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Saateks

Käesoleva raamatu ülesanne on kirjeldada eesti keele kui võõrkeele või teise keele os‑
kust iseseisva keelekasutaja tasemel. Eesmärk on iseloomustada õppimise, õpetamise ja 
keeleoskuse hindamise erinevaid tahke omavahelistes seostes ja teiste Euroopa keeltega 
võrreldaval viisil. Võrreldavuse tagab ühtne arusaam keeleoskuse mõistest ja ühtne keele‑
oskuse tasemete süsteem, mis on välja töötatud Euroopa Nõukogu keelepoliitika talituse 
algatusel. Siinses raamatus esitatud tasemekirjelduse laiem eesmärk on anda põhjenda‑
tud alus mitte-eestlastele suunatud keeleõppesüsteemi arendamiseks ja ka elukestvaks 
keeleõppeks. 

Kirjelduse on koostanud töörühm, milles osalesid keeleõppe ja -uurimise kogemus‑
tega õppejõud Eesti kõrgkoolidest: Anu-Reet Hausenberg, Marju Ilves, Annekatrin 
Kaivapalu, Krista Kerge, Katrin Kern, Mare Kitsnik, Ingrid Krall, Karin Rummo ja Tiina 
Rüütmaa. Omavahel on jagatud küll ülesandeid, kuid tulemus sündis liidetud teadmiste, 
kogemuste ja ühiste otsustuste najal. Tasemekirjeldus pidi kasutajani jõudma ülilühikese 
ajaga, kõigest aastaga. Kiirustama sundis riigikogu otsus (keeleseaduse muutmine), mis 
sätestas uuele tasemeeksamite süsteemile ülemineku tähtajaks 1. juuli 2008. 

Kõik töörühma liikmed väärivad tänu, et nõustusid oma põhitöö kõrval kaasa lööma 
nii vastutusrikkas projektis. Töörühm tänab kasulike nõuannete eest EALTA presidenti 
professor Sauli Takalat ja käsikirjale vahehinnangu andnud kolleege Hille Pajupuud, 
Pille Reinsi ja Ülle Türki. Tuleb tõdeda, et käesolev tasemekirjeldus on ainult üks samm 
keeleõppesüsteemi kaasajastamisel. Sellele peab järgnema keeleoskuse kõigi tasemete 
kirjeldamine ja sihipärane uurimistöö tasemekriteeriumide täpsustamiseks.

Käsiraamatu koostamise algatas Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Riikliku 
Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusega (REKK) ning idee sai teoks keeleõppeprojekti 
1.0101.06-0472 „Eesti keele oskustasemete kirjeldamine Euroopa keeleõppe raamdoku‑
mendi alusel“ raames. REKKi poolt on projektirühma tööd koordineerinud keeleosa‑
konna juhataja Kersti Sõstar, asjalike nõuannetega toetanud tasemeeksamite valdkonna‑
juht Pilvi Alp ja formaalse asjaajamise eest hoolitsenud projektijuht Pille Penk. Projekti 
on rahastanud Euroopa Sotsiaalfond.

Anu-Reet Hausenberg, 
töörühma juht
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Tutvustuseks

Taustast
Euroopa Nõukogu (EN) on juba pikemat aega tegelenud keelepoliitika küsimustega. 
Üha tähtsamaks on muutunud mitmekeelsuse (ingl plurilingualism) taotlus, mis laiendab 
inimeste võimalusi ületada keele- ja kultuuripiire nii oma asukohamaal kui ka mujal. 
Seejuures on keeleoskus ja keeleõpe saanud varasemast palju avarama sisu. Euroopa 
Liidu kultuurikoostöö nõukogu rõhutab oma keelealaste üldmeetmete raames vajadust 
kindlustada rahvastiku kõigile kihtidele võimalus õppida teiste liikmesmaade või oma 
maa teiste kogukondade keeli ja omandada nende kasutamise oskus, mis lubab rahuldada 
oma suhtlemisvajadusi: vahetada teavet, ideid, mõtteid, edasi anda tundeid, jõuda teiste 
rahvaste elu- ja mõtteviisi ning kultuuripärandi avarama ja sügavama mõistmiseni.1

