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1.11.2020 

ET: EESTI KEELT KÄSITLEV LISA 

 Käesolev lisa on IATE käsiraamatu (IATE Handbook) kõrval praktiline abivahend ELi institutsioonide 

eesti keele tõlkijatele ja terminoloogidele. 

 Termin „kirje” tähistab juhendis terminibaasis IATE olevat konkreetse mõistega seotud ja eraldi 

numbriga märgistatud andmeüksuste kogumit ning termin „keeleplokk” konkreetses keeles sisestatud, 

keele tähise klõpsamisel avanevat infoplokki. Ühe kirje üks keeleplokk võib sisaldada mitut terminit 

(sünonüümi). 

 

1. Eestikeelse termini lisamiseks sobiva kirje leidmine 

 Termini sisestamiseks IATEsse tuleb esmalt kindlaks teha, kas sama mõistet käsitlev kirje on juba 

IATEs olemas või mitte. Otsida tuleks nii inglise kui ka prantsuse keelest lähtudes. Vt käsiraamatu ptk 1.6. 

 Kui leiad IATEst sama valdkonna kirje, kus puudub eesti keele plokk, lisa eesti keel sellesse kirjesse. Vt 

käsiraamatu ptk 6. 

 Kui eestikeelne vaste on olemas, kuid vajab ajakohastamist, muuda seda.  

NB! Keeleploki ajakohastamisel kontrolli võimalusel üle ka varasemad lingid ja ajakohasta linkide 

kuupäevad. 

 Kui olemasoleva kirje ankurkeel või keeleülene tasand vajab ajakohastamist, võta ühendust oma 

institutsiooni terminoloogiatöö koordineerimise üksuse või vastava keele terminoloogiga. Selles 

võib abistada ka osakonna (pea)terminoloog. 

 Kui IATEs on mitu sama valdkonna kirjet, millel puudub eestikeelne vaste, tuleb eestikeelne vaste 

lisada sellesse kirjesse, mis paistab kõige täiuslikum (tähekesega märgitud nn primaarkirje, rohkem 

keeli, kõrgemad usaldusväärsuse astmed, EN/FR terminil allikaviide märgitud või määratlus olemas). 

See kirje, millele eesti keele lisad, ei pea tingimata olema sinu institutsiooni oma. 

 Kui sama mõistet käsitlevat kirjet veel IATEs ei ole, tuleb luua uus kirje (vt punkt 2).  

 Tuleb kontrollida, kas mõned termini osad on IATEs juba olemas ja sinu lisatava terminiga kooskõlas. 

Vajaduse korral tuleb olemasolevad terminid ajakohastada ja seotud terminid omavahel ristviidata. 

Selleks tuleb ühendust võtta vastavate kirjete ankurkeelte terminoloogidega (nõukogus tuleb vastava 

kirja koopia saata ka keskterminoloogiale), komisjoni terminoloogid saavad ise ankurkeelt 
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ajakohastada ja ristviited lisada, Euroopa Parlamendis teeb seda pigem terminoloogia 

koordineerimise üksus ja valideerib ankurkeele terminoloog. 

 

IATE kirje sisaldab vähemalt järgmist: 

 valdkonnakood(id), 

 ankurkeel, 

 määratlus koos viitega (selle puudumisel tuleb termini tasandile lisada selgitav kontekstinäide või 

muu taustteave), 

 termin ankur- ja sihtkeeles koos viidetega. 

 

2. Uue kirje loomine 

 IATEsse uut kirjet luues on ankurkeele (IATE1s  nimetati seda „probleemkeeleks“) 

kindlaksmääramine kohustuslik, et tagada ühtsus erinevate keelte vahel. Sisestatud ankurkeelne termin 

suunatakse kontrollimiseks ja valideerimiseks selle ankurkeele terminoloogile (komisjoni terminoloogid 

saavad ise valideerida; Euroopa Parlamendis sõltuvad õigused terminoloogile määratud töökeeltest, kuid 

üldiselt valideerib ankurkeele terminoloog või ka terminoloogia koordineerimise üksus). Seega tuleb uue 

IATE kirje loomisel ankurkeele plokki lisada piisavalt infot selleks, et ankurkeele terminoloog saaks mõistet 

vajaduse korral edasi uurida, ankurkeelse info ajakohastada ja valideerida. Ankurkeelt puudutava teabe 

sisestamisel tuleb lähtuda IATE käsiraamatu seda keelt puudutavas lisas toodud vormistusreeglitest. Kirje 

loomise kohta vt täpsemalt käsiraamatu ptk 5. 

