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Puudusid: Irene Käosaar, Leili Sägi, Artjom Tepljuk.

PÄEVAKORD:
1. EFNILi aastakonverentsi korraldamine.
2. Järgmise koosoleku aeg.
3. Eesti keelepoliitika põhialused.

1. EFNILi aastakonverentsi korraldamine.
OTSUSTATI: EFNILi aastakonverents toimub 09.-11.11.2019 Tallinnas. Konverentsi
teemaks on „Keel, ühiskond, majandus“. Korraldajad on Eesti Keele Instituut, Eesti
keelenõukogu ja Tartu Ülikool. Projektijuht on Eesti Keele Instituudist.

2. Järgmise koosoleku aeg.
OTSUSTATI: Järgmine koosolek keelepoliitika põhimõtete arutamiseks toimub 21.01.2019
kell 14-16 Tartus ja Tallinnas (videos).

3. Eesti keelepoliitika põhialused.
Arutatakse Eesti keelepoliitika põhialuste dokumendi koostamist.
Dokumendid, mida eeskujuks võtta: Kultuuripoliitika põhialuseid aastani 2020, Eesti
infopoliitika põhialused, Strateegilise planeerimise ja juhtimise käsiraamat ja Riigi
eelarvestrateegia 2018-2021, Läti keelestrateegia.
Pakutud ideed põhialuste koostamiseks.
Dokument peab käsitlema kõiki keelt puudutavad valdkondi. Vastutuse hajusus
keelepoliitikas on üks probleem, mis tuleb tõstatada. Senisest rohkem tuleb tähelepanu
pöörata eesti keelele kui emakeelele haridussüsteemis. Oluline on eesti keele kõigi
kasutusvaldkondade säilimine, nimetada kriitilise tähtsusega valdkonnad: kõrgharidus,
üldharidus, vastutus keelepoliitika juhtimise eest, keeleinstitutsioonide töö. Kirjeldada
keelepoliitika protsess. Panna kirja mõjuvaldkonnad ja institutsionaalne raamistik.
Põhialustesse tuleks sisendit anda põhiseaduse tasemel. Dokumendi peatükid on eesmärgid,
mida tahame saavutada, ja ohud, mida tahame vältida. Keelepoliitika mõjutab haridust,
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riigivalitsemist, inimeste suhet avaliku ruumiga, kultuuripoliitikat, eestikeelse kirjanduse
kvaliteeti, ITd, Eesti riigi keelelist võimekust, regionaalarengut, siseturvalisust, võõrkeeli.
Terminoloogia on läbivalt kõigis tulemusvaldkondades, samuti selge eesti keel ja infoteavitus.
Eesti keelepoliitika põhialuste struktuur
Visioon
Ohud
Keelepoliitika põhivaldkonnad
Keelepoliitika mõjuvaldkonnad
Keelepoliitika protsess (kes teostab, järelevalve, mida teeb Riigikogu jne).
Pärastlõunal koostas töörühm koosseisus Martin Ehala, Kadri Sõrmus, Aime Klandorf, Tõnu
Tender, Anna Verschik põhialuste dokumendi esimese mustandi.

OTSUSTATI: Eesti keelepoliitika põhialuste struktuur koosneb visioonist, ohtudest,
keelepoliitika põhivaldkondadest, keelepoliitika mõjuvaldkondadest, keelepoliitika
protsessist.
Mustand tehakse täiendamiseks kättesaadavaks kõigile keelenõukogu liikmetele. (Jagatud
(11.12) keelenõukogu liikmetega keskkonnas GoogleDocs.)
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