Nende eesmärkide teostamist suunab käsiraamat „Common European Framework of 
Reference for Languages: Learning, teaching and assessment“2, mida koostasid enam 
kui 10 aastat Euroopa Nõukogu 41 liikmesriigi rakenduslingvistid ja haridusasjatund‑
jad. Raamdokument on kättesaadav juba 36 keeles, kaasa arvatud eesti keel.3 See annab 
ühtse aluse erinevate nüüdiskeelte ainekavakujunduse, õpivara loomise, õppimise, õpe-
tamise ja keeleoskuse hindamise jaoks. Raamdokumendis määratletud kuus keeleoskus‑
taset (A1–C2) võimaldavad igakülgselt mõõta õppijate keeleoskuse arengut keeleõppe 
mis tahes etapil, kui mõõdetav keel on tasemeti kirjeldatud raamdokumendi juhiste ko‑
haselt. Keeleoskuse kirjeldamiseks väljatöötatud kriteeriumid hõlbustavad eri õpikesk‑
kondades saadud tunnistuste vastastikust tunnustamist ja aitavad kaasa inimeste vabale 
liikumisele Euroopas.

Esimene samm raamdokumendi rakendamiseks ongi selle ideoloogiast lähtuvate 
keelekirjelduste koostamine. 

Eesti keelepoliitika põhimõtted on kooskõlas Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu 
keelepoliitika põhimõtetega. 01.03.2007 jõustus Eestis keeleseaduse muutmise seadus, 
1 Euroopa Nõukogu Ministrite komitee soovitus R (82) 18, Raamdokument 2007: 18.
2 Eestikeelne tõlge 2007: „Euroopa keeleõppe raamdokument. Õppimine, õpetamine ja hindamine“, edas‑

pidi: raamdokument (vt Raamdokument 2007).
3 Intergovernmental Language Policy Forum <The Common European Framework of Reference for Lan‑

guages (CEFR) and the development of language policies: challenges and responsibilities>. Strasbourg, 
6–8 February 2007. Report by Francis Goullier. Language Policy Division, 2007: 8.
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mille kohaselt võetakse alates 1. juulist 2008 isikute kohustusliku keeleoskustaseme 
määramisel aluseks Euroopa keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud kuueastmeline 
tasemesüsteem. Selle nõude rakendamine eeldab, et eesti keele oskust on kirjeldatud 
raamdokumendis esitatud põhimõtete kohaselt. 

Tasemekirjelduse eesmärk
Käesolev tasemekirjeldus on esimene neist, mis püüavad raamdokumendi nõuete ja soovi‑
tuste kohaselt mitmekülgselt iseloomustada keele olemusest tulenevaid eesti keele kasu‑
tuse tahke, alustades kõige sagedamini vajalikust oskusest iseseisva keelekasutaja ehk 
B-tasemel. Nende tahkudega peavad arvestama keeleõppe korraldajad, õppematerjalide 
koostajad, õpetajad, õppijad ja keeleoskuse hindajad. Tasemekirjeldus pakub põhjendatud 
aluse eesti keele kui riigikeele õpetamise kaasajastamiseks ja tasemeeksamite süsteemi 
uuendamiseks, ainekavade ja õppematerjalide koostamiseks ja selgete eesmärkidega 
õppetöö kavandamiseks. Need keeleõppe valdkonna harud on vaja saada toimima ühe-
sugustel alustel ja üksteist toetama. Samas ei ole tasemekirjelduse eesmärk käsitleda aine-
kavade ja õppematerjalide koostamist ega anda ammendavaid õppemetoodilisi nõuan‑
deid. Sellekohast juhatust võib leida raamdokumendist ja muudest vastava suunitlusega 
materjalidest. Tasemekirjelduse ja keeleõppe valdkonna erinevate tahkude seoseid raam‑
dokumendiga näitab järgnev skeem. 

Euroopa	keeleõppe	raamistik	(raamdokument)

Tasemekirjeldus Keeleõppesüsteem Keelemapp

ainekavad▪

õppematerjalid▪

õpetajakoolitus▪

Keeleoskuse	mõõtmine

Joonis	1.	Keeleõppe	valdkonna	seosed.	