 

3. Õigused ja piirangud sisestamisel 

 Terminoloogil on õigus muuta ka teiste institutsioonide kirjete eri tasanditele sisestatud infot. Vt 

käsiraamatu ptk 19.1 ja 19.2. Nii saab komisjoni terminoloog muuta nõukogu loodud kirje valdkonda või 

parlamendi terminoloogi sisestatud termini viidet. Sellisel juhul tuleb muudatus siiski valideerida selle 

institutsiooni terminoloogil, kellele kirje/keeleplokk/termin kuulub.  

 Põhjalikumate muudatuste puhul võiks teise (omanikuks oleva) institutsiooni eesti keele 

terminoloogile neist meili teel teada anda või neid omavahel eelnevalt arutada. Eri institutsioonide eesti 

keele terminoloogid valideerivad teiste institutsioonide muudetud kirjeid regulaarselt IATE 
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valideerimisnimekirja alusel. Kui soovitakse kirje kiiret valideerimist, tuleks sellest samuti meili teel 

teavitada. 

 Kui IATEsse lisab termini või seotud infot muukeelne terminoloog (nt eesti osakonna terminoloog 

lisab mitte-eestikeelse termini), valideerib lisatud info vastava keele terminoloog selles institutsioonis, 

kellele IATE kirje kuulub (komisjon saab ise valideerida; Euroopa Parlamendis olenevad 

valideerimisõigused terminoloogile määratud töökeeltest). 

 Nii keele kui ka termini tasandil olevate väljade puhul saab vajaduse korral määrata, et sisestatud 

info oleks nähtav ainult IATEga töötavates ELi institutsioonides ja asutustes. Vt konfidentsiaalsuse kohta 

käsiraamatu ptk 4.3. Üldjuhul on kogu IATEsse sisestatud info pärast valideerimist avalik (vaikimisi 

seadistus). 

 

4. Üldised sisu- ja vormistusnõuded 

4.1 Ristviited 

 Termini sünonüümid tuleb märkida terminiga samasse kirjesse, kuna mõiste on sama. Keele-

ülene tasand sisaldab ristviiteid teistele asjakohastele terminitele. Vt käsiraamatu ptk 12.1.11. Kui 

terminoloog soovib näidata termini kohta mõistesüsteemis, tuua välja erinevuse teistest mõistest vms, 

võib ristviidet korrata sama eestikeelse kirje märkuse või muul väljal. Vt vormistuse kohta punktid 4.2 ja 

4.3.  

 

4.2 Definitsioon e. määratlus 

 Kuna ankurkeele kirjesse lisatud info toimib IATE kirjes muude keelte suhtes ankruna, peab 

eestikeelne määratlus põhimõtteliselt vastama ankurkeele määratlusele. Vt käsiraamatu ptk 12.2.2. Samas 

ei pea sihtkeelse määratluse sõnastus olema identne/tõlgitud (tegemist peab olema lihtsalt sama mõiste 

lahtikirjutusega). Kui ankurkeele määratlus puudub või vajab ajakohastamist, tuleks see lisada või 

ajakohastada või võiks sellest teatada ankurkeele terminoloogile või terminoloogia koordineerimise 

üksusele.  

 Kui eestikeelne määratlus on selgelt laiem või kitsam, võiks sellele tähelepanu juhtida definitsiooni 

märkuse väljal. Eksperdi selgitused võivad olla määratluse aluseks või lisatud määratluse märkuste väljale. 

Vt viidete vormistuse kohta punkt 5. 

