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Eesti keel on eesti kultuuri tuum 

 

 

Lugupeetud avaldaja 

 

 

Jagan Teie muret seoses nädal tagasi avalikustatud kavaga muuta emakeele riigieksami korda. 

Eesti Vabariigi põhiseadus paneb meile kõigile kohustuse tagada Eesti rahvuse, kultuuri ja keele 

säilimine üle aegade. Seetõttu tuleb põhiseaduse alusel tegutsevatel riiklikel asutustel ja 

organisatsioonidel, aga ka igal kodanikul tunda hoolt, ettevaatust ja muret mistahes muutuse 

pärast, mis võib ohustada keele ja kultuuri heaolu. 

 

Eksamiplaani muutmise ümber vallandunud tormiline, ent samal ajal ka sisuline arutelu tõestab, 

kui oluliseks me peame eesti keele olevikku ja tulevikku. Eesti keel on eesti kultuuri tuum, eesti 

kultuur omakorda aga rahvaks olemise alus. Siin vigu, järeleandmisi või mõtlematuid otsuseid 

tehes võib tekitada kahju, mille tegelik ulatus selgub alles aastaid hiljem, ning mida hiljem 

parandada on äärmiselt raske. Keeleoskust kaotades või ka selle tähtsust pisendades aheneb me 

kultuuriruum, selle tähtsus ühiskonnas ja võimalused tulevikus, olgu või näiteks eestikeelse 

kõrghariduse ja teaduse alal. 

 

Tänavu suvel ilmunud põhiseaduse kommentaarides seisab, et „eesti keel pole lihtne 

kommunikatsioonivahend, vaid läänemeresoome algkeele päritoluga pikaealine ja rikas keel, mis 

on üle elanud kõik võõrvõimu valitsemisajad ning on kõigi omariikluse põhiseaduste kohaselt 

riigikeele staatuses“. Eesti keele kandmine põhiseaduse preambulisse teiste aluspõhimõtete hulka 

2007. aastal tähendab eesti keele tunnistamist rahvuse südamikuna. 

 

Põhiseaduse § 6 sätestab: Eesti riigikeel on eesti keel. Sellest tulenevalt tagab eesti keel Eesti 

riigis ühiskonna normaalseks toimimiseks vajaliku suhtluse ja sotsiaalse ühtsuse. Seetõttu peaks 

„riik edendama eesti keele kasutamist ka avaliku võimu teostamisega vahetult mitteseotud 

ühiskonnaelu valdkondades, nagu äris, kultuuris, hariduses, ajakirjanduses jms.“ (Põhiseaduse 

kommenteeritud väljaanne, 2017). Nii on riik kohustatud tagama eesti keele igakülgse arengu 

teadus- ja kultuurkeelena. 

 

Eesti Keele Instituudi algatusel 2010. aastal sündinud „Selge sõnumi“ võistluse patroonina ja 

oma ametivandest lähtudes jälgin tähelepanelikult kõiki algatusi – eriti tähelepanelikult eesti 

keele valdkonnas -, mis rikuvad või ka riivavad Eesti omariikluse, põhiseadusliku korra ja 

rahvusliku iseolemise aluseid.   
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Möönan seoses kavatsusega muuta eesti keele riigieksami hindamistingimusi, et mingil määral 

väärivad mõistmist ka need haridus- ja keeleteadlased, kelle hinnangul ei saa õigekirjanõuded 

olla ainus mõõdupuu, mille abil hinnata kujuneva isiksuse valmisolekut mõista emakeelset teksti. 

Siiski näib olevat pigem õigus neil, kelle meelest tuleb eesti kirjakeele valdamise latti hoida 

kõrgel ka – ja võibolla just eriti – gümnaasiumi küpsuseksamil, millest aja edenedes on saanud 

peamisi väravaid haridustee järgmiste lõikudeni ning koos sellega ka meie riigi ja rahva tuleviku 

mõjutajate hulka jõudmisel.  

 

Rõõmustan koos Teiega, et riiklik eksamikeskus ja ministeerium on võtnud vastuolulise kava 

elluviimisel aja maha.  

 

 

Lugupidamisega ja kauneid lähenevaid jõulupühi soovides 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


