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Õppekeel 

Lugupeetud juhatuse esimees 

Esitate MTÜ Vene Kool seisukohad venekeelse õppekeele toetuseks. 

Kultuurikomisjon ei anna hinnangut MTÜ Vene Kool seisukohtadele, samas pean oluliseks 
selgitada Teile lühidalt seadusandja lähtekohta antud küsimuses. 

Põhiseadus tagab õppkeele valiku vähemusrahvuse õppeasutusele. Riigi seisukohalt on tegemist 
kahese kohustusega. Üheltpoolt peab riik tagama eestikeelse õppe kõigile, et üksikisik saaks 
eestikeelses ühiskonnas hakkama. Teisalt peab riik tagama igaühele rahvuskultuurilise säilivuse, 
mis on oluline üksikisiku identiteedi kujunemisel. Riigi jaoks on võrdselt olulised mõlemad 
kohustused, et ühiskond saaks toimida mitmekesise tervikuna. Tasakaalu saavutamine võib aga 
olla võimalik läbi erinevate lahenduste. 

Asumata sisustama põhiseaduses kasutatud mõistet „vähemusrahvus", on põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse kohaldamisala tunduvalt kitsam põhiseaduses sätestatud vähemusrahvuse 
õppeasutuse õppekeele valiku õigusest. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus reguleerib eelkõige 
riigi ja kohaliku omavalitsuse koolide tegevuspõhimõtteid. Riigil ja kohalikul omavalitsuse 
koolil on kohustus tagada, et inimene isiksusena saaks ennast realiseerida eesti keele kaudu. 
Õpilaste õppekeelest ja soovist lähtuvalt peab riigi ja kohaliku omavalitsuse kool korraldama 
vastavat keele- ja kultuuriõpet. 

Seevastu erakoolina tegutsev vähemusrahvuse õppeasutus võib oma tegevusele seada teistsuguse 
rõhuasetuse, mille kohaselt on õpilasel võimalus oma rahvuskultuuri läbi keelelise identiteedi 
arendada, hoida ja säilitada. Erakoolil on õigus vabalt valida õppekeel, kuid samas on tal 
kohustus tagada eesti keele õpe seaduses sätestatud tasemel. 

Eeltoodust lähtuvalt on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus üldnormina ettenäinud kohaliku 
omavalitsuse ja riigi üldhariduskoolile õppekeelena eesti keele. Üldnormist võib teha erandi 
haridus-ja teadusminister põhikooli ning Vabariigi Valitus gümnaasiumi suhtes. Seadusandaja ei 
ole andnud siinjuures täpsemaid juhiseid, kuid haridus-ja teadusminister ning Vabariigi Valitsus 
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peavad kaaluma erinevaid lahendusi ja põhjendama oma otsuseid. Oluline on, et vastavad 
otsused lähtuksid riigile põhiseadusega pandud kohustustest ja põhikooli- ja 
gümnaasiumiseadusest kui tervikust 
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