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Vaidlus korralduse asemel: itaalia (oskus)keele rõõmudest ja valudest 

 

Daniele Monticelli 

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut 

Ettekanne lähtub itaalia keelepoliitika ajaloo iseloomulikust põhiomadusest: see pole kunagi 

olnud keskselt juhitud ja seadustatud korralduslik tegevus, vaid lõpmatu vaidlus (it questione 

della lingua) keelenormi, kasutuse, kõlblikkuse või kõlbmatuse, võimaluste ja piiride üle, 

milles on osalenud juba seitsme sajandi jooksul itaalia kirjanikud, intellektuaalid, lingvistid, 

poliitikud, ametnikud, ajakirjanikud jt. Selle põhjusi tuleb mõistagi otsida Itaalia ajaloost. 

Pikaaegne riigi poliitiline ja administratiivne fragmenteeritus takistas ühise suulise keele 

teket ja itaalia kirjakeel jäi kuni XX sajandi keskpaigani kitsa haritlaste eliidi suhtlusvahendiks. 

Kohamurdeid rääkivatel rahvamassidel jäi see aga üsna arusaamatuks võõrkeeleks veel mitu 

kümnendit peale riigi ühendamist 1861. aastal. Peale fašismiajastul valitsenud keelelist 

purismi ja vähemuskeelte ning murrete vaenamist sai sõjajärgse Itaalia Vabariigi uue 

põhiseaduse kirjutajate põhimureks keelevähemuste ja väljendusvabaduse kaitse. Senimaani 

pole Itaalias ühtegi õigusakti, mis omistaks itaalia keelele riigikeele staatuse, ega leidu 

asutust või institutsiooni, kellele riik oleks usaldanud keelekorralduse ja keelepoliitika (nagu 

Eesti keelenõukogu ja Emakeele Selts või Prantsuse Akadeemia).  

 

Ettekande esimene osa analüüsib itaalia keele ümber käinud vaidluse olulisemaid momente, 

pöörates erilist tähelepanu oskuskeele ja teaduskeele tekkega seotud küsimustele. On 

võimalik väita, et itaalia kirjakeel on sündinud just oskuskeelena, kuid mitte teadus-, vaid 

rangelt kodeeritud luulekeelena. Keelevaidlust ja ühtlasi itaalia keelefilosoofiat käivitavas 

ürikus, Dante Alighieri keeletraktaadis „De Vulgari Eloquentia“ (1303–1304) on see juba 

selgesti formuleeritud: Dante otsib seal mitme olemasoleva itaalia rahvakeele hulgast seda 

keelt, mis kõige paremini sobiks luuletajatele. Tema analüüsi järeldus on see, et sellist keelt 

pole valmiskujul kuskilt võtta, vaid see tuleb (täpselt nagu oskuskeeled) mõne olemasoleva 

keele põhjal luua. Teaduse puhul tõstatub sama küsimus alles kolm sajandit hiljem. Galileo 

Galilei on esimene, kes hakkab ladina keele kõrval kasutama teaduslike ideede kirjapanekuks 

ka itaalia keelt; temaga algab ühtlasi teoreetiline mõtiskelu itaalia keelest kui teaduskeelest. 
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Veel XVIII sajandi lõpus vaieldi aga väga teravalt selle üle, kas luulekeelena sündinud itaalia 

keel üldse kõlbab teaduse jaoks. 

 

Ettekande teine osa vaatleb seda, kuidas meie kaasaegsed keeleteadlased defineerivad 

itaalia oskus- ja teaduskeelt ning käsitleb probleeme, mis selle olemuse ja kasutusega 

tänapäeval kaasnevad. Erilist tähelepanu pööran XX sajandi 60ndatel aastatel puhkenud 

vaidlusele uue „tehnoloogiakeele“ ümber ja praegustele vaidlustele inglise teaduskeele 

tungimise üle itaalia akadeemilisse keskkonda.  

 

Lõpetades toon mõned argumendid teadusliku mitmekeelsuse ja keelekorraldusliku anarhia 

kasuks. 

 

 

 

 

 

DANIELE MONTICELLI lõpetas filosoofiaõpingud Milano Ülikoolis. Doktorikraadi on ta 

kaitsnud Tartu Ülikoolis semiootika ja kulturoloogia erialal. Ta on töötanud õppejõu ja 

teadurina Eesti Humanitaarinstituudis, Tartu Ülikoolis, Yale’i Ülikoolis ja külalisõppejõuna 

mitmes muus Eesti ja Euroopa kõrgharidusasutuses. Praegu on ta Itaalia uuringute ja 

semiootika professor Tallinna Ülikoolis ning juhib Lääne-Euroopa uuringute akadeemilist 

suunda. Ta on avaldanud mitmes keeles töid kirjandusteaduse, keelefilosoofia, poliitilise 

filosoofia, lingvistika ja tõlketeooria vallas. Ta kirjutab regulaarselt Eesti kultuurilehtedele 

arvustusi ja esseid ning Eesti päevalehtedele arvamusartikleid ja üritab anda oma panust 

mitmes Eesti kodanikuühiskonna ühenduses ja algatuses. Ta on tõlkinud hulganisti Eesti 

proosat ja luulet itaalia keelde. Selle aasta septembris ilmus temalt Itaalias Lennart Mere 

„Hõbevalge“ adapteeritud tõlge. 

 

  



7 

 

Eesti õiguskeel ja riigikeel 

 

Peeter Järvelaid 

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut 

Saksa õigusajaloolane Hans Hattenhauer sõnastas teadusliku õiguse kui vastandi arhailisele 

õigusele, mis püsib vaid seni, kuni kaasaegne ühiskond pole lahti öelnud teaduslik-

ratsionaalsest jõupingutusest. Kui Eesti ühiskond ei suuda näiteks teha enam küllaldasi 

jõupingutusi panustamaks õigusteaduse eestikeelsesse terminivarasse, siis tekib võimetus 

kõnetada ühiskonda eesti keeles.  

Eesti keel on juba varsti sada aastat olnud Eesti Vabariigi riigikeel. Alates aastast 1992 on see 

ka Eesti Vabariigi Põhiseaduse preambulis põhimõttena, mis peaks olema meie riikluse 

aluspõhimõte.  Läti Vabariik täiendas 21. sajandi alguses samuti oma põhiseadust (1922) uue 

preambuliga, kuhu nad kirjutasid sisse läti keele ning läti ja liivi kultuuri kaitse, mis peaks 

tähendama ka nende keelte täiendavat kaitset.  

Eesti ühiskonnal tuleks vabaneda nn teaduskondade omavahelisest või(s)tlusest – kus võitlus 

teadusharude vahelises teadustöö finantseerimises on märkamatult liikunud ka 

omavahelisele võitlusele muudel aladel. Eesti õiguskeel vajab hädasti pidevat hoolitsust ja 

arendamist. See tähendab vajadust doktoriõppe jätkumiseks ning samuti kohustust kirjutada 

teadustöid ka eesti keeles.  

Õiguskeel on traditsiooniliselt vajalik instrument poliitilises dialoogis. Samuti on see vajalik 

dialoogivahend parlamentides suhtlemiseks. Nõrk õiguskeele arengutase takistab kindlasti 

Eesti riigi enesevaatlust.  

Õiguskeele arengu seisukohalt on vaja meeles pidada põhimõtet, et selles keeles räägib ka 

riik.  
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Võimudiskursus, narratiiv ja teaduskeele semantiline väli 

 

Silvi Tenjes 

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused 

Ettekandes käsitlen teaduskeele ja üldkeele vastastikmõju, kasutades näitlikustamiseks 

tähendusõpetusest pärit semantiliste väljade teooriat ning ’tõlkimise’ mõistet. Teaduskeel 

loomuliku keele allkeelena vastab oskuskeele definitsioonile: sõnade ühetähenduslikkus, 

mõistete täpsus. Üldkeele sõnade tähendus on ebamäärane, muutlik ning mitmene. 