 Kui nõuetele vastav ankurkeele määratlus on olemas ja algupärastest eestikeelsetest allikatest 

määratlust ei leia, võib ankurkeele määratluse eesti keelde tõlkida või eestikeelse määratluse tuletada 
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ankurkeele määratluse allikatest saadava info põhjal neile vastavalt viidates. Kui ankurkeele määratlus 

tugineb nt terminoloogia koordineerimise üksuse kirjavahetusele mõne DG-ga, tuleb viidata sellele. -

Komisjonis ei ole lubatud viidata järgmiselt: „…, tuginedes ingliskeelsele määratlusele“, sest 

definitsiooni võidakse hiljem muuta. Kuna nõukogus teavitab ankurkeele terminoloog definitsiooni 

muutmisest, on selline viitamine lubatud, kuid alati tuleb viitele lisada definitsiooni sisestamise kuupäev. 

Euroopa Parlamendis ei ole kindlat praktikat välja kujunenud, määratlusi pigem ei tõlgita. Kui määratlus 

jäetakse lisamata, tuleb välja tuua kontekst. Võimaluse korral tuleb alati eelistada algupärase eestikeelse 

määratluse lisamist. Ei ole vaja lisada ringdefinitsiooni, see tähendab, et mõistet ei defineerita sellesama 

mõiste varal. Määratlust ega konteksti ei vaja taksonoomiakirjed, kuid need võib võimalusel lisada. 

 Kui ankurkeeles on kasutatud õiguslikku määratlust, mis pärineb mingist konkreetsest ELi 

seadusandlikust aktist, tuleb eesti keeles kasutada samast allikast pärinevat määratlust. Muud 

määratlused ja märkused tuleb sel juhul lisada sama terminit käsitlevasse laiema tasandi kirjesse ja kirjed 

omavahel ristviidata. Kui selline üldisem kirje puudub, tuleb täiendav info (nt sama termini määratlus Eesti 

õigusaktis vms) lisada definitsiooni märkuste väljale. 

 

  Muud lisaandmed ja näited kuuluvad terminitasandi märkuse või konteksti väljale. Vt määratluse 

kohta täpsemalt käsiraamatu ptk 12.2.2. 

Definitsioon algab väikse algustähega ning selle lõppu ei panda punkti. Kui see on pikem kui üks lause, 

algab esimene lause suure algustähega ja lausete lõppu pannakse punkt. Võimalusel võiks eelistada 

lahendust, et definitsioon koosneb ühest fraasist ja lisainfo pannakse definitsiooni märkuste väljale. 

Definitsioonis sisalduv ristviidatav termin tuleb panna kursiivi ning sellele lisada IATE:number (link tekkib 

automaatselt).   

 

 

 

4.3 Definitsiooni allikas ja märkus 
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 Tutvu käsiraamatu peatükkidega 12.2.3 – 12.2.5. Eestikeelsete viidete vormistuse kohta vt 

täpsemalt käesoleva juhendi ptk 5. Vt ka punktis 4.2 esitatud selgitusi. 

 Definitsioonide või märkuste puhul võib viidata ankurkeelsele allikale, lisades viite ette nt COM-ET, 

tuginedes järgmisele allikale: …. 

 Ankurkeele määratluse tõlkimisel tuleks viidata otse ankurkeele allikatele. Nõukogu terminoloogidel 

on lubatud ka lisada viide: …, tuginedes ingliskeelsele/prantsuskeelsele definitsioonile/määratlusele 

(kk/pp/aaaa). See näib olevat lubatud ka parlamendis. 

 Kui viidatakse eksperdile, ei pea selgitust panema jutumärkidesse ja teksti võib vajaduse korral 

toimetada. Esialgne teave ja märkused võiks olla nähtavad vaid institutsioonide tõlkijatele ja 

terminoloogidele (vt konfidentsiaalsuse kohta punkt 3). 

 Kui definitsioonil on mitu allikaviidet, tuleb need tehnilistel põhjustel sisestada ühele väljale 

(erinevalt termini allikaviidetest). 

 Ristviidatavad terminid (vt ka punkt 4.1) tuleb panna kursiivi ning lisada neile IATE:number (link tekkib 

automaatselt).  