�Tutvustuseks



Raamdokument annab nüüdisaegse keeleõppe üldised põhimõtted, millest lähtuvalt 
koostatakse konkreetsete keelte tasemekirjeldused. Tasemekirjeldustest ja raamdoku‑
mendi ideoloogiast lähtub keeleõpe ja keeleoskuse mõõtmine. Lisaks toetub raamdoku‑
mendile Euroopa Nõukogu initsiatiivil loodud Euroopa keelemapp (European Language 
Portfolio), mille eesmärk on motiveerida õppijaid arendama ja mitmekesistama oma 
keelteoskust. Keelemapp võimaldab talletada ja ametlikult tunnustada mitmesuguseid 
kultuuridevahelise suhtluse ja keeleõppe kogemusi. Keelemappi kogutakse materjalid, 
mis annavad tunnistust läbitud õpingutest ja sooritustest. Suurem teadlikkus oma saavu‑
tustest laseb edasist keeleõpet paremini planeerida, enesehindamise skaalad võimalda‑
vad hinnata oma oskusi. Keelemapi mudelid luuakse õppijate vajaduste kohaselt, sil‑
mas pidades õppijate iga, õppimise eesmärki ja konteksti ning kultuuritausta. Euroopa 
keelemapi Eesti variant on ENi poolt heaks kiidetud 2007. aastal ja selle sihtrühmaks 
12–16-aastased õpilased (6.–9. klass).4 Niisiis on tasemekirjeldus ja keelemapp Euroopa 
keeleõppeideoloogia kaks erinevat rakendust. Mõlema aluseks on ENi ühtne keeleoskus‑
tasemete süsteem, aga keelemapp on õppija isiklik arengulugu, tasemekirjeldus seevastu 
iseloomustab keeleoskust tervikuna ja tasemekohaseid komponente. Samas ei ole taseme‑
kirjeldus keeleõpik, vaid abimaterjal, mis osutab 

milliseid teadmisi ja oskusi peab õppija omandama, et saavutada tasemekohane 
keeleoskus,
milliseid keeleoskuse komponente ja kriteeriume on vaja silmas pidada keeleoskuse 
mõõtmisel, et õppija eesti keele pädevuse tase oleks teiste keeltega võrreldav.

Niisiis võiksid tasemekirjeldust kasutada
keelepoliitika ja selle rakendumise eest vastutajad
õppekavaarendajad, ainekavade ja kursuseprogrammide koostajad
õpivara ja õppemetoodilise materjali koostajad
keeleoskuse testimise valdkonna asjatundjad (nt testiülesannete ja testi eristuskir‑
jade koostajad, hindajad, testi analüüsijad ja arendajad)
eesti keele kui võõrkeele õpetajad üldharidus-, ameti- ja kõrgkoolides ning keele-
õppefirmades
keele õppijad ja omandajad, s.o Eesti ühiskonda integreeruvad mitte-eestlased (nii 
muu emakeelega kohalikud, sh vene õppekeelega koolide õpilased, kui ka Eestisse 
elama asujad).

Tasemekirjelduse kasutaja peaks meeles pidama järgmist.

1. Raamatus peetakse silmas üldist funktsionaalset keeleoskust: kirjeldatakse üldkeelt, 
mitte mingi ameti oskuskeelt ega spetsiifilist ametkondlikku suhtluskeelt, kuigi paljudes 

4  Keelemapist lähemalt vt http://www.hm.ee.

1)

2)

▪
▪
▪
▪

▪

▪
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ametites nõutakse iseseisvat toimetulekut. Ametikohal vajaliku sõnavara omandab iga 
õppija oma konkreetsetest vajadustest lähtudes.

2. Kuigi raamat sisaldab keeleainestikku, ei ole see mingil juhul ammendav alus keele-
õppeks või eksamiülesannete koostamiseks. Kirjelduse rõhk on tegevuspõhisel toime-
tulekul, st sellel, mida peab erinevates reaalse keelekasutuse olukordades mõistma ja 
mida oskama väljendada. B-tasemel laieneb oluliselt nii keelevara kui selle eesmärgi-
kohase kasutamise oskus, samas ei luba keelekasutaja individuaalne vajadus eri tüüpi 
olukordadega toime tulla B1- ja B2-tasemete keelevara detailides piiritleda. Eesti keele 
kasutamist võõrkeelena ei ole veel piisavalt uuritud, et selle oskuse tasemepiire usaldus‑
väärselt määratleda, ja seda ei peetagi kõige olulisemaks. Otstarbekas oleks tasemekir‑
jeldust edaspidi täiendada asjatundlikult koostatud ja kommenteeritud toimingupõhiste 
keelekasutusnäidetega (ingl benchmarks). Ka EN peab neid oluliseks. 
B1- ja B2-taseme pädevusi kirjeldavad ja nende erinevust osutavad skaalatabelid. Keele‑
materjal on mõeldud näitlikustama mõisteid ja iseloomustama iseseisva keelekasutaja 
ehk B-taseme mitmekesisust, et juhtida sellele õppija tähelepanu. Viidatakse ka olemas-
olevatele materjalidele, millest õppija võib leida teemakohast abi.

3. Tasemekirjeldus ei ole kivinenud astmestik, lõplik ja muutumatu, vaid praeguste tead‑
miste ja võimaluste piires koondatud juhendmaterjal. Ühiskondlike olude muutudes ning 
keeleuurimise ja keeleõppe edenedes vajab ka tasemekirjeldus edasiarendamist. 

