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1. Värska deklaratsioon põliskeeltest Eestis ja keeleseaduse muutmisest. 
 
Arutati Eesti põliskeelte koostöökogu ettepanekut põliskeelte mõiste võimalikust kasutusele 
võtmisest ja põliskeelte kümnendi tähistamise tegevusplaani koostamisest ning põliskeelte mõiste 
võimalikku tähendust. 
 
OTSUSTATI: Võeti teadmiseks, et põliskeelte koostöökogu on võtnud endale ülesandeks 
koostada tegevuskava põliskeelte kümnendi tähistamiseks Eestis. Keelenõukogu käsitleb 
põliskeelte teemat mõnel järgmisel nõupidamisel koos juristide ja põliskeelte esindajatega.  
 
 

2. Õppekeel, keeleõpe ja keelenõuded alushariduse ja lapsehoiuseaduse eelnõus. 
 
Viivian Jõemets tutvustab HTMi memo „Õppekeel, keeleõpe ja keelenõuded alushariduse ja 



lapsehoiuseaduse eelnõus“ (vt Lisa 1. Memo). Lapsevanemal on põhiseaduslik õigus oma lapse 
hariduse küsimustes kaasa rääkida ja see õigus puudutab ka lapse keeleõpet. Alushariduse ja 
lapsehoiu seadusega on tagatud iga lapse põhiseaduslik õigus saada eestikeelset õpetust, 
lapsevanema õigus lapse hariduse üle otsustada ja lapse õigus õppida ja kasutada oma emakeelt. 
 
Ilmar Tomusk tegi kommenteeritud ettepanekud seaduseelnõu punktide täiendamiseks. 
Ilmar Tomusk: Soovitan alushariduse ja lapsehoiu seaduse § 6 lõikes 1 loobuda sõnadest „alates 
kolmeaastastest lastest“, kuna see annab võimaluse tõlgenduseks, et alla kolmeaastastel lastel 
justkui ei oleks õigust eestikeelsele õppele. 
Sama paragrahvi lõikes 1 on öeldud, et õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks eesti keeles peab 
igas rühmas olema vähemalt üks eesti keelt valdav täistööajaga õpetaja. Selgituseks ütlen, et 
Vabariigi Valitsuse keelenõuete määruse § 3 lg 3 sätestab: Tööandja tagab, et töötajad või 
ametnikud, kellelt ametialaste kohustuste ja tööülesannete täitmiseks vastavalt käesolevale 
määrusele nõutakse eesti keele oskust, valdavad eesti keelt nõutaval tasemel. Tasemed on A2, B1, 
B2 ja C1. Millist valdamise taset me silmas peame? Soovitan kirjutada: õppe- ja kasvatustegevuse 
läbiviimiseks eesti keeles peab igas rühmas olema vähemalt üks eesti keelt emakeelena kõnelev 
täistööajaga õpetaja. 
Viide emakeelele ei ole minu arvates selles kontekstis diskrimineeriv ega vastuolus põhiseaduse 
§-ga 12, sest on iseenesest mõistetav, et eestikeelses lasteaias tegeleb eestikeelsete lastega eesti 
keelt emakeelena kõnelev õpetaja. 
Lõike 2 soovitan sõnastada järgmiselt: Kohaliku omavalitsuse üksus tagab kõikidele lastele 
võimaluse käia eesti õppekeelega lasteaias või lasteaiarühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus 
toimub täielikult eesti keeles. 
Lõike 3 esimese lause soovitan sõnastada järgmiselt: Lasteaia pidaja otsusel ja olles kuulanud ära 
hoolekogu arvamuse, võib lasteaias või rühmas, kus käivad eesti keelest erineva emakeelega 
lapsed, lisaks eesti keelele kasutada teist õppekeelt või teisi õppekeeli, kui on olemas selles keeles 
õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks vajalikul tasemel õppekeelt valdav õpetaja ning 
kehtestatud õppe- ja kasvatuskorraldus, mille järgi eesti õppekeelt kasutatakse rühmas vähemalt 
50 protsendi ulatuses iganädalasest õppe- ja kasvatustegevuse ajast. 

OTSUSTATI: Keelenõukogu on seisukohal, et alushariduse ja lapsehoiuseadus väärib sellisel 
kujul koos mõningate paranduste ja täiendustega Riigikogus vastuvõtmist.  
 
 
3. Soome sild. 

Arutati Eesti ja Soome vastastikuseid keelelisi küsimusi. Arutelu lähtus Eesti-Soome 
visiooniraportist ning Toomas Kiho üleskutsest (vt Lisa 2). Arutelu käigus andsid Riho Grünthal, 
Järvi Lipasti, Karola Velberg, Juha-Matti Aronen ja Astrid Kauber ülevaate eesti keele õppest 
Soome ülikoolides, Soome keelepoliitikast ja eesti keele õppimise võimalustest Soomes, eesti 
keelest Soome üldhariduses, soome keelest Eesti üldhariduses ja ülikoolides ning soome keelest 
Eesti vabahariduses.  

OTSUSTATI: Keelenõukogu möönab, et kahe riigi keelelistes suhetes on erakordselt palju 
parandamisvõimalusi. Keelenõukogu sõnatab ettepanekuid Haridus- ja Teadusministeeriumile, sh 
üldised soovitused ja konkreetsed soovitused. Järgmisel koosolekul arutatakse ettepanekute 
kavandit. Eesmärk on anda keelepoliitilised soovitused valitsustele. 



 

4. Tõstatuv. 
4.1. Eesti raamatu ja kirjakeele aasta 2025. 

Karl Pajusalult on tulnud ettepanek, et keelenõukogu pöörduks Kultuuriministeeriumi poole 
ettepanekuga võtta Eesti Raamatu Aasta tegevusplaani ka eesti kirjakeele ajalooga seotud 
tegevused.  
 
OTSUSTATI: Keelenõukogu teeb Kultuuriministeeriumile ning Haridus- ja 
Teadusministeeriumile ettepaneku kuulutada 2025. a teema-aastaks „Eesti raamat ja kirjakeel 
500“, mis hõlmaks ka Eesti Raamatu Aastaks planeeritud tegevusi. 
 
 

4.2. Riigiasutuste domeeninimede ja meiliaadresside keelsus.  

Arutelu lähtus Keeleametile esitatud kaebusest, mis osutas riigiasutuste domeeninimede ja 
meiliaadresside ingliskeelsusele.  
 
OTSUSTATI: Keelenõukogu arutab riigiasutuste domeeninimede ja meiliaadresside keelsust 
koos selle valdkonna asjatundjatega mõnel oma järgmisel koosolekul.  
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