 

4.4 Terminid 

 Terminitasandi kohta vt täpsemalt käsiraamatu ptk 12.3. Kui sünonüüme on mitu, võiks terminite 

järjestus vastata ankurkeele terminite järjestusele. Alati tuleb järjekorras tahapoole nihutada terminid 

hinnanguga „aegunud“ (obsolete) ja „taunitav“ (deprecated). Järjestuse muutmise kohta vt ka käsiraamatu 

4.1. alapunkt 3 ja ptk 12.3.1. Sünonüümide olemasolu korral tuuakse eelistermin ühtlustamise eesmärgil 

selgelt välja, sealhulgas alati organisatsioonide, asutuste jms nimede puhul.  

 Kui eelistermin on märgitud, ei ole vaja sünonüüme märkida kui lubatud termineid (admitted). 

Samuti ei ole vaja eesti keeles kasutada hinnangut „ettepanek“ (proposed), kuna seda, et tegu on 

ettepanekuga, näitab juba terminiviide, nt Council-ET või COM-ET ja usaldusväärsus, mis on selliste 

mittejuurdunud/esialgsete terminite puhul enamasti 2 (minimum reliability) (vt järgmine punkt). 

Põhjendused selle kohta, miks terminile on antud üks või teine hinnang (Evaluation), tuleb märkida termini 

märkuse väljale. 

 Termin (nimi- ja omadussõna) on üldjuhul ainsuses, v.a juhul, kui terminit kasutatakse tavaliselt 

mitmuses. Vajaduse korral ja keerulistel (ebareeglipärastel) juhtudel võib mitmuse või ainsuse vormi 

https://iate.europa.eu/assets/handbook.pdf
https://iate.europa.eu/assets/handbook.pdf
https://iate.europa.eu/assets/handbook.pdf


 

6 
 

kirjutada keelekasutuse (Language Usage) väljale. Verbid lisatakse terminibaasi algvormis (ma-

tegevusnimena). Pealkirjalaadsed terminid või terminiosad pannakse jutumärkidesse (nt juhtalgatus 

„Noorte liikuvus“). 

 Neologismid ehk uudiskeelendid peaksid olema enne IATEsse lisamist kooskõlastatud ekspertide 

ja/või keelekorraldajatega. Kui tegu on vastava institutsiooni või ELi kompetentsi kuuluva terminiga, ei ole 

sellist arutelu tarvis. Siiski tasuks uudiskeelendeid arutada laiemalt kolleegidega oma osakonnas ja teistes 

institutsioonides. Märkuse väljale võib märkida, et termin on uudiskeelend. 

4.5 Usaldusväärsuse astmed (Reliability) 

 Vt üksikasjalikku infot käsiraamatu peatükist 12.3.5. Eesti keele puhul pea silmas ka alljärgnevat. 

1 =  Madalaim usaldusväärsuse aste antakse automaatselt kirje nendele osadele, mis on sisestaja 

seisukohalt võõrkeelsed (nt kui eesti keele terminoloog lisab IATEsse ingliskeelse termini). Kokkuleppel on 

2004. aastal komisjonis IATEsse sisestatud terminite usaldusväärsuse aste samuti 1, kuna vasteid ei ole 

eesti keelt emakeelena rääkivad terminoloogid kontrollinud ja need pärinevad süsteemitult 

tõlketekstidest (nüüdseks on need kantud Pre-IATEsse). Samuti on see usaldusväärsuse aste kõigil 

viitemärksõnadel (lookup forms). 

2 =         Antakse keelendile, mis on ehk kusagil esinenud (nt ajakirjanduses), kuid millel usaldusväärset 

allikat siiski ei ole. Usaldusväärsusega 2 on ka need terminid, mille kohta saab usaldusväärsetest allikatest 

vastuolulist infot, ning kirjeldavad terminid (või pigem fraasid), mida võib erinevas kontekstis erinevalt 

tõlkida (sel juhul lisada ka sellekohane märkus). Selle usaldusväärsuse astme võib anda ka nendele 

terminitele, milles terminoloog väga kindel pole, kuid mis vajavad mingil põhjusel IATEsse lisamist (aga 

millega terminoloog varem või hiljem edasi tegeleb). Nt on sellised ka projektides sisalduvad õigusaktide 

ettepanekutes leiduvad vasted, millel muud usaldusväärsed allikad puuduvad. Võimaluse korral võiks 

usaldusväärsusega 2 termineid IATEsse suurel hulgal mitte sisestada, sest need pole tõlketöös 

kasutamiseks piisavalt usaldusväärsed ega anna võrreldes tõlkemäluga suurt lisaväärtust. 