Semantilised väljad – idee J. Trierilt ja W. Porzigilt – on tähenduste kogumid, mis 

moodustavad keeles terviku (Tenjes 2010: 64). 

 

Kõik keelenähtused on muutumises, nii ka teadus- ja üldkeel. Üldkeel võtab ümbritsevast 

suhtlusruumist üle mõisteid muutunud tähendusega, mis on sageli tingitud ebatäpsest 

hääldamisest, kuulmisest, metafoorsusest jpm. Teaduskeelde on aga tulnud termineid 

üldkeelest. Seega tõlgime pidevalt teaduskeelest üldkeelde või vastupidi; ühe semantilise 

välja seest teise. Näiteks võib olla üks teaduskeele semantiline väli eri teaduste nimetustega: 

bioloogia, keemia, matemaatika, füüsika, lingvistika, aga samas järgmine väli sisaldab samu 

elemente, kuid lingvistika asemel on keeleteadus.  

 

Teaduskeel vahendab oskussõnu võimu ja avaliku huvi vahel, sõltudes rahast ja vajadusest 

teadustegevuse tulemusi populariseerida. Aimetekstis astubki esile üldkeel: teaduse 

äraseletamine lihtsate sõnadega. Teaduse populariseerimisel on kahtlemata ka positiivne 

pool: ümbersõnastamine, mis arendab õppurite võimet tõlkida erialast keelt igapäevakeelde, 

sõnastades põhilised mõtted oma sõnadega ümber. 

 

Sotsiaalteadustesse on väga tugeva jälje jätnud kaks mõistet: ’diskursus’ ja ’narratiiv’, 

eelkõige just viimane. Vaatan neid mõisteid teaduskeele tähendusväljas.  

 

Termin diskursus tähistas algselt ’ütluste organiseeritud kogumit, arutlust’, kuid hiljem juba 

’tähenduste süsteemi, teksti koos kontekstiga’, Foucault’l ’võimu teostamise vahendit’. 
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Mõiste on saanud erakordselt avara sisu ja levinud ühelt tähendusväljalt paljudele, muutes 

iga tõlkega termini tähendust. 

 

Narratiiv oli algselt kirjandusteooria termin tähistamaks mõistet ’tegelane jutustab 

sündmustest’, kuid sai prantsuse poststrukturalistidest mõjutatuna üldisema teooria 

tähenduse (Freedman 2016). Peagi leidis narratiiv tee üldkasutusse.  

 

Diskursus ja narratiiv on rahvusvahelises teadusmaailmas liikunud kitsama tähendusega 

terminist avaramale semantilisele väljale – ideede, maailmavaate, võimu teostamise 

maailma. Tähelepanu tasub pöörata sellele, et mõni teadustermin ei saagi omale eluõigust 

kohalikus teaduskeeles, sest rahvusvaheline termin liigub semantiliste väljade orbiidil ühelt 

väljalt teisele liiga kiiresti. 

 
 
Kirjandus 

Freedman, Lawrence 2016. Strateegia. Ajalugu. Tallinn: Riigikaitse Raamatukogu. (Originaal: 
Strategy: A History. Oxford University Press, 2013) 

 
Tenjes, Silvi 2010. Semantika. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 
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Mis asi see on, mida nimetatakse teaduskeeleks? 

 

Ülo Ugaste 

Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut 

TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus 

Sageli kasutatakse sõnu teaduskeel, tavakeel või üldkeel, omistamata neile mingit üheselt 

mõistetavat tähendust. Teatavasti kasutatakse terminit teaduskeel globaalses mõttes 

tähistamaks seda keelt, milles tavatsevad teadlased omavahel suhelda, avaldada teadustöö 

tulemusi, esineda teaduskonverentsidel jne. Omal ajal oli selliseks teaduskeeleks ladina keel, 

viimasel ajal on selleks muutunud inglise keel. Samas ilmneb, et on kasutusel ka teistsugune 

arusaam teaduskeelest, mida oleks justnagu võimalik eristada igas kultuurkeeles kui keele 

mingit erilist osa (dialekti, argood vms), mida võib teatud mõttes vastandada üldkasutatavale 

keelele.  

  

Selline keelepruugi mõningane lõtvus võib küll tunduda esmapilgul üsna talutavana, kuid 

teaduskeele vastandamine üldkeelele või vähemalt nende eristamine ühe keele (näiteks 

eesti keele) sees omab siiski sügavamaid tagajärgi, kui see tunduda võib ja seda ennekõike 

hariduses. Millist keelt me kasutame algkoolis või ka gümnaasiumis? Millisel määral on 

tegemist teaduskeele kasutamisega kõrgkoolis? Kas aimekirjandus on kirjutatud 

teaduskeeles või üldkeeles? Kui kõnelda keelekasutusest, siis sellised küsimused tekivad alati, 

kui on tegemist haridusega, eriti teatud kooliastme õppesisu optimeerides, õpikuid 

koostades ja loomulikult ka õpetades. Mõtlemine on seotud keelega: et midagi mõista, 

peame sellest aru saama – järelikult see, millest tahaksime aru saada, peab olema esitatud 

meile tuttavas keeles. Õppides keeleoskus paraneb, sõnavara laieneb ning oleme järk-järgult 

suutelised keerukamatest asjadest aru saama. Tekib tahes-tahtmata küsimus: mis 

momendist muutub õppeprotsessis üldkeel teaduskeeleks? Või ei muutugi? 

 

Ehk ei oleks vajagi ühe keele piires kasutada seda ebamäärast mõistet ’teaduskeel’, mis 

vihjaks justnagu sellele, et teadlased räägivad mingis omas, ainult neile arusaadavas keeles?  
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Mõistestiku ja terminivara süsteemsus 

 

Peep Nemvalts 

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut  

TLÜ teaduskeelekeskus 

Mõtlemine kulgeb tegelikkuse olemitele (objektidele) viitavate mõistete ja neid mõisteid 

tähistavate terminite abil.  Eriti just teaduslik mõttetöö vajab loogiliselt selget 

mõistesüsteemi, kus iga mõiste on määratletud ehk defineeritud selle mõistestiku osana nii, 

et nähtub iga mõiste sisuline seos ülemmõistega ja oma naabermõistetega. Mistahes 

mõistestikku tähistavas terminivaraski on arukas taotleda süsteemsust, mis kajastaks 

mõistesüsteemis valitsevaid seoseid täpselt. Selleks on oluline võimalikult rohkesti kasutada 

tähenduselt läbipaistvaid (keeleliselt motiveeritud) oskussõnu jm -keelendeid, kuid ka 

seesuguseid otstarbekaid termineid, mis ei tarvitse esmapilgul tähenduslikult läbinähtavad 

olla (on arbitraarsed).  

Kuna edenevas teaduses tekib järjest uusi mõisteid või avastatakse tuntud mõistete vahel 

uusi seoseid ja mõne mõiste sisu muutub, tuleb paratamatult tegeleda terminikorrastusega, 

mis eeldab ka mõistestiku korrastamist (Erelt 2007, Kull [1984] 2000, Nemvalts 2011). Seega 

on vaja iga eriala teadlaste ning keeleteadlaste ja terminoloogide pidevat koostööd, sest 

tuleb põhjalikult tunda teadusala mõistestikku ning süvitsi keele olemust. Igas keeles on 

niisuguseid väljendusvahendeid – sh sõnatüvedena, sõnamoodustusviisides ja lauseehituses 

–, mida teistes keeltes ei leidu, nii et ühte ja sedasama mõistet tähistada ning mõisteseoseid 

kirjeldada tuleb hiina keeles ühtmoodi, inglise keeles teisiti ja eesti keeles kolmandal moel. 

