoloogiakonverentside korraldamine 

• rahvusvahelistel terminoloogiaüritustel osalemine 

• terminoloogiavaldkonna välisspetsialistide kutsumine 



Programmi tegevus – võõrkeelse 
väitekirja eestikeelse resümee stipendium 

 Asutajad: programmi juhtkomitee ja TÜ SA  

 Eesmärk: aidata kaasa eestikeelse terminiloome ja eesti teaduskeele arengule 

 Sihtgrupp: Eestis väitekirja kaitsnud doktorid. Stipendiumi suurus min 500 eurot. 

 Resümee miinimumnõuded:  

 maht (koos tühikutega) sõltuvalt teadusvaldkonnast 8000–15000 täheruumi 

 väitekirja kõikide osade põhiseisukohad on kajastatud, stiil on teaduslik 

 kasutatud oskussõnad on eestipärased ja arvestavad eriala traditsiooni  

 tekst on selge ja loogiline, lausete pikkus ja ehitus soodustab teksti mõistmist  



Programmi tegevus – eestikeelse 
terminoloogia sihtstipendium 

 Asutajad – HTM ja TÜ SA  

 Stipendiumi asutajate eesmärk: 

 soodustada eestikeelse terminiloome arendamist 

 tunnustada ja väärtustada vastavas valdkonnas tegutsevate õppejõudude, 
teadustöötajate ja üliõpilaste terminoloogiaalast tööd 

 toetada teadustöö tegemist välismaal, erialastest konverentsidest osavõttu, 
erialase kirjanduse soetamist. 

 Sihtgrupp: kõik avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud, 
teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse 
terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma 
doktoritöö osana. 

  

  

  



Programmi tegevus – terminisõnastike ja 
terminibaaside loomise ning 

terminikomisjonide tegevuse toetamine 
 Konkursi eesmärk: 

 edendada eesti oskuskeelt kirjakeele eri kasutusvaldkondades 

 tunnustada terminikomisjonide, töörühmade ja üksikisikutest 
terminoloogiaarendajate tööd. 

 Toetatakse terminibaaside koostamist, terminoloogiaalast tegevust. 

 Sihtgrupp: nii pikemalt tegutsenud kui ka hiljuti tegevust alustanud 
terminikomisjonid, väiksemad töörühmad ja üksikisikutest 
terminisõnastike ja terminibaaside tegijad, kes korrastavad ja 
arendavad mingi valdkonna eestikeelset terminoloogiat.  

  



Terminikomisjonid valdkonniti 
   

  

1. Haridus 1 

2. Humanitaaria ja kunstid 10 

3. Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus 8 

4. Loodus- ja täppisteadused 12 

5. Tehnika, tootmine ja ehitus 13 

6. Põllumajandus 3 

7. Tervis ja heaolu 8 

8. Muu 4 



Terminikomisjonide töövaldkonnad I 
 Haridusterminoloogia:  

 haridusvaldkonna terminoloogia. 

 Humanitaaria ja kunstid:  

 klaasikunsti, kullassepatöö, sepakunsti, nüüdismuusika, rahvatantsu, 
arheoloogia, orientalistika, teoloogia, rahvusfilmograafia, filminduse 
terminoloogia. 

 Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus:  

 arvestus- ja finantsvaldkonna, dokumendi- ja arhiivihalduse, 
asjaajamise, raamatupidamise, raamatukogunduse, panganduse, 
avaliku halduse, poliitika, valitsemise aluste ja poliitikateooria 
valdkonnaga seonduv terminoloogia. 

  

  



Terminoloogiakomisjonide töövaldkonnad II 
 4. Loodus- ja täppisteadused:  

 botaanika, floristika, eestikeelsete imetajanimede, 
linnunimetuste, taimenimede, puuviljanduse, ihtüoloogia, 
biokeemia, keemia, kosmoseterminoloogia, tööstusökoloogia ja 
parasitoloogia valdkonna terminoloogia. 

 5. Tehnika, tootmine ja ehitus:  

 geotehnika, geoloogia, toiduteaduse, mööblitootmise, 
elektroenergeetika, energeetika, lihanduse, mäenduse, 
geoterminoloogia, materjalitehnika, metalliõpetuse, metallide 
tehnoloogia, metroloogia ja mõõtetehnika, tootmistehnika ja 
tootmissüsteemide valdkonna terminoloogia. 

  



Terminoloogiakomisjonide töövaldkonnad III 
 6. Põllumajandus: 

 loomakasvatus-, mesindus-, veterinaarmeditsiini terminoloogia. 

 7. Tervis ja heaolu: 

 meditsiini, radioloogia, farmaatsia, laborimeditsiini, 
meditsiinifüüsika, rahvatervishoiu, e-tervise valdkonna ja 
veeühingu tööga seotud terminoloogia. 

 8. Muu: 

 Kennelliidu tegevusvaldkonna, lennunduse, merenduse, 
sõjanduse, julgeoleku ja kaitsepoliitika valdkonna terminoloogia.  

  



Tehtud tööd 
  

 www.terminoloogia.ee 

 http://terminoloogia.ee/rahastatud-sonastikud 

 http://et.wikipedia.org/wiki/Kasutaja:Estopedist1/Oskuss%
C3%B5nastikud_valdkonniti 

 http://eter.ee/oskuss_vorgus.php 