Eesti keele tasemete kirjeldamist alustati iseseisva keelekasutaja tasemetest (B1 ja B2) 
järgmistel põhjustel.

B-tase on Eestis eesti keelt teise keelena kasutajate hulgas kõige enam nõutud tase. 
See on seotud üldhariduskooli õppekavadega ja vajalik paljudes ametites. 
B-taseme keeleoskus ulatub lihtsast toimetulekust väga nõudliku, nt kõrgkooliõpin‑
gute alustamiseks vajaliku keeleoskuseni, mistõttu on oluline täpsemalt eristada 
toimetulekut B1- ja B2-tasemel. 
Kui B1- ja B2-tase on kirjeldatud, hõlbustab see iseloomustada nii madalama (A2) 
kui ka kõrgema (C1) taseme keeleoskust.
B-taseme kirjelduse järele on pakiline vajadus ka seetõttu, et muukeelse üldharidus-
kooli lõpetajatelt nõutav eesti keele oskustase on eesti keele arendamise strateegias5 
fikseeritud juba ENi tasemeskaala terminites. Koolieksamite nõuded ei saa aga muu‑
tuda enne, kui on alus, millele toetada üldhariduskooli ainekava. Lähemalt räägi‑
takse raamdokumendi seisukohtadest keeleoskuse mõõtmise asjus peatükis „B-tase 
kui õpieesmärk“.

5  EKAS 2004: 27–28.

1)

2)

3)

4)
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Tugimaterjalist
Võõrkeeleoskuse hindamist eri maades on üritatud ühtlustada varemgi ja sellest lähtub 
ka Eestis alates 1990ndate lõpust rakendatud keeleoskuse standardne mõõtmine kolmel 
tasemel – alg-, kesk- ja kõrgtasemel. Keeleõppe ja hindamise toeks koostati Euroopas 
tunnustatud käsiraamatute eeskujul kolmele tasemele vastavad eesti keele abimaterjalid.6 
Uus süsteem on kuueastmeline ja üleminek eelmiselt uuele ei ole mõeldav ilma detailse 
keelekirjelduseta, mis määratleks tasemete piirid. Nimetatud käsiraamatute keeleaines‑
tikku on kasutatud tasemepiiride (A–B–C) määratlemiseks ja paiguti on viidatud varase‑
mate tasemekirjelduste põhjalikele keelepagasiloenditele, mille tundmine võib lugejale 
vajalikuks osutuda.

Tasemekriteeriumide täpsustamiseks analüüsis töörühm REKKi tasemeeksamite 
alg-, kesk- ja kõrgtaseme õnnestunud sooritusi. Subjektiivselt hinnatavate eksamiosade 
ühisanalüüs pakkus küll mõnevõrra tuge B1-taseme madalama ja B2-taseme kõrgema 
piiri määratlemiseks, ent B1- ja B2-taseme eritlemine jäi ilma retseptsiooniülesanneteta 
ühekülgseks. Samas tagas toiming tasemearusaamade vältimatu ühtluse töörühma 
piires.

Kõige raskem on tasemekirjeldustes määratleda tasemekohase sõnavara ulatust. 
B2-tasemel võib sõnavara olla õppijast olenevalt väga mitmekesine, samas rahuldab suht‑
lusvajadusi ka sõnavara märksa mõõdukam ulatus. Tasemekirjelduse näidetes sõnavaliku 
koostamisel oli abiks koostajate õpetamiskogemus ja eesti keele sagedussõnaraamatu7 
põhjal kirjelduse otstarbeks koostatud sõnaloendid.

Raamatu ülesehitus
Lähtudes raamdokumendi soovitustest tasemekirjelduste koostamiseks, iseloomustab 
raamat B-tasemel keeleoskuse omandamise ning mõõtmise erinevaid aspekte. Aluseks 
on tänapäevane arusaam keeleoskuse olemusest, komponentidest ja olukohasest keele‑
kasutusest. Sellele toetub keele õppimine ja õpetamine. Keeleoskuse mõõtmine lähtub 
keeleoskust iseloomustavatest karakteristikutest ja hindab selliseid parameetreid, mis 
avalduvad astmeliselt seoses keeleoskuse arenemisega. Kõiki nimetatud tahke järgib ka 
raamatu ülesehitus. 