Nii-öelda rahvusvaheliste võõrsõnaliste terminitega tuleb olla ettevaatlik, sest need ei pruugi 

igas keelekeskkonnas olla sugugi ühe ja sama mõistesisuga.  

Eestikeelse teadustöö ja muudegi tegevusalade tarvis tegutseb küll üsna palju 

terminikomisjone, kuid sageli näib jäävat vajaka läbimõeldud, järjekindlast suhtlusest eesti 

keele asjatundjaga ning tõelisest mõistepõhisusest ja süsteemsusest terminivara 

korrastades-arendades. Liiga sageli kiputakse terminitööd pidama tõlketööks. Ettekandes 

vaatlen mõne mitut teadust puudutava mõistestiku ja terministiku korrastamisvajadust, 

alates ’terminoloogia’ enda mõistesüsteemist (Terminoloogiatöö… 2002). 
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Kirjandus 

Erelt, Tiiu 2007. Terminiõpetus. Tartu: Tartu Ülikool. 

Kull, Rein [1984] 2000.Tänapäeva terminoloogiatöö põhimõtted. – Kirjakeel, oskuskeel ja 

üldkeel. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 95–106. 

Nemvalts, Peep 2011. Terminiteadusest eesti teaduskeeleni. – Eesti teaduskeel ja 

terminikorrastus. Koostanud ja toimetanud Peep Nemvalts. Tallinna Ülikooli Eesti 

Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised 13, TLÜ teaduskeelekeskuse köide 1. Tallinn, lk 

136–171. 

Terminoloogiatöö… 2002 = Eesti standard EVS-ISO 1087-1:2002. Terminoloogiatöö. Sõnastik. 

Osa 1: Teooria ja rakendus. Terminology work. Vocabulary. Part 1: Theory and 

application. Eesti Standardikeskus. 
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Doktorandi eestikeelne kirjalik väljendus 

 

Ülle Sihver  

Eesti Maaülikooli keelekeskus 

Teadusteave on Eestis kättesaadav ingliskeelsena ja eesti keeles valdkonniti erinevas mahus. 

Doktorant kirjutab väitekirja aeganõudvas, mitmekülgses ja põhjalikus protsessis, mis loob 

eelduse väljenduda nii stiililt kui ka keele- ja terminikasutuselt ingliskeelsetele 

akadeemilistele normidele vastavalt. Sellele eelneb pidev lugemine ja artiklite kirjutamine 

koos ekspertide põhjaliku sisulise ja keelelise kontrolliga. 

 

Väitekirja eestikeelne kokkuvõte töö kõikide osade põhiseisukohtadest valmib bakalaureuse- 

ja magistritöö kirjutamiskogemusele ning eesti teaduskõnekeelele tuginedes. Eesti 

Maaülikooli väitekirjade eestikeelsete resümeede keelekasutuse viimase nelja aasta 

analüüsist selgub, et doktorandid ei tea, mida nad korrektses eesti keeles kirjutamisest ei 

tea, sest resümee koostamisele ei eelne ingliskeelse publitseerimisega võrreldav tegevus. 

 

Doktorantide väärtushinnangutes puudub tunnetatud vajadus vastutada eestikeelse teaduse 

kestvuse eest, sest tõenäoliselt pole seda teemat käsitletud, samuti ei hooma nad sellist 

ülesannet igapäevases töös. 

 

Eesti ühiskond ootab teadlaselt eesti teaduskeele tagamist, kuid ei eelda, et selle spetsiifilise 

erioskuse kestvaks olemasoluks on vaja rangete nõudmistega keskkonda nagu ingliskeelses 

teadusmaailmas, st avaldamisvajadust. Tulemus on kohustuslik kvantiteet, mida 

iseloomustab ingliskeelse lauseehitusega sõnasõnaline tõlge emakeelde ilma 

terminianalüüsita. Tekstile tellitakse õigekirja korrektuur teadvustamata toimetamise 

vajadust ning doktorant ei tea, mis on tekstis valesti. Võib-olla on see tase riigi- ja 

kultuurkeele olemasoluks piisav, sest doktorantide sõnul on eestikeelne lugejaskond väga 

väike ning juhendaja ainsa hindajana on resümee tehtuks tunnistanud. 

 



14 

 

Kirjutamisoskus põhineb teadmistel, oskustel ja väärtushinnangutel ning ei teki õppimata 

ega kvaliteedijuhtimiseta vabaaine tasandil keskkonnas, kus sel erioskusel puudub sotsiaalne 

tellimus ja ka autor ei tunneta teksti tähtsust. 

 

Maaülikoolis on riikliku eestikeelse terminoloogiaprogrammi toel algatatud doktorantide 

eesti keeles teadusteksti kirjutamise vabatahtlik õpe, mille eelduseks on järjepidev selgitus 

ning eestikeelse terminivara komisjoni tagasiside doktorantidele. Eesmärk on kasvatada 

põlvkond haritlasi, kes mõistavad end emakeelse teaduse kandjana ja väärtustavad teadlase 

ja teadustöö juhendajana seda staatust. 
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Isikustamisest teadustekstides 

 

Riina Reinsalu 

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut 

Teadusteksti kirjutades tuleb järgida valdkondlikke tavasid, mille hulka kuulub ka nõue 

tagada teksti neutraalsus. Teisisõnu, teadusteksti autor peab oma isikut ohjes hoidma, et 

lugeja tähelepanu ei kalduks käsitletavalt teemalt kõrvale – tähtis on vaid teksti loodud 

maailm, mitte autori isik või tema keelekasutus (Hirsjärvi jt 2005). Selle eesmärgiga on kõige 

paremini kooskõlas umbisikuline tegumood (nt Artiklis käsitletakse...), kuid kasutada võib ka 

üldisikulist väljendusviisi (nt Magistritöö eesmärk on selgitada ...; Kõnealust probleemi võib 

vaadelda ...) või isikustamist (nt Töö keskendub ..., Peatükk annab ülevaate ...). 

 

Isikustamine on võte, mille korral asjale või nähtusele omistatakse inimlikud omadused. 

Kõnekujundina on isikustamine omal kohal ilukirjandustekstides, seevastu tarbekeeles, mille 

liike on teaduskeel, tasub sellega olla ettevaatlik. Nimelt võib liigne isikustamine mõjuda 

stiiliveana, sest autori asemel hakkavad tekstis tegutsema mitmesugused asjad (peamiselt 

tekstid), nähtused ja protsessid. See aga vähendab teksti neutraalsust. 

 

Ettekandes käsitlen isikustamist keeletoimetaja vaatevinklist. Analüüsin näidete varal selle 

esinemust eri valdkondade teadustekstides ja arutlen selle üle, kuidas tuleks isikustamisse 

suhtuda: kas aktsepteerida seda teaduskeelele omase tunnusena või taunida selle tarvitust. 

 
 
Kirjandus 

Hirsjärvi, Sirkka; Remes, Pirkko; Sajavaara, Paula 2005. Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina. 
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Ladina terminid eestikeelsetes õigusõpikutes 
 

Merike Ristikivi  

Tartu Ülikooli õigusteaduskond 

Õigusteadus ja juriidiline tegevus on valdkonnad, kus keele väljendusvahendid on eriti 

tähtsad. Nad mõlemad toimivad vahetult keele kaudu, sõna või väljend omandab seal 

juriidilise jõu. Seepärast on õiguskeele küsimused päevakorral ja nende olulisust tajuvad nii 

keelega kui juriidikaga tegelejad. Selle küsimusteringi keskmes on ka ladina keelest pärit 

sõnad ja väljendid, mida õiguskeeles kasutatakse tsitaatsõnadena. 