3 =   Standardne, kõige tavalisem usaldusväärsuse aste. Terminile leidub usaldusväärne allikas, 

millele viidata, nt ekspert, dokument, raamat, Eesti õigusakt või eestikeelne ELi õigusakt, aga ka 

institutsioonidevaheline ja mõnel juhul ka asutusesisene kokkulepe. Need uudiskeelendid, mis on mitme 

institutsiooni, ekspertide ja keelekorraldajate vahel kokku lepitud, võib märkida samuti usaldusväärsusega 

3. 
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4 =       Kasutada selliste terminite puhul, mida ei ole võimalik vaidlustada, nt asutuste nimed ja 

õigusaktide pealkirjad. Samuti võib sellise usaldusväärsusega märkida konkreetset institutsiooni 

puudutava termini (nt struktuuriüksuste nimetused jms). Usaldusväärsuse astet 4 võib kasutada ka selleks, 

et rõhutada termini suurt usaldusväärsust, nt sel juhul, kui termini kokkuleppimisele on eelnenud põhjalik 

arutelu institutsioonide terminoloogide-tõlkijate, ekspertide ja keelekorraldajate vahel. Komisjonis ei ole 

usaldusväärsuse 4 kasutamine tavaks. 

4.6 Kontekst 

 Kontekstitsitaat võib olla kasulik mõiste sisu ja kasutuse illustreerimiseks.  

Konteksti pole vaja panna jutumärkidesse, väljajätt tuleb tähistada /…/. Kontekstis oleva termini 

hõlpsamaks leidmiseks tuleb see eristada paksu kirjaga.  

Üksikasjalikumat teavet leiad käsiraamatu peatükist 12.3.9. 

5. Allikad ja viitemallid 

 Igal terminil, definitsioonil ja kontekstil peab olema allikaviide. Viiteid on võimalik ja tihti vajalik 

lisada ka märkuste väljadele. Viited peaksid olema võimalikult lühikesed, kuid piisavalt täpsed selleks, et 

viidatud info oleks võimalik uuesti üles leida. Viited peaksid kinnitama allika usaldusväärsust. Vt usaldus- 

väärsuse kohta täpsemalt punkti 4.5 ja kahtluste korral konsulteeri osakonna (pea)terminoloogiga. 

Viitamisel on oluline järgida autoriõiguse eeskirju (vt käsiraamatu IV lisa).  

Kui terminil on mitu viidet, tuleb need lisada eraldi viiteväljadele.  

Mis tahes viide peab vastavalt käsiraamatu peatükile 13.1 minimaalselt sisaldama järgmist teavet:  

 pealkiri 

 autor või koostaja ja väljaandja 

 kuupäev või aasta 

 ELi institutsioonide eesti keele terminoloogid järgivad viidete vormistamisel käsiraamatu 

peatükis 13 esitatud, kõigile keeltele kehtivad üldpõhimõtteid ning käesolevas peatükis toodud 

põhimõtteid. 

Internetiallikale viitamine 

5.1 ELi õigusaktid ja muud ELi dokumendid  

5.1.1 Õigusaktid ja muud dokumendid, mis on avaldatud EUR-Lexis 
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 Viited EUR-Lexis avaldatud ELi õigusaktidele jm dokumentidele saab IATEs otsida ja lisada erimooduli 

abil, mida saab kasutada kõigil viiteväljadel. Vt käsiraamatu ptk 13.2.2. 

 Õigusaktide puhul tuleb viidata viimasele konsolideeritud versioonile, kus termin esineb. 

 Viited võib jätta selliseks, nagu nad mooduli abil tekivad, kuid juhul, kui pealkiri on liiga pikk, võib seda 

lühendada. Nt võib ära kustutada komisjoni teatise adressaadid, muudetavate või kehtetuks 

tunnistatavate aktide viited ja lõpust nt fraasi „EMPs kohaldatav tekst“. 

 

 

5.1.2 Muudele ELi dokumentidele viitamine  

5.1.2.1 Euroopa Komisjoni dokumendid  

 Sisedokumendile võib viidata vaid juhul, kui terminile (definitsioonile, kontekstile jne) ühtegi 

muud allikat leida ei ole võimalik. Sellisel juhul ei ole ka linki võimalik lisada. Alati tuleb tööülesannete alt 

lisada COM-ET-le suunatud märkus „Ajakohasta viide“. Vt käsiraamatu ptk 17. 

 

5.1.2.2 Euroopa Ülemkogu ja ELi nõukogu dokumendid  

 Viidata saab dokumentidele, mis on kättesaadavad dokumendiregistri kaudu. Hüperlink tuleb 

lisada kogu dokumendi pealkirjale URL lisamiseks mõeldud erimooduli abil. Vt nt käsiraamatu ptk 12.3.8.  

 Kui dokument ei ole avalik, tuleb lisada vastav märge. Viitena võib kasutada ainult dokumente, 

mille pealkiri on dokumendiregistris avaldatud ja teatavatel juhtudel ka nt asutusesiseseid juhendeid vms. 

Kahtluse korral konsulteeri peaterminoloogiga.  

 Kui dokument on olemas EUR-Lexis, tuleb viide vormistada EUR-Lexi dokumentidele viitamiseks 

mõeldud erimooduli abil. Vt käsiraamatu ptk 13.2.2. Vajaduse korral võib dokumendi pealkirja lühendada. 
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5.1.2.3 Euroopa Parlamendi dokumendid  

 Viidata saab Euroopa Parlamendi dokumendiregistri kaudu kättesaadavatele dokumentidele.  

 EP kodukorra viidet on hea võtta sellelt veebiaadressilt, kuna kodukorda ajakohastatakse regulaarselt ja 

siit leiab alati viimase versiooni. Samas tuleb silmas pidada, et aja jooksul võib artiklite numeratsioon 

muutuda ja terminit ei pruugi hiljem leida just sellest artiklist. Seetõttu tuleb sulgudesse lisada versiooni 

vastuvõtmise kuu ja aasta. 

 

 Vt lingi lisamise kohta nt käsiraamatu ptk 12.3.8.  

Euroopa Parlamendi resolutsioonidele viitamine 

 Kui resolutsioon on avaldatud EUR-Lexis, tuleb allikana viidata EUR-Lexile spetsiaalse EUR-Lexi 

viitemooduli kaudu. Vt käsiraamatu ptk 13.2.2. Kui viidatakse EUR-Lexis avaldamata resolutsioonile, tuleb 

see viide hiljem ajakohastada.  

 

5.1.2.4 Euroopa Liidu Kohtu lahendid  

 Kohtulahenditele viitamisest tuleb teavitada kohtu jurist-lingviste e-posti aadressil: 

TerminologieET@curia.europa.eu 

 Viide tuleb vormistada EUR-Lexi dokumentidele viitamiseks mõeldud erimooduli abil (vt 

käsiraamatu ptk 13.2.2.), jättes lingi samaks, kuid muutes automaatselt kuvatavat kohtuasja nime 

järgmiselt: 

Kohtulahendile viitamine: Kohtu nimi + kuupäev + lahendi liik (otsus või määrus) + kohtuasja nimi 

(vt EUR-Lexist, ”vs.” kursiivis) + kohtuasja number 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=ET&reference=TOC
https://iate.europa.eu/assets/handbook.pdf
https://iate.europa.eu/assets/handbook.pdf
mailto:TerminologieET@curia.europa.eu
https://iate.europa.eu/assets/handbook.pdf
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Ettepanekule viitamine: Kohtujuristi nimi (koos ametinimega) + kuupäev + dokumendi liik 

(=ettepanek) + kohtuasja nimi ja number. 

 Kohtuasja nime leiab EUR-Lexis digitaalses kohtulahendite kogumikus pdf-versioonis avaldatud 

lahendi päisest. Kui kohtulahendit ei ole veel avaldatud või nimes on tekkinud kahtlus, siis tuleb pidada e-

kirja teel nõu kohtu jurist-lingvistidega. 

Näited: 

Euroopa Kohtu 28. märtsi 2019. aasta otsus Idi, C-101/18, punkt 67. 

Euroopa Kohtu 23. aprilli 2015. aasta määrus komisjon vs. Vanbreda Risk & Benefits, C-35/15  P(R). 

Üldkohtu 9. juuni 2016. aasta otsus Itaalia vs. komisjon, T-122/14 

Kohtujurist Sharpstoni 22. juuni 2017. aasta ettepanek kohtuasjas Farrell, C-413/15. 

 

5.2 Eesti õigusaktidele viitamine  

 Termini viiteks tuleb kirjutada seaduse pealkiri (ilma jutumärkideta) ja lisada lingi lisamise mooduli 

abil link elektroonilisele Riigi Teatajale, seaduse sellele (eelistatavalt kehtivale) versioonile, kus termin 

leidub. Vt lingi lisamise kohta nt käsiraamatu ptk 12.3.8. Kui on vaja viidata vanale redaktsioonile, tuleb 

lisada redaktsiooni kehtimise kuupäevad.  

  Ministrite, Eesti Panga presidendi jt määruste puhul võiks jätta välja määruse kuupäeva ja numbri 

ning esitada eelkõige määruse andja ja määruse pealkirja jutumärkides ning lisada lingi elektroonilisele 

Riigi Teatajale.  

 

 

 

5.2.1 Eesti kohtulahenditele viitamine 

Märkida kohtu nimi + kolleegium + kuupäev + lahendi liik (otsus või määrus) + kohtuasja number. 

Lisada lingi lisamise mooduli abil link elektroonilisele Riigi Teatajale või vastava kohtu leheküljele. 

Näited: 

https://iate.europa.eu/assets/handbook.pdf
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Riigikohtu halduskolleegiumi 19. märtsi 2005. aasta otsus 3-3-1-54-05. 

Tallinna Ringkonnakohtu 2. juuni 2010. aasta otsus 3-08-1155. 

 

5.3 Muudele internetiallikatele viitamine 

 Internetiallikate puhul lisatakse hüperlink kogu viitele – nii jääb automaatne kuupäev viite lõppu. 

5.3.1 Ajalehe-, ajakirja- ja blogiartiklitele viitamine  

 Viitamisel tuleb esitada artikli autor ja pealkiri ning ajalehe/ajakirja/blogiartikli pealkiri ja 

ilmumisandmed. Autori nimi kirjutatakse välja – perekonnanimi ees, komaga eraldatud eesnimi järel. Kui 

viidatava allika pealkirjas on vaid autori eesnime esitäht, võib ka viites sellega piirduda. Kui autoreid on 

mitu, võib nimede vahele selguse huvides panna semikooloni. Kui autoreid on rohkem kui kolm, võib viites 

piirduda kolme esimese nimega (või: esimese nimega?) ja nende (selle) järele panna lühendi „jt“. 

 

 

 

5.3.2 Veebisaidile viitamine 

 Kui viitest on ilmne, et tegu on veebisaidiga, ei ole vaja lisada sõna „veebisait“. Viites tuleb 

võimalikult täpselt osutada kontekstile, kus termin veebisaidil esineb, et termini usaldusväärsust ja 

ajakohasust oleks võimalik hiljem hinnata. Info taasleidmise hõlbustamiseks võib lisada linkide struktuuri 

veebilehel näidatud kujul (sõna „Avaleht“ osutamine struktuuris ei ole samuti vajalik). Vt lisaks 

käsiraamatu ptk 13.2.4. 

 

 

5.3.3 Loengumaterjalile, teadustöödele, ettekannetele viitamine  

 Viitesse tuleb märkida materjali autor, asutus ja materjali koostamise v avaldamise aeg (kui see 

info on kättesaadav). Samuti võiks viites osutada, et tegemist on loengumaterjaliga. Teadusartiklitele 

https://iate.europa.eu/assets/handbook.pdf
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viitamisel tuleks järgida artikli juures märgitud viitamisviisi, kui autor on selle esitanud (valmisviitena artikli 

avaldamise veebisaidil). 

 

 

5.3.4 Aastaraamatule, arengukavale jm ametkondlikule väljaandele viitamine  

 Viitesse tuleb märkida koostaja ja väljaande nimi ning väljaandja ja väljaandmise (koht ja) aeg. 