I	peatükis „Tasemekirjelduse alused ja põhimõisted“ selgitatakse keeleoskuse tänapäe-
vast mõistet ja keeleoskuse põhikomponentide rolli keelekasutusprotsessis. Samas tut‑
vustatakse Euroopa Nõukogu keeletasemete süsteemi ning skaalatabelite tõlgendamist ja 

6  Laur 1998; Ehala jt 1997; Loog ja Kerge 1999.
7  Kaalep ja Muischnek 2002.
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rakendamist. Peatükk on oluline kõigile sihtrühmadele, sest kõik, mis järgnevates pea-
tükkides kõneks tuleb, on põhjendatud tänapäeva arusaamaga keeleoskuse mitmetahuli-
sest olemusest. 

II	peatükis „B-tase kui õpieesmärk“ iseloomustatakse iseseisva keelekasutaja (B-taseme) 
suhtluspädevust üldiselt ja toimetuleku edenemist osutavaid detaile osaoskuste raames. 
B1- ja B2-taseme erinevust näitab oluline kvalitatiivne ja kvantitatiivne muutus nii os‑
kustes kui keelekasutuse võimalustes. Eesmärk on selgitada tasemete nõudeid õppijale: 
millega peaks toime tulema ja kui hästi.

III	 peatükis „Keelefunktsioonid“ käsitletakse õpingute sihtkeele kasutuseesmärke ja 
funktsioonipädevuse arengut, mis annab võimaluse eristada B1- ja B2-taseme keele‑
oskust. Peatükk on suunatud ennekõike keele õpetamise ja keeleoskuse hindamisega 
seotud asjatundjatele (ainekavade ja kursuseprogrammide koostajad, õpivara autorid ja 
õpetajad). 

IV	peatükis „Keelekasutuse olukorrad ja temaatika“ käsitletakse keelekasutust kui ees‑
märgistatud tegevust väga erinevates olukordades: kellega, millistel teemadel ja mis 
eesmärgil suhtlemine võib vajalikuks osutuda. Osa on suunatud ennekõike keele õpeta‑
mise ja keeleoskuse hindamisega seotud asjatundjatele (ainekavade ja kursuseprogram‑
mide koostajad, õpivara autorid ja õpetajad), kuid aitab ka õppijal teadvustada, missu-
guste keelekasutusolukordade ja kõneainetega ta rohkem või vähem kokku puutub. 

V	peatükis „Üldmõistete väljendamine“ esitatakse tähenduskategooriatesse rühmitatult 
nii leksikaalseid kui grammatilisi väljendusvõimalusi, mille valdamise ulatus muutub 
B-tasemel edenedes oluliselt. Peatükk on eriti oluline õppematerjali koostajale ja keele‑
oskuse mõõtjale/hindajale, kelle rollis on nii õpetajad kui ka riigi standardeksamite eest 
vastutajad. 

VI	peatükk „Tekstitöö- ja vahendusoskus“ alustab keeleliste toimingute ja osaoskuste 
käsitlemist. Lähteks on tõdemus, et tegelikus keelekasutuses ei esine osaoskused eraldi ja 
iga keeleline toiming realiseeritakse tekstide vahendusel. Käsitletakse tekstide tüüpe, 
millega keele õppija või omandaja peaks B-tasemel järk-järgult kokku puutuma. Peatüki 
keskmes on nii suulise kui kirjaliku teksti loome- ja vastuvõtuoskuse areng, st ühelt poolt 
produktiivsete ja teiselt poolt retseptiivsete oskuste areng B1-taseme algusjärgust kuni 
B2-tasemeni, aga ka nende oskuste ühitamine tekstide vahendamisel. Vahendusoskus 
seob kõik keeleeksamitel mõõdetavad osaoskused: lugemise, kuulamise, rääkimise ja 
kirjutamise. Peatükk on eriti oluline õpivara koostajale ja õpetajale, kuid ka keeleoskuse 
mõõtmise asjatundjatele.
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VII	peatükk „Suuline keeleoskus“ käsitleb suulise suhtluse, esinemise ja vahendamise 
spetsiifilisi aspekte ning asjakohaste pädevusliikide arengut osutavaid detaile, ühitades 
osaoskusi just suulise keelevormiga kokkupuutumise ja toimetuleku tahult. Peatüki sisu 
saab kasutada õpivara koostamisel, õpetamisel ja eriti osaoskuse testimisel.

VIII	peatükk	„Kirjalik keeleoskus“ käsitleb kirjaliku keelekasutuse, k.a kirjaliku vahen‑
damise spetsiifilisi aspekte ning asjakohaste pädevusliikide arengut osutavaid detaile, 
ühitades osaoskusi just kirjaliku keelevormiga kokkupuutumise ja toimetuleku tahult. 
Peatüki sisu saab kasutada õpivara koostamisel, õpetamisel ja eriti osaoskuse testimisel.