 

Ladina juriidikaterminivara kursus on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele 

kohustuslik ning selle käigus käsitletakse põhjalikult terminite ajaloolist kujunemist, 

ortograafia ja morfoloogia küsimusi. Siiski ei ole samal ajal võimalik edasi anda kõiki sisulisi 

aspekte. Täpsem teadmine termini toimimisest reaalses õigussituatsioonis omandatakse 

vastava õigusharu loengukursustel ja õppematerjalide abil. Seega tuleb ettekandes vaatluse 

alla, millise materjali alusel õigusteaduse üliõpilastele teadmisi edastatakse ja selgitatakse, 

sealhulgas erialatermineid tutvustatakse. Keskendun eestikeelsetele õigusõpikutele ning 

analüüsin nendes esinevaid ladina termineid.  

 

Ettekande aluseks on järgmised õpikud.  

Annus, Taavi. 2006. Riigiõigus. Tallinn: Juura. 

Kergandberg, Eerik; Sillaots, Meris 2006. Kriminaalmenetlus. Tallinn: Juura.  

Kiviorg, Merilin; Land, Kristi; Vallikivi, Hannes; Miil, Kärt 2007. Rahvusvaheline õigus. Tallinn: 
Juura 

Kull, Irene 1999. Lepinguõigus. Tallinn: Juura. 

Liin, Urve 2005. Pärimisõigus. Tallinn: Juura. 

Lüderitz, Alexander 2005. Perekonnaõigus. Virve Tamm (tõlk). Tallinn 2005  

Merusk, Kalle 1995. Kehtiv õigus ja õigusakti teooria põhiküsimusi. Tartu: Juristide 
Täienduskeskus. 

Merusk, Kalle 1997. Administratsiooni diskretsioon ja selle kohtulik kontroll. Tallinn: Juura.  

Merusk, Kalle; Koolmeister, Indrek 1995. Haldusõigus. Tallinn: Juura. 

Orgo, Inge-Maret; Muda, Merle; Tavits, Gaabriel; Treier. Thea 2003. Tööõigus. Tallinn: Juura. 
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Schlechtriem, Peter 2000. Võlaõigus. Eriosa. Urmas Tigane (tõlk). Tallinn: Juura 

Schwab, Karl H.; Hanns Prütting, Hannes 1995. Asjaõigus. Virve Tamm (tõlk). Tallinn: Juura. 

Sootak, Jaan 2009. Varavastased süüteod. Tallinn: Juura. 

Sootak, Jaan 2003. Süüteomõiste ja deliktistruktuur. Tallinn: Juura.  

Sootak, Jaan 2003. Isikuvastased süüteod. Õppevahend õigusteaduskonna üliõpilastele. 
Tallinn: Juura. 

Sootak, Jaan; Pikamäe, Priit 2001. Kriminaaltäitevõigus. Tallinn: Juura. 

Tiivel, Rein 2007. Asjaõigus. Tallinn: Juura. 

Värk, Rene 2005. Sissejuhatus rahvusvahelisse õigusesse. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 
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Kirjutamis-, lugemis- ja tõlkimisprotsessi terminivara  

TÖÖTUBA 
 
 
 
Oodatud on osalejad kõigist teadusvaldkondadest, kus kasutatakse selliseid vahetuid 

vaatlusmeetodeid nagu klaviatuurisalvestus, pilgujälgimine ja ekraanisalvestus. Töötoas 

otsime uusi ja tuvastame juba eri valdkondades kasutusel olevaid eestikeelseid termineid, et 

oleks võimalik neist võrdlemisi uutest meetoditest selgelt ja arusaadavalt rääkida ja 

kirjutada. Arutelu tulemused salvestame eestikeelses Vikipeedias või Vikisõnastikus. 

 

Kuigi töötoa on algatanud eeskätt keelelise käitumise ja kognitiivsete protsesside uurijad, 

kasutatakse mainitud uurimismeetodeid paljudes valdkondades, millest igaühes püütakse 

võimaluse piires välja töötada ka uurimustest kõnelemise terminivara. Näiteks pilgujälgimist 

kasutatakse psühholoogias, turu-uuringutes, kasutajakogemuse ja reklaami uuringutes. 

Klahvistikul tegutsemist jälgitakse peamiselt kirjutamis- ja tõlkeprotsesse uurides. 

Eestikeelseid termineid vajavad nii vaatlusprotsessis, analüüsis kui tulemuste esitamisel 

kasutatatavad mõisted,  näiteks  

 

 ’pilgu pikem (u 200–250 ms) peatumine, mis vaheldub kiirete silmaliigutustega’ – 

inglise terminiga fixation, kirjaliku tõlke magistritöödes seni tähistatud terminiga 

fiksatsioon 

 ’fiksatsiooni kestus korrutatud fiksatsioonide arvuga ehk aeg,  

mille jooksul oli pilk terve katse jooksul valitud kohal, nt tekstil’  

– inglise terminiga gaze duration, kirjaliku tõlke magistritöödes seni silmitsemiskestus   

 ’teksti produtseerimine pausideta’ – ingl translation/ writing burst  

 ’eeskätt tõlkeprotsessi kirjeldav joonis’ – ingl progression graph  

 ’katse järel osalejaga tehtud intervjuu, milles kasutatakse katse jooksul tehtud 

salvestust nt pilgu teekonnast’ – ingl cued interview.   

 

Paljude mõistete jaoks on magistri- ja üksikutes doktoritöödes terminid välja mõeldud, kuid 

üks töötoa ajend on tõenäosus, et termineid võetakse kasutusele teiste valdkondade 
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terminiloomest teadmata. Seetõttu loodamegi osavõttu võimalikult erinevatelt teadus- ja 

uurimisaladelt, et leida kokkupuutepunkte ja täiendada üksteise terminivara. 

 
 
Töötuba juhatavad TLÜ lingvistika doktorant Olga Pastuhhova ning TLÜ lingvistika doktorant 
ja kirjaliku tõlke lektor Marju Taukar. 

  



20 

 

Merekeel õppetöös ja –materjalides 

 

Tauri Roosipuu 

Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia  

Merekeele nõukoda 

Ettekandes käsitlen merekeelena laevanduse, merevedude ja sadamatega seotud 

erialakeelt, mis ei hõlma merd kui keskkonda uurivas teaduses kasutatavat keelt. 

 

Eesti merekeel hakkas tõenäoliselt hoogsamalt arenema pärast esimeste merekoolide 

loomist. Annan ülevaate mereharidusest Eestis alates 19. sajandist kuni tänapäevani, 

lähtudes õppekeelest. Iseseisvuse taastamise järel mindi õppetöös üle eesti keelele. Seda 

raskendas eesti keelt valdavate õppejõudude vähesus ja eestikeelsete õppematerjalide 

puudumine. Tutvustan praeguse aja õppetööd ja selles esinevaid murekohti – 

nõukogudeaegne vene keele surve on asendunud inglise keele survega. Seetõttu on 

eestikeelne mereharidus tähtis eesti merekeelele ja ka eesti keele säilimisele üldiselt. 

