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 terminoloogiaosakond 

 terminibaas Esterm 

 Estermi terminikirje  

 terminibaasid ja peamised 
terminiallikad 



Terminoloogiaosakond 

 Eesti Keele Instituudi terminoloogiaosakond 
loodi 2006. aasta alguses 

 5 terminoloogi 



Terminoloogiaosakond 

osakonna ülesanded:  

 eestikeelse terminoloogia arendamine ja 
terminoloogiatöö koordineerimine 

 terminibaasi Esterm täiendamine ja 
korrastamine 

 terminikomisjonide nõustamine ja nende töös 
osalemine 

 



Terminoloogiaosakond ja Esterm 

 

Estermiga seotud tööd:  

 kirjete õigsuse kontrollimine, vajadusel 
parandamine, kirjete täiendamine ja 
ajakohastamine 

 uute kirjete loomine  

 päringutele vastamine 



Terminoloogiaosakond ja 
terminiprojektid 

suuremad projektid: 

 sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
terminoloogia arendamise projekt Militerm 
(http://termin.eki.ee/militerm/) 

 haridusterminite korrastamise projekt: viiekeelne 
(eesti, inglise, saksa, soome, vene) haridussõnastik 
(http://www.eki.ee/dict/haridus/ )  

 lennundusterminoloogia korrastamise projekt 
(http://terminis.mkm.ee/ ) 

 

http://termin.eki.ee/militerm/
http://www.eki.ee/dict/haridus/
http://terminis.mkm.ee/


Terminoloogiaosakond ja väiksemad 
koostööprojektid 

terminikomisjonide nõustamine ja osalemine 
väiksemates erialaterminoloogia 
koostööprojektides  

 meditsiiniterminoloogia komisjon 

 arheoloogia terminoloogia töörühm 

 lõimumisterminite töötoad  

 ÜRO terminiprojekt  

 jt 



Terminoloogiaosakond ja 
eurokeelehoole 

euroterminoloogi töökoht loodi 2008. aastal  

 terminisoovitused ja keelenõu eurotekstide tõlkijatele 

 riiklik ekspert Euroopa Komisjonis  

 eurotekstide tõlkimise koolitused Eesti tõlkebüroode 
tõlkijatele ja vabakutselistele tõlkijatele, ametnikele 
Luxembourgis ja Brüsselis 

 eurokeelehoolde koduleht 
(http://eurokeelehoole.eki.ee/ ) 

 eurokeele kogumikud 
(http://eurokeelehoole.eki.ee/index.php?p=14 ) 

 

http://eurokeelehoole.eki.ee/
http://eurokeelehoole.eki.ee/index.php?p=14


Terminibaas Esterm 

 

 loodi 1996. aastal Eesti Õigustõlke Keskuses  

 tasuta kättesaadav alates 2000. aasta juunist 

 

 2003. aasta alguses sai Eesti Õigustõlke Keskusest 
justiitsministeeriumi hallatav Eesti Õiguskeele Keskus 

 mõne aasta pärast pidas justiitsministeerium vajalikuks keskus 
likvideerida ja alates 2006. aastast jäi Esterm Eesti Keele 
Instituudi hallata 

 



Terminibaas Esterm 
 

 mõistepõhine 

iga mõiste kohta on terminibaasis eraldi kirje, milles 
esinevad terminid on samatähenduslikud (üks kirje = üks 
tähendus)  

 tõlkepõhine 

andmebaas sisaldab omavahel mitteseotud tekstides 
esinenud termineid, olemasolevad kontekstid küll 
dokumenteeriti, kuid terminitööd ei tehtud valdkondade 
kaupa  

 

 



Terminibaas Esterm 
 

 avalik, tasuta kättesaadav (http://termin.eki.ee/esterm/ ) 

 lihtsalt otsitav ja leitav, otsingute arv kuus  

 u 119 000 

 pidevalt uuenev ja muutuv 

 

 

 

http://termin.eki.ee/esterm/




Terminibaas Esterm 
 

 mahukaim terminibaas Eestis - 50 587 kirjet,  

 132 013 terminit 

 mitmekeelne - eesti, inglise, soome, saksa ja 
prantsuse 

 ligi 50 valdkonda 

 

 



Terminibaas Esterm 
 

alates 2011 läbivaadatud valdkonnad:  

 liiklus ja transport  

 post ja side 

 riigikaitse 

käimas on keemiaterminite ja avaliku teenistuse 
seaduse terminite ajakohastamine, ettevalmistav töö 
riigikaitseseaduse terminitega 

 

 



Terminibaasi ülesehitus 

 mõistepõhisus 

 

Esterm on koostatud mõistepõhiselt, st ühes kirjes 

esinevad terminid (nt eelistermin, sünonüüm, variant, 

lühend) on samatähenduslikud ning tähistavad ainult 

üht mõistet 

 

 

 



Mõiste ja termin 

 mõiste – teadmusüksus 

ettekujutus mingist objektist või nähtusest (n-ö inimese 
peas) 

 

 termin – sõnavaraüksus 

sõna või sõnaühend, millega mõistet tähistatakse 

 



Objekt, mõiste, definitsioon, termin 

 

 

 

 

 

 

  

Heidi Suonuuti 2001. Guide to Terminology. Nordterm 8. Helsinki: Tekniikan Sanastokeskus 

 



Terminikirje ülesehitus 
 

 kogu terminikirje ehk mõiste kohta käiv info  

 valdkonnaviide – näitab, millise valdkonna mõistega on tegemist 

 keelesuund – uuemate terminikirjete puhul ei näidata 

 mõistetüüp – termin, tõlkeprobleem, ametinimetus, organisatsioon/asutus või õigusakti pealkiri 

 märkus – täpsustused ja lisainfo kogu kirje/mõiste kohta 

 terminite kohta käiv info keelte (et, en, de, fi, fr) kaupa  

 keelend – enamasti termin, ka tõlkeprobleem 

 keelenditüüp – eelistermin, sünonüüm, variant, lühend, endine, väldi 

 allikaviide – allika kood, kust termin pärineb 

 definitsioon – selgitus, mis avab mõiste sisu 

 kontekst – termini kasutust illustreeriv tekstilõik 

 märkus – täpsustused ja lisainfo konkreetse termini kohta 

 







Terminikirje ülesehitus 

 

 terminikirje ülesehitust on plaanis muuta pärast 

uuele MultiTermi versioonile üleminekut 

• mõistet selgitav definitsioon enne eelisterminit 

(praegu eelistermini all) 

• seotud mõisted 

• joonise, pildi lisamine 

 

 

 

 

 

 



Peamised terminiallikad 
 

 terminibaasid 

 eesti keele sõnastikud 

 inglise keele sõnastikud 

 õigusaktide elektroonilised andmebaasid 

 muud 



Terminibaasid 
 

 Militerm              http://termin.eki.ee/militerm/ 

 

 haridussõnastik  http://www.eki.ee/dict/haridus/ 

 

 lennundusterminid   http://terminis.mkm.ee/ 

 

http://termin.eki.ee/militerm/
http://www.eki.ee/dict/haridus/
http://terminis.mkm.ee/
http://terminis.mkm.ee/


Terminibaasid 
 

 IATE (= “Inter-Active Terminology for Europe)  
    http://iate.europa.eu 

 TERMIUM Plus  www.btb.termiumplus.gc.ca 

 Le grand dictionnaire terminologique (GDT)   

               http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca 

 TEPA   www.tsk.fi/tepa 

 Rikstermbanken  http://www.rikstermbanken.se 

 

http://iate.europa.eu/
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
http://www.tsk.fi/tepa
http://www.rikstermbanken.se/
http://www.rikstermbanken.se/
http://www.rikstermbanken.se/


Terminibaasid 
 

 

 kasulikke terminiallikaid Euroopa Parlamendi 

veebilehelt (nt UNTerm, FAOTERM, UNESCOTERM, 

WTOTERM, ILOTerm): 

http://termcoord.eu/useful-links/terminology-databases/ 

 

http://termcoord.eu/useful-links/terminology-databases/
http://termcoord.eu/useful-links/terminology-databases/
http://termcoord.eu/useful-links/terminology-databases/
http://termcoord.eu/useful-links/terminology-databases/
http://termcoord.eu/useful-links/terminology-databases/


Eesti keele sõnastikud 
 

 

 eesti õigekeelsussõnaraamat [ÕS] (2013)
 http://www.eki.ee/dict/qs 

  eesti keele seletav sõnaraamat [EKSS] (2009) 
 http://www.eki.ee/dict/ekss 

 ametniku soovitussõnastik [AMSS] (2014)
 http://www.eki.ee/dict/ametnik 

 võõrsõnade leksikon [VSL] (2012) 

http://www.eki.ee/dict/qs
http://www.eki.ee/dict/ekss
http://www.eki.ee/dict/ametnik


Keeleinfot sisaldavad allikad 
 

 

 keeleveeb   http://www.keeleveeb.ee/ 

 

 e-keelenõu    http://kn.eki.ee/ 

 

 Eesti Keele Instituudi keelenõuanne  

        http://keeleabi.eki.ee/ 

http://www.keeleveeb.ee/
http://kn.eki.ee/
http://keeleabi.eki.ee/


Inglise keele sõnastikud 
 

 Oxford Reference Online TÜ võrgus kättesaadav 

http://www.oxfordreference.com 

 Oxford English Dictionary (OED) TÜ võrgus kättesaadav

 http://www.oed.com 

 Encyclopedia Britannica http://www.britannica.com 

 Oxford Dictionaries Online http://www.oxforddictionaries.com 

 Collins Dictionaries Online  http://www.collinsdictionary.com 

 Cambridge Dictionaries Online http://dictionary.cambridge.org 

 TheFreeDictionary by FARLEX http://www.thefreedictionary.com 

 Merriam-Webster http://www.merriam-webster.com 

 

 

 

 

 

http://www.oxfordreference.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.oed.com/
http://www.oed.com/
http://www.oed.com/
http://www.britannica.com/
http://www.britannica.com/
http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.collinsdictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.merriam-webster.com/


Õigusaktide elektroonilised 
andmebaasid 

 

 Riigi Teataja 

 https://www.riigiteataja.ee/ 

 

 EUR-Lex 

 http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


 

 Täname kuulamast! 

 

 Küsimused? 