IX	peatükk	„Teise keele õppimine ja õpetamine“ on suunatud kõigile tasemekirjelduse 
sihtrühmadele, osutades, et keeleõppe tulemuslikkuse eest vastutavad kõik keeleõppe‑
protsessis osalejad. Kasutaja tähelepanu juhitakse keele osaoskuste arendamise sellistele 
aspektidele, mida õppematerjalides ei ole alati piisavalt rõhutatud, aga mis on olulised 
tasemekohase keeleoskuseni jõudmiseks.

Lisades	 1–4	 esitatakse keeletoimingute (osaoskuste) kirjelduskriteeriumid tegevus-
konteksti näidetega. NB! Tegu on just nimelt näidete, mitte toimetuleku olukordadega.

Lisa	5 pakub ülevaate suhtluspädevuse põhikomponentide raames hinnatavatest pädevus-
liikidest koos keeleteadmiste näidetega. 

Lisa	 6 hõlbustab keeletoimingute ja strateegiate skaalade leidmist tasemekirjelduse 
aluseks olnud raamdokumendis.
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I peatükk. Tasemekirjelduse 
alused ja põhimõisted

1.1. Keelekasutus ja pädevusliigid
Keeleõppe eesmärk on arendada õppija keeleoskust. Traditsiooniliselt käsitati keelt hääli-
kute, sõnade ja grammatika kogumina, mida kirjeldati keeleõpikutes. Keeleoskuse all 
mõistetigi nende teadmiste omandamist. Tänapäevase arusaamani, et peale keeletead‑
miste tähendab keeleoskus ka palju muud, on jõutud pikkamööda. 1960. aastatel lisati 
keeleoskuse mudelisse keelekasutuse mõõde (osaoskused), aga ei selgitatud, kuidas on 
seotud keeleteadmised ja nende kasutamise oskus. Selle seose olemuse avasid 1970. 
aastatel sotsiolingvistilised uurimused, mis näitasid suhtluseesmärgi ja konteksti rolli: 
peale keeleteadmiste on vaja teada, kuidas neid teadmisi erinevates suhtlusolukordades 
kasutada. Alles 1990. aastatel jõuti tänapäevase kommunikatiivse keeleoskuse mõisteni, 
mille all mõeldakse eelkõige oskust võõrkeelses keskkonnas oma vajaduste piires toime 
tulla. Euroopa keeleõppe raamdokumendis ongi lähtutud tegevuspõhisest käsitlusviisist: 
keeletoimingud on alati seotud teatud kindla eesmärgiga ülesannete sooritamisega teatud 
tingimustes.

„Keelekasutus – mis haarab ka keeleõpet – hõlmab kõiki toiminguid, mille kaudu 
inimesed üksikisikute ja ühiskonna tegusate liikmetena arendavad oma üldist ja 
eelkõige suhtluspädevust. Nendele pädevusliikidele tuginedes sooritatakse eri situat‑
sioonides ja tingimustes (kohati takistatuna) keelelisi toiminguid. Viimased kätke‑
vad keeleprotsesse, mille käigus luuakse ja/või võetakse vastu eri valdkondade tee-
madega seotud tekste. Sealjuures valivad inimesed strateegiad, mis sobivad kindla 
ülesande lahendamiseks kõige paremini. Keelekasutuse silmas pidamine keeleõppes 
soodustab õppija pädevusliikide kinnistumist või rakendumist.“8 

Sellisele arusaamale toetub tänapäeval keelte õppimine ja õpetamine.
Keeleoskuse mitmetahulise olemuse avavad selle komponendid ehk pädevusliigid. 

Pädevus on teadmiste, oskuste ja omaduste kogum, mis võimaldab indiviidil tegutseda.

8  Raamdokument 2007: 24.
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Keeleõppe raamdokumendis9 eristatakse kahte liiki pädevusi: üldpädevust (joonis 2) ja 
suhtluspädevust (joonis 3).

Üldpädevus

Teadmised Oskused Olemispädevus Õpivõime

maailmapilt
sotsiokultuuri‑
lised teadmised
kultuuridevahe‑
liste erinevuste 
tundmine

▪
▪

▪

praktilised         
oskused
kultuuridevahe‑
lise suhtlemise         
oskused

▪

▪

hoiakud
motivatsioon
väärtused
veendumused
kognitiivne stiil
isikuomadused

▪
▪
▪
▪
▪
▪

keele- ja suhtlus-
teadlikkus
foneetiline tead‑
likkus ja oskused
õpioskused
avastuslikud      
oskused

▪

▪

▪
▪

Joonis	2.	Üldpädevuse	komponendid.