 

Tutvustan ka merenduse õppekirjandust ja selle loomist ning arengut: milliseid raamatuid on 

ilmunud ja kuidas on jõutud paljundatud brošüüridest kõvakaaneliste ja värvitrükis 

õpperaamatuteni. Nõukogude ajal küll ilmusid vene keelest tõlgituna mõned erialased 

õpikud, kuid need ei katnud iseseisvuse taastamise järel tekkinud vajadust ja olid koostatud 

aastakümneid tagasi. Nüüdseks on märkimisväärne osa eestikeelsetest õppematerjalidest ka 

raamatuna ilmunud ja uut eestikeelset merenduse erialade kirjandust ilmub edaspidigi. Uute 

õpperaamatute loomise faasist on jõutud täiendamise ja kordustrükkide ajajärku. Põgusalt 

on analüüsitud ka õppekirjanduse keeletarvitust, lähtudes Merekeele nõukoja soovitustest. 

Näiteks tuleb välja kasutatavate terminite ühtlustamise vajadus. Samuti on üliõpilase 

seisukohalt vaadates hinnatud õppekirjanduse arusaadavust, lihtsust ja vastavust 

õppeainetele – kas on vajadus lihtsama käsitluse järele ja milline on õpikute roll teadmiste 

omandamisel. 
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Ettekande aluseks on järgmised õpikud.  

Laigna, Kustav. 1999. Laevateooria. Tallinn: Eesti Merehariduskeskus. 

Loodla, Rein. 2014. Navigatsioon. 2., täiendatud trükk. Tallinn: Eesti Mereakadeemia. 

Noor, Ilmar. 2012. Mereastronoomia. Tallinn: Eesti Mereakadeemia. 
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Raamatupidamise oskussõnavarast ja terminiarendusest 

kõrgkooliõpiku „Finantsarvestus“ näitel 

 

Jaan Alver ja Lehte Alver 

Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond 

„Keel ja mõistus käivad käsi käes, sest keel on avalikuks saanud mõistus.“
1
 

 
 

Üleminek turumajandusele tõi kaasa palju uusi mõisteid ja tekitas vajaduse eestikeelset 

oskussõnavara täiendada. Kahjuks pole raamatupidamise oskussõnavara loomise ja 

arendamisega Eestis pärast taasiseseisvumist tõsiselt tegeldud. Sellest annab tunnistust uue 

põlvkonna spetsialistide küllaltki primitiivne sõnavara, kus eestikeelsete oskussõnade asemel 

on ülekaalus venekeelne kantseliit, algelised toortõlked võõrkeeltest ja väärkasutatud nn 

rahvusvahelise tüvega sõnad (nt marginaal, provisjon). Olukorda halvendab seejuures eba-

korrektsete terminite kiire ning ulatuslik levik seaduste, juhendite, mitmesuguste trükiste 

jms kaudu. Lisaks ebatäpsetele tõlkevastetele ja väärtõlgetele kohtab jätkuvalt 

sotsialismiaegseid käsumajandusest pärit termineid ja sisutühje ning ebaloogilise 

konstruktsiooniga sõnaühendeid. 

 

Ei ole juhtunud veel lugema või kuulma, et Eesti kõrgkoolide õppejõud ning juhtivate 

audiitor- ja raamatupidamisfirmade esindajad oleksid juhtinud tähelepanu eestikeelsete 

raamatupidamisterminite ebakorrektsusele ja mõistete, sh raamatupidamisseaduse 

mõistestiku ebakorrektsusele. Enamgi veel – paljud kõrgkooliõppejõud ning juhtivate 

audiitor- ja raamatupidamisfirmade esindajad alahindavad korrektse (oskus)sõnavara 

tähtsust, on võtnud omaks ebakorrektse keelepruugi. Üldlevinud tundub olevat suhtumine, 

et keeleküsimused on kolmandajärgulised ning neil pole praktilist ega teaduslikku tähtsust. 

Seepärast ei tasu imestada, et nii käesoleval aastatuhandel ilmunud väheseid erialatrükiseid 

kui ka kaitstud üliõpilastöid iseloomustavad pinnapealsus, toortõlked inglise keelest ja 

                                                           

1 C. R. Jakobson, Kooli Lugemise raamat. Tõine jagu. 46 pildiga. Esimene trükk, Tartu 1875, lk 163 
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sotsialismiajast pärit kantseliit ning pikad lohisevad laused: näiteks ühel juhendatud tudengil 

oli lauses 177 sõna. 

 

Pärast taasiseseisvumist on ilmunud kõigest kaks raamatupidamisõpikut. Hiljuti ilmus meie 

õpiku „Finantsarvestus“ 3. trükk (550 lk). See õpik, mille eelmisi trükke müüdi üle 4500 

eksemplari, on kujunenud menukiks ja ristitud autorite nimeliseks „piibliks“. Ettekandes 

anname ülevaate õpiku aluskontseptsioonist ja koostamispõhimõtetest ning ligi 25 aastasest 

tööst eestikeelse turumajandusliku oskussõnavara loomisel. 

 

2016. aasta kevadel kaitsti Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti keele osa-

konnas bakalaureusetöö „Jaan ja Lehte Alveri tegevus raamatupidamisterminoloogia 

korrastamisel“, mille võrdlusanalüüsi peamine uurimisobjekt oli eelmainitud õpikus ja 

raamatupidamise juhendmaterjalides (k.a raamatupidamisseadus) kasutatud terminivara. 
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Mõningatest metroloogia ja mõõtetehnika terminitest 

 

Rein Laaneots 

Tallinna Tehnikaülikool 

Tavakasutusel mõistetakse mõningaid metroloogia ja mõõtetehnika termineid vääralt. Väga 

sageli samastatakse ekslikult terminite tähendust. Esitatavast võrdlusanalüüsist selgub, miks 

ei saa nende terminite sisu samastada. 

 

Väga tihti samastatakse terminite mõõt ja mõõde tähendus. Metroloogias tähistab mõõt1 

mõõtevahendit, mis taastoodab või esitab püsivalt ühe või mitme väärtusega kindlat liiki 

suurust, nt kaaluviht, otsmõõt, kriipsmõõt (joonlaud), signaaligeneraator, etalontakisti jms. 

Termin mõõde2, mis on kasutusel tooteloomes, märgib geomeetrilist omadust iseloomustava 

suuruse tüüpi. Nende terminite samastamisel võib tekkida küllaltki palju arusaamatusi. 

 

Tavaelus ja isegi õppetöös on siiani kasutusel termin kaal termini mass asemel. Metroloogias 

tähistab kaal nii mõõtevahendit kui ka raskust (raskusjõudu), mille mõõtühikuks on njuuton. 

Seega terminit kaal ei saa kuidagi seostada keha inertsi ja gravitatsiooni iseloomustava 

suurusega, mida tähistatakse terminiga mass ja mille mõõtühikuks on kilogramm. Seega 

oleks õige kasutada nt kehakaalu asemel terminit kehamass. Kui kasutada terminit kehakaal, 

siis kehakaalu väärtus oleks kehamass korrutatuna raskuskiirendusega, mis annab jõu. 

 

Küllaltki paljudel juhtudel ei eristata ei õppetöös ega mõõtepraktikas termineid mõõteviga1 

ja mõõtemääramatus2. Mõõteviga on mõõtetulemus miinus mõõtesuuruse tõeline väärtus. 

Kuid mõõtesuuruse tõeline väärtus on teadmata. Mõõtmine on menetlus, mille abil 

saadakse üks või mitu väärtust (näitu, lugemit, mõõdist), mida saab põhjendatult omistada 

mõõtesuurusele. Saadud väärtused muutuvad teatud tingimustel juhuslikult, olenevalt 

teadaolevast infost matemaatiliselt kindlaksmääratavates piirides. Seega varustatakse 

                                                           

1 Eesti standard EVS 758:2009. Metroloogia. Terminid ja määratlused. Metrology. Terms and 
definitions. Eesti Standardikeskus. 

2 http://term.eki.ee/termbase/view/6294699/en/et/: Metroloogia. Terminid ja määratlused 

http://term.eki.ee/termbase/view/6294699/en/et/
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mõõtetulemus (tavaliselt piirides olevate väärtuste keskmine väärtus) väärtuste juhusliku 

muutuse piiride iseloomustamiseks alati määramatusega, milleks võib olla teatud 

usaldatavustasemega standard- või laiendmääramatus. 

 

Mõõteprotseduuri iseloomustades ja mõõtes kasutatakse väga tihti terminit suuruse 

mõõdetud väärtus, mis omistatakse mõõtevahendi näidule või mõõtevahendi lugemi-

seadiselt saadud lugemile. See termin on tulnud otsetõlkes ingliskeelsest terminist measured 

quantity value. Eesti keeles see terminiks ei sobi, kuna tekib küsimus, kuidas saab väärtus 

olla mõõdetud. Nimetatud sobimatu termini asemel on soovitav kasutada terminit mõõdis1, 

kuna see termin iseloomustab suuruse väärtust, mille abil saab esitada mõõtetulemuse. 

 

Masina või seadme üksikosa, mida valmistamisel töödeldakse, seostatakse terminiga detail. 

Kuna ei mõõdeta ainult detailide mõõtmeid, vaid mõõdetakse ka mingitest osadest 

koosnevate objektide (nt kiip, takisti) väljundsuurusi, siis metroloogias ja mõõtetehnikas on 

võetud termini detail asemel kasutusele termin osis2. 

 

Ettekandes käsitlen neid ja teisi termineid põhjalikumalt. 
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Keele ja poliitika piiridest Euroopa Liidu ja rahvusvahelis-õiguslikus 

terminitöös 

 

Jaanika Erne 

Tartu Ülikooli õigusteaduskond 

Jüri Jaaksoni (1870–1942) loomingu ja elusaatuse kaudu annan ülevaate Eesti õigus-

tead(v)ust mõjutanud ajaloolis-ühiskondliku arengu mitmekesisusest, mida võib pidada 

üheks peamiseks põhjuseks, miks Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õiguse oskussõnu kohati 

süsteemitult kasutatakse. 

 

Et keel ja poliitika on seotud, koosneb ettekanne kolmest üksteisega seotud osast. 

Kõigepealt näitan Eesti esimesel õigusteadlaste päeval Jüri Jaaksoni peetud ettekande abil, 

kuidas lisaks keele ja õiguse n-ö loomupärasele arengule on poliitilised jõud mõjutanud eesti 

õiguse ja õiguskeele väljakujunemist. Teiseks näitan, kuidas Jüri Jaaksoni enda elulugu 

ühildub traagiliselt Eesti ajalooga, mida ta nimetas kirjuks ja vastuoluliseks. Lõpuks tutvustan 

sisulist terminitööd, mille käigus hakkasid esialgu apoliitilisena näiva mõiste ’õiguskaitse-

vahend’ sisustamisel ilmnema mitmesugused õiguslikud ja poliitilised kitsaskohad, 

teadvustades seda, et terminitöö, sealhulgas õigusteaduslik terminitöö, on alati seotud 

teatud ajaloolis-ühiskondliku taustaga. Näiteks võib väita, et minu õigusteaduslikku 

uurimistööd on otseselt mõjutanud kõik Eesti iseseisvuse taastamise järgsed suuremad 

poliitilised paradigmanihked, sealhulgas üleminek nõukogude õiguse süsteemilt eesti 

õigusele ja kohandumine euroopa õigusega. 

 

Arutlen, kuidas säilitada järjekestvust koostoimes Euroopa Liidu poliitika esmasusega. 

Euroopa Liidu õiguses kasutatavaid termineid tuleks mõista Euroopa Liidu seadusandja tahte 

kohaselt. Seda tahet on aga keeruline välja selgitada Euroopa Liidu poliitika ja sellega 

seonduva õigustiku ning tõlgete pideva muutmise tõttu, mille põhjuseks on muuhulgas 

ühiskonna arengust tingitud muutuvad arusaamad. Seega loob mõisteid lisaks teaduslikule 

mõõtele ka poliitika. Euroopa Liiduga liitumise ajal tuli Euroopa Liidu õigustik üle võtta ja 

tõlkida. Seda tehti, olles ise pidevas arengus. Terminitöös arendati pidevalt ka oma 
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teaduskeelt. Oluline on, et täna räägime võrdselt teiste liikmesriikidega eesti keeles kaasa 

Euroopa Liidu arenenuimate riikide teaduse ja tehnika saavutuste peenimates nüanssides. 

 

Selle ettekande aluseks oleva teadusartikli1 kirjutasin teaduse ja poliitika piiridel tasakaalu 

otsivale inimesele – lootuses, et Jüri Jaaksoni avaldatud mõtted tema elusaatuse ja ajaloo 

taustal võiksid olla üheks teaduslikuks mõõdupuuks, mille abil hinnata neid arenguid, 

millesse väikerahvana võime sattuda. 

  

                                                           

1 Erne, Jaanika. Eesti õiguskeele ja õiguse universaalsus ning partikulaarsus Jüri Jaaksoni näitel. – 

Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi 44 [ilmumas]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 
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Keskkonnakaitse oskuskeel õigusaktides 

 

Mait Kriipsalu ja Aleksander Maastik 

Eesti Maaülikool 

Keskkonnakaitse oskuskeelt on Eestis kujundatud ligemale sajandi kestel ning selle parimad 

tunnistajad on rohked erialaõpikud ja sõnaraamatud (EnDic 2004, Kriipsalu, Maastik, Truu 

2016, Reoveekäitlus… 2007, Saava 2015). Oskussõnavara, sh vee-, jäätme- ja reostunud 

pinnase terminid on üldjoontes olemas. Seda tööd ei segatud isegi nõukogude ajal, nüüd on 

olukord kahjuks muutunud. Praegu teeb muret, kuidas suhtuvad sellesse Eesti õigusaktide 

koostajad. 

 

Eestis aastakümneid kasutusel olnud oskuskeel ei näi sobivat õiguskeele terminivaraga. 

Dialoogi ei ole: üksnes õiguskeele termin on õige ning korrastamist lausa tõrjutakse. 

Erialakeele kujunemisse on sekkunud kaks uut osapoolt: ametnikud ja juristid.  

 

Kas õigusaktide keel peab oskus- ja üldkeelest tingimata erinema? Kui jälgida, kuidas on 

aegade jooksul muutunud keskkonnakaitsesse puutuvate õigusaktide keel, näib suundumus 

olevat tõepoolest selline. Seaduseelnõude koostamisse erialateadlasi ei kaasata ning nende 

arvamusest ei hoolita. 

 

Kuigi Eestis on viimasel ajal päevakorras olnud eestikeelse oskussõnavara rikastamine, on 

keskkonnaseaduste koostajad otsustanud seda vaesestada (KeÜS 2016). Uue veeseaduse 

eelnõus (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda 2016) on loobutud aastakümnete jooksul õpetatud 

erialatermineist reostamine, reostus, suubla, veeavarii, veekogu risustamine, veeheide, 

veehoidla, vee reostusavarii. Juba kehtivasse jäätmeseadusesse (2016) on tekitatud eesti 

keelele võõras jäätmete lakkamine. Õigusaktid on kohati vastuolus ka Eestis kehtivate 

standarditega, hanked ja ehitustegevus peavad aga toimuma standardites toodud terminite 

alusel.  

 

Juristid kahtlemata teavad, et kardinaalsete muutuste tegemisel peab arvestama, mida 

muutmine võib kaasa tuua. Kuidas see mõjutab nende inimeste tööd, kes insenerina 
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tegutsevad või keskkonda reaalselt, mitte pelgalt sõnadega kaitsevad? Õigusaktid peaksid 

erialaõpet toetama, mitte segadusi tekitama. Nähtavasti on EMÜ, TTÜ, TÜ ja muudegi 

õppeasutuste õppejõud insenere koolitades, õpikuid kirjutades ning teatmeteoseid, 

oskussõnaraamatuid ja tegevusjuhendeid koostades teinud tühja tööd. Kas ametnikud 

vahetavad kõrgkoolide õppejõud välja ning kirjutavad uued „omaoskuskeelsed“ õpikud? 

Eurotermini vigane tõlkimine võib tunduda isegi aktsepteeritavana, kui vaadata vaid üht 

terminit, aga iga termin on seotud teiste terminitega või justnimelt sellesama eriala 

mõisteloogikaga. Kui nõndaviisi jätkatakse, jõutakse ilmselt selleni, et erialaprofessoreidki 

kohustatakse töötamislitsentsi saamiseks läbima ministeeriumi korraldatud 

„täienduskursused” ning õppima „seadusekeelt”. Kas liigume diktatuuri poole? 

 

Ametnik võib probleemist aru saada ja olla nõuski õigusakti keelt parandama, aga ei julge. 

Kes on see, kellel on õigus õiguskeelt muuta? 
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Biokeemia tõlkesõnastiku koostamisest 

 

Indrek Viil 

Tartu Ülikool 

Kuus aastat tagasi otsustas Eesti Biokeemia Selts hakata koostama oma valdkonna 

oskussõnavara inglise-eesti tõlkesõnastikku. Selle vajalikkust nähti järgnevas: 

1) parandada eesti teadlaste emakeelset väljendusvõimalust ning omavahelist 

arusaadavust, 

2) aidata õppuritel omandada uusi mõisteid ja populariseerida teadust, 

3) säilitada eesti keele kestlikkus teaduskeelena. 

Seltsi terminitööst huvitatud liikmetega otsustati, et head biokeemiaterminit peaksid 

kirjeldama järgmised tunnused: 

1) annab mõiste olemuse edasi võimalikult selgelt ja täpselt, 

2) põhineb keemiaterminivaral, 

3) on lühike ja suupärane, 

4) sobib eesti keelde. 

Sõnastiku ingliskeelsete terminite komplekt võeti üle Sloveenia biokeemiaseltsi termini-

komisjonilt. Hakati otsima 850-le terminile eestikeelseid vasteid. Töö käigus lisandus ka uusi 

kirjeid. Esialgsed eestikeelsed terminid pakkus välja toimetaja, hiljem arutati nende sobivust 

koosolekutel, kus osalesid asjast huvitatud liikmed. Sõnastiku keelelise toimetamiseni ei ole 

veel jõutud. 

Oskussõnastiku koostamisel ilmnes mõningaid raskusi. Terminitööst võtsid osa vaid kuni 

seitse inimest, kes kindlasti ei esinda kõiki biokeemiaga tegelevaid huvigruppe Eestis. See 

võis tingida sõnastiku ühekülgsuse ning kitsa kõlapinna. Uusi termineid harjumuspäraste 

asemele näikse võetavat kasutusele autoriteetide tekstide kaudu. Väga keeruline on 

motiveerida professoreid ja teisi mõjukaid isikuid terminiloomes osalema ning hiljem ka 

valikutes üksmeelt saavutama. Nõnda jäävad uued oskussõnad vaid kuhugi veebilehele n-ö 

tolmuma ega jõua õppurite, ajakirjanike ning laiema üldsuseni. 

Biokeemiaseltsi terminitööd toetasid Tartu Ülikooli Sihtasutus ja Eesti terminoloogiaühing. 
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Mõiste ’noot’ sisust eestikeelses muusikapedagoogikakirjasõnas1 

 

Tiina Selke 

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut 

Teemakäsitlus sai tõuke muusikaõpetaja eriala üliõpilaste praktikast, milles tuli jälgida 

õpetaja keelekasutust ja erialast sõnavara. Selgus, et nii igapäevast muusikaterminit nagu 

noot, mille tähendust peaks teadma iga põhihariduse omandanu, mõistetakse mitmeti. 

Enamasti seostatakse terminit noot noodikirjaga, kus see tähistab  märki  (ld nota – tähis, 

märk;  notatio – üleskirjutus) kas siis helikõrguse, helivältuse või muusikapala (trükise) 

ülesmärkimiseks (Kangro, 1994, lk 276).  See on ka mõistetav, sest traditsioonilises 

muusikaõpetuses eelneb märk ja märgisüsteemi tundmine helile-tegevusele, laulule, 

pillimängule. 

 

Kuulmise järgi õppival inimesel sisaldab ’noodi’ mõiste ka muud: kuuldeilmingut, teatud 

helikõrgust või meloodialõiku (motiiv, fraas) hetkel, mis ei seostu üldse märgilise 

tähendusega. Seda külge ei selgita ka Eesti õigekeelsussõnaraamat, kuigi mõneti on 

seostatav näitega „laulja võtab kõrgeid noote“ (ÕS 2013). Ainult akustilise poolega on seotud 

ka terminid nota sensibile (alumine juhttoon) ja nota sostenuta (väljapeetud heli), mida küll 

tänapäeva üldhariduskooli muusikapedagoogika ei kasuta, kuid mis viitavad mõiste sisus 

kuuldetunnusele. Plokkflöödi rühmaõppes, algõpetuses kasutatav nn ühe sõrme noot 

seostubki selle akustilise tähendusega. 

 

Tänapäeval, mil muusika algõpetuses (sh pillimängus) pööratakse üha enam tähelepanu 

kuulmise järgi õppimisele, peaks mõiste ’noot’ akustilise sisu tundmine muusikaõpetajale 

olema sama oluline kui  märgilise tähenduse tundmine. 

 

Ettekanne tõstatab selle mõiste edasise uurimise vajalikkuse. 

 

                                                           

*Ettekanne valmib TLÜ teaduskeelekeskuse juhitud tööde käigus TLÜ uuringufondi ja „Eestikeelse 

terminoloogia programmi 2013–2017“ toel. 



32 

 

 

Kirjandus 

Kangro, Raimo 1994. Helisev maailm. Muusikaõpik V-VI kl. Tallinn: Koolibri. 

ÕS 2013 = Erelt, Tiiu; Leemets, Tiina; Mäearu, Sirje; Raadik, Maire 2013. Eesti 

õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013. Tallinn: EKSA 
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Loomeprotsessi astmed ja faasid muusikas1 

 

Gerhard Lock 

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 

Ettekande põhifookuses on mõiste 'loovus' [creativity], keskendudes täpsemalt 

alammõistetele 'loovprotsess, loomeprotsess' [creative process] ja 'loovmõtlemine' [creative 

thinking] seoses muusikalise kompositsiooniga. Loovmõtlemist saab kaksikprotsessi mudeli 

järgi [dual-process model] (vt Glöckner, Witteman 2010) jagada alateadvuslikuks ehk 

intuitiivseks [subconscious] ja teadvuslikuks ehk ratsionaalselt kontrolli all olevaks [conscious] 

mõtlemiseks [thinking] ja tegevuseks [action]. Täpsema vaatluse alla võtan selle, mis 

iseloomustab loomeprotsessi ning püüan keeleliselt ja sisuliselt selgitada, mille alusel saab 

eristada loomeprotsessi astmeid (pigem ruumilist mõistet [spacial] tähistav termin) faasidest 

ehk järkudest (pigem ajalist mõistet [temporal] tähistav termin). Selleks analüüsin mitut 

mudelit alustades Helmholtzi (1826) klassikalisest ja Wallasi (1926) standardiks saanud 

mudelist (Plsek 1996, Webster 1990) kuni Kidroni (2000) kaheksaastmelise loomeprotsessi 

mudeli ning Tracey (2007) pedagoogikas arendatud loovrefleksiooni mudelini selle pilguga, 

kas on tegemist astmete [stage] või järkude [phase] või segatüüpi mudeliga. Seejuures tuleb 

arvestada, et enamik analüüsitud mudeleid on lineaarsed, kuid lineaarne ei pruugi olla nende 

rakendamine tegelikkuses. 