Lisaks võiks märkida ka veebisaidi struktuuri – st näidata, kus see materjal asutuse veebisaidil asub. 

 

 

 

 

5.3.5 Internetisõnastikele, terminibaasidele ja teatmeteostele viitamine  

 Nimetatud allikatele viitamisel tuleb ära märkida ka märksõna. Märksõna tuleb välja tuua ka 

definitsiooni viites, kuna keeleplokis võib olla mitu sünonüümi ning siis on definitsiooni allikast hõlpsam 

leida. 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 

 Vikipeediale viitamise asemel võiks võimaluse korral viidata otse Vikipeedia artiklile lisatud 

algallikatele või muudele usaldusväärsetele allikatele. 

 EKI terminibaasi Esterm kasutamist allikana tuleks vältida. Erandiks on terminid, mille viiteks 

Estermis on ekspert. Eelistada tuleks viitamist Estermis esitatud algallikatele. Ent viite Estermile („Vt ka 

Esterm“) võib lisada termini märkuste väljale, et näidata IATE ja Estermi vastete ühtsust, Estermi viite 

lisamine on otstarbekas eriti juhul, kui soovitakse välja tuua, et kuigi IATEs osundatud terminiallikad on 

uuemad, on tegu ELi dokumentides sisalduva ammu juurdunud terminiga. EKI terminoloogiaosakonnaga 

on kokku lepitud, et ELi institutsioonide terminoloogid teavitavad Estermi tagasiside vormi kaudu 

juhtudest, mil IATE ajakohastatud termin ei ole vastavuses Estermis esitatud terminiga.  

 

5.4 Trükisele viitamine  

 Trükise avaldamisandmed tuleb IATEs esitada järgmisel kujul: autor või vajaduse korral 

(pea)toimetaja, pealkiri ja aasta; soovi korral võib lisada ka kirjastamise koha ja kirjastaja (nt kui soovitakse 

selle kaudu näidata teose usaldusväärsust). Kui tegemist pole sõnaraamatu, leksikoni vms, peaks lisama 

ka leheküljenumbri, kus termin, määratlus või kontekst asub. Väljaannete avaldamisandmete 

leidmiseks/kontrollimiseks on kasulik vaadata e-kataloogi ESTER. ISBN koodi lisada ei ole vaja.  

 

 

 

Autori nimele viitamist vt punkt 5.3.1. 

5.5 Kokkulepetele ja eksperdile viitamine 

5.5.1 Kokkulepetele viitamine  

 Kui terminil otsest allikat ei ole ja tegemist on institutsioonisisese (osakonnasisese, rühmasisese) 

kokkuleppega, siis on allikaks keeleosakond/rühm ise ja lisada tuleb viide kas peadirektoraadile, 

https://termin.eki.ee/esterm/
https://www.ester.ee/search~S46*est
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osakonnale või rühmale, nt COM-ET on Euroopa Komisjon, kirjaliku tõlke peadirektoraat, eesti keele 

osakond. Sulgudes tuleb lisada ka kuupäev, millal kokkulepe sõlmiti. Vt lisaks käsiraamatu ptk 13.2.5. 

 

 

 Märkuse (Note) väljal võiks eelistada institutsiooni nime väljakirjutamist. 

 

5.5.2 Eksperdile viitamine  

 Kui termini, määratluse või muu info allikas on ekspert, siis (isikuandmete kaitse eeskirjade tõttu) 

tema nime IATEsse allikaviiteks ei kirjutata (v.a juhul, kui ekspert on seda ise soovinud või oma  kirjaliku 

nõusoleku andnud, vt käsiraamatu ptk 13.2.5). Eksperdi kohta tuleb esitada teave, mis näitab tema 

usaldusväärsust vastava valdkonna eksperdina (asutus ja allüksus ning vajadusel ka ametinimetus). 

Sulgudes tuleb lisada kuupäev, millal eksperdilt arvamus saadi.  

 

 

 

 

 

https://iate.europa.eu/assets/handbook.pdf
https://iate.europa.eu/assets/handbook.pdf