Üldpädevus ei ole keelespetsiifiline, seda rakendatakse igasuguse tegevuse puhul, seal‑
hulgas keelelistes toimingutes. Üldpädevuse komponendid mõjutavad nii keele õppimist 
kui ka kasutamist, nendega peab arvestama keeleõpetaja ja keeleoskuse hindaja, neist 
oleneb keelekasutuse (sealhulgas keeleõppe) tõhusus. Inimeste omavaheline suhtlemine 
sõltub nende teadmistest maailma kohta ja teadmisi lisab nii igapäevaelu kui teadlik õppi‑
mine. Näiteks tasub eesti keele õppijal teada Eesti ajalugu, geograafiat ja sellest tulene‑
vaid loodushoiu probleeme jne. 

Eksistentsiaalse ehk olemispädevuse komponendid kujundavad inimese isiksuse, 
isikuomadused aga mõjutavad nii suhtlemist kui ka õpivõimet. Viimase komponendid 
toetavad keele omandamist. Keelekasutusega seostuvad kõige otsesemalt sotsiokultuuri‑
lised teadmised ning kultuuridevaheliste erinevuste tundmine ja kultuuridevahelise suht-
lemise oskused. Võõrkeelt õppival inimesel on soovitatav tunda ka seda keelt ema‑
keelena kõnelevate inimeste kultuuriruumi. Keelevead antakse võõramaalasele andeks, 
kuid kultuuriomaste käitumisnormide vastu eksimist võidakse pidada ebaviisakuseks. 

Suhtluspädevus annab inimesele võime keeleliste vahendite abil tegutseda. Suhtlus‑
pädevuses on otstarbekas eristada kolme komponenti: keelepädevus, sotsiolingvistiline 
pädevus ja pragmaatikapädevus. Selline liigitus rõhutab tõdemust, et suhtluspädevus ei 
piirdu keeleteadmistega, vaid neid teadmisi tuleb osata rakendada ja selleks tuleb tunda 
vastavas keeleühiskonnas valitsevaid suhtlusnorme ja -tavasid ning eesmärgi saavutamise 
võimalusi.
9  Raamdokument 2007: 25–28.
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Suhtluspädevus

Keelepädevus Sotsiolingvistiline	
pädevus

Pragmaatikapädevus

sõnavarapädevus
grammatikapädevus
semantikapädevus
fonoloogiapädevus
ortograafiapädevus
ortoeepiapädevus

▪
▪
▪
▪
▪
▪

keelelised vahendid 
ühiskondlike suhete 
väljendamiseks
viisakusnormid
rahvatarkust väljenda‑
vad ütlused
stiilierinevused
murded ja erinevad 
hääldusviisid

▪

▪
▪

▪
▪

diskursusepädevus
funktsioonipädevus

▪
▪

Joonis	3.	Suhtluspädevuse	komponendid.

Keelepädevust	vaadeldakse kui keele formaalsete vahendite tundmist ja võimet kasutada 
neid tähendusega sõnumite mõistmiseks ja koostamiseks. Keelepädevuse komponendid 
tähistavad keelesüsteemi traditsioonilise kirjeldusmudeli liigendust, millega arvestatakse 
keeleõppes, aga tegelikus keelekasutuses on need elemendid üksteisega lahutamatult 
seotud. Keelesüsteemid võivad olla väga erinevad ja kõigile ühtmoodi sobivat keele‑
struktuuri kirjeldusmudelit ei ole ega saagi olla. Esitatud komponendid on üks võimalik 
skeem, millest lähtudes saab välja tuua konkreetsete keelte, sh eesti keele sarnasusi ja 
erinevusi võrreldes teiste keeltega. Keelepädevuse komponentide ja nende üksikute para‑
meetrite kaudu hinnatakse keeleoskuse arengut (vt ka II ptk ja lisa 5). 

Sotsiolingvistiline	 pädevus eeldab kultuuriomaste suhtlusnormide tundmist ja nende 
väljendamise vahendite valdamist. Keeleoskuse edenedes laieneb idioomide, kõnekään‑
dude jm rahvatarkuse ning tõekspidamiste väljendvara ja olukohaste keelevariantide ehk 
registrite valdamine. Sotsiolingvistiline keelekomponent mõjutab eri kultuuridest pärit 
inimeste suhtlemist, kuigi osalised ei pruugi alati seda mõju tähele panna. Sotsiolingvis‑
tilist pädevust püütakse kirjeldada olukohase keelekasutuse kaudu. Mõningaid eesti keele 
õppijale olulisi kultuuriomaseid detaile käsitletakse III ja VII peatükis. 