 

Empiiriliseks taustaks toon näiteid enda juhitud kursuse „Muusikalise kompositsiooni alused“ 

(2012–2016) üliõpilaste (N=52) arvamustest oma loomeprotsessist (Liik 2012, Lock 2016) 

ning enda ja Marit Mõistlik-Tamme juhendatud kursuse „Ühisloome praktikum“ (Mõistlik-

Tamm, Lock 2016) kogemusi. 

  

Ettekanne loob teoreetilise aluse kahe minu juhendatava üliõpilase teadusuuringutele 
                                                           

1 Ettekanne valmib TLÜ teaduskeelekeskuse juhitud tööde käigus TLÜ uuringufondi ja „Eestikeelse 

terminoloogia programmi 2013–2017“ toel. 
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improvisatsiooni ja loovuse teemadel. Samuti on see osa minu juhitava ELU uuringu „Avasta 

improvisatsiooni ja loovuse potentsiaali“ (KS 2017) ettevalmistusest ning QUEU (Querklang 

Goes Europe) rahvusvahelisest Comenius+ uurimistööst. 

 
 
Kirjandus 

Glöckner, Andreas; Witteman, Cilia 2010. Beyond dual-process models: A categorisation of 
processes underlying intuitive judgement and decision making. – Thinking  & Reasoning 
16, 1, 1–25.  

 
Kidron, Anti 2000. Leidlik meel. Tallinn: Mondo. 
 
Liik, Maarja 2012. Loomeprotsess ja selle etapid muusikaloomes (bakalaureusetöö, juh. G. 

Lock). Tallinn: Tallinna Ülikooli muusika osakond. 
 
Lock, Gerhard 2016. Stages and phases of the creative process of novice composers. 

Conference paper at the Pedagogical Forum Performing Arts Belgrade “Building 
Experience and Meaning in Music Education”, 30.09–02.10.2016, Belgrade: University 
of Arts.   

 
Mõistlik-Tamm, Marit; Lock, Gerhard 2016. „Kõik koos?“ Ennast juhtiva õppija 

hindamisvõimalused loomingulises rühmatöös. Ettekanne konverentsil „Ennast juhtiv 
õppija“ 20.10.2016 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartu.  

 
Plsek, Paul E. 1996. Working Paper: Models for the Creative Process. DirectedCreativity (Paul 

E. Plsek & Associates, Inc.) http://www.directedcreativity.com/pages/WPModels.html 
(15.10.2016). 

 
Tracey, Shelley 2007. Creative Reflection, Creative Practice: Expressing the Inexpressible. 

Creativity or Conformity? Conference paper at „Building Cultures of Creativity in Higher 
Education“ 08.-10.01.2007, University of Wales Institute, Cardiff in collaboration with 
the Higher Education Academy, Cardiff. 

 
Webster, Peter R. 1990. Creativity as creative thinking. – Music Educators Journal, 76, 9 

(Special Focus: Creative Thinking in Music), 22–28. 
 

  



35 

 

Loovuse, loomeprotsesside ja loova mõtlemise käsitlusi 

MINISÜMPOOSION 
 
 
 
Minisümpoosioni juhatavad sisse lühitutvustused, mis kujundavad – pigem küsimuse vormis 

– keskmesse seatud mõistetele ja lähenemistele ideelis-kontseptsioonilise tausta avamaks 

loovuse, loomeprotsesside ja loova mõtlemise tahke järgnevaks aruteluks. Käsitleme 

kõigepealt loovust kui nähtust ennast, arutleme, kuidas seda uurida, milline on 

loomeprotsess ja kuidas seda mõista, ning lõpuks arutame, kuidas hinnata loomeprotsessi 

tulemusi.    

 

Tiina Selke tutvustab loovuse arengusuundi, keskendudes kõla ja selle loomise 

mitmekesistele esinemis-, esitamis- ja konstruktsioonivormidele muusikaspetsiifiliselt ja 

mitmeti tajutavana. Gerhard Lock pakub ülevaate loovuse uurimise suundadest muusikas. 

Eda Heinla toob näiteid, kuidas mõistavad loovuse uurijad loomeprotsessi. Marit Mõistlik-

Tamm arutleb, kuidas hinnata loova mõtlemise tulemust, nt ühisloomet, õppevahendit.  

 

 Mis on loovus ja kuidas see avaldub?  

 Kuidas loovust ja loomeprotsesse uurida?  

 Kuidas mõistavad loovuse uurijad loomeprotsessi?  

 Mil viisil saab loomeprotsessi tulemusi hinnata? 

 

 

Tiina Selke (TLÜ BFMKKI) 

Loovuse arengusuundadest 

Akustilised naturaalsed kõlad vs. tehiskõlad, mitmetajulisus loomingus; reeglipõhisus vs. 

intuitiivsus; üldised hindamiskriteeriumid (sh kulminatsioon, lõpetatus); loovus ja 

mängulisus. 

 

 

Gerhard Lock (TLÜ BFMKKI, EMTA) 

Loovuse uurimise suundadest muusikaga seoses 

Ülevaade loovuse uurimise metoodikast. 
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Eda Heinla (TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut, TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus) 

Loomeprotsessi uurimisest 

Loovuse uurijate käsitlusi loomeprotsessist. 

 

 

Marit Mõistlik-Tamm (TLÜ BFMKKI) 

Loomeprotsessi tulemuste hindamisest 

Kuidas hinnata loova mõtlemise saadust nt ühisloomena või õppevahendina. 

 

 

 

Arutelu suunavad Gerhard Lock ja Peep Nemvalts. 
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„Rektorite Nõukogu juhindub oma tegevuses  

Eesti ülikoolide kvaliteedi heade tavade leppest, 

mille täitmise eesmärgid on tihedalt seotud 

ülikoolide keeletarvitusega. Leppe täitmise 

eesmärgil kutsus RN kokku keeleküsimuse 

töörühma, kellega koostöös on valminud 

ettepanek riikliku keelepoliitika kujundamiseks 

kõrghariduses ja teaduses.“ 

 

„Kõrghariduse ja teaduse kvaliteedi näitaja on ka selge ja ladus oskus- ja 

teaduskeel. See on Eesti riigi ja teadmistepõhise ühiskonna arengu 

vajalikke eeldusi, nii nagu ka kõrgtasemel võõrkeeleoskus on vältimatu 

rahvusvahelistumise tingimustes. Seetõttu peaks riiklikult looma ja 

tagama tingimused kõrgkoolides eesti teaduskeele õppeks ja arenguks 

ning inglise jt võõrkeelte õppeks ja toeks, sest sedakaudu arenevad ka nii 

eestikeelsed kui rahvusvahelised õppekavad  kvaliteetsemaks ning Eesti 

teadustulemused maailmas nähtavamaks ja mõjuvamaks.“ 

 

(Ülikoolidevahelise keelepoliitika töörühma ettepanek Rektorite Nõukogule 07.02.2013) 

 