Pragmaatikapädevus tähendab oskust kasutada suhtluseesmärgi saavutamiseks kõiki 
teadmisi olukohaselt. Keelekasutus on tekstiline ja diskursusepädevus hõlmab tead‑
misi tekstitüüpidest ja -liikidest, millega keelekasutaja kokku puutub, ning oskusi luua 
erinevaid tekste, mille ülesehitus, stiil ja keelendite valik arvestab suhtlusolukorda ja 
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-eesmärki (vt VI ptk). Diskursusepädevus muutub seda tähtsamaks, mida kõrgem on 
keeleoskuse tase (vt raamdokumendi skaalad 48–51). Funktsioonipädevus eeldab oskust 
kasutada keelevahendeid oma suhtluseesmärkide saavutamiseks kõige tõhusamal viisil 
nii kõnes kui kirjas. Igal keelekasutusjuhul on mingi konkreetne eesmärk, aga neid, mille 
puhul rakendatakse sarnaseid suhtlusskeeme, saab koondada kirjelduse ülevaatlikkuse 
huvides nn mikrofunktsioonide alla (lähemalt III ptk). Pragmaatikapädevus omandatakse 
kiiremini keelt loomulikus kultuurikeskkonnas kasutades.

Keelekasutaja või -õppija rakendab oma üldpädevust ja suhtluspädevust mingis eluvald‑
konnas keelelistes	 toimingutes nagu suhtlemine, teksti vastuvõtt, -loome ja vahen‑
damine. Tegelikus keelekasutuses esinevad need toimingud enamasti põimunult: suhtlus-
olukorras tuleb nii kuulata kui kõnelda, kirjale vastates nii lugeda kui kirjutada, loengul 
märkmeid tehes nii kuulata kui kirjutada (teinekord ka lugeda) jne. Keeleoskuse mõõt‑
misel hinnatakse osaoskusi siiski eraldi.

Lisaks pädevustele rakendab keelekasutaja mitmesuguseid strateegiaid. Tegutse-
mine ühiskonnas tähendab mingite eesmärgistatud ülesannete sooritamist ja inimene valib 
eesmärgi saavutamiseks võimalustekohase toimimisviisi. Strateegia ongi organiseeritud, 
eesmärgipärane ja reguleeritud tegevusplaan, mille indiviid on valinud endale võetud või 
enda ees seisva ülesande täitmiseks. Strateegiad ei ole keeleoskuse komponendid, kuid 
nende valdamine toetab keele õppimist ja kasutamist. Keeletoiminguid toetavad stratee‑
giad jaotatakse laias laastus suhtlus- ja õpistrateegiateks (vt VII ja IX ptk ning lisa 6).

Keeleloome ja vastuvõtmine saab teoks keeruliste neuroloogiliste ja füsioloogiliste 
protsesside kaudu, mille tulemiks on suuline või kirjalik tekst.

Ülevaatlikult kajastab kogu keelekasutusprotsessi järgnev skeem (Tuokko 2007: 69 
eeskujul).
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PÄDEVUSLIIGID

ÜLDPÄDEVUS SUHTLUSPÄDEVUS

KONTEKST

VALDKONNAD
isiklik elu
avalik elu

töö
haridus

EESmÄRGID
olukorrad

KEELETOImINGUD
teksti vastuvõtt

tekstiloome
suhtlus

vahendamine

STRATEEGIAD
toimeviisid

KEELEPROTSESSID TEKST

neuroloogilised
füsioloogilised

kirjalik
suuline

Joonis	4.	Keelekasutusprotsessi	komponendid.
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„Euroopa keeleõppe raamdokumendi“ keeleoskuse kirjelduse süsteem põhineb tegeliku 
keelekasutuse analüüsil. Lähtutakse eeldusest, et keele mingil tasemel omandanud ini-
mesed suudavad oma üld- ja suhtluspädevuse abil täita ülesandeid, sooritada keeletoimin‑
guid ja kasutada mitmesuguseid strateegiaid.

Keeleoskuse arengu ja edenemise kirjeldamiseks mis tahes keeles pakub ühtse aluse 
Euroopa Nõukogu keeletasemete süsteem.

1.2. Euroopa Nõukogu keeleoskustasemed
Keeleoskuse jagamine tasemeteks on kokkuleppeline ja teenib kaht eesmärki: püütakse 
hõlbustada õppetööd ja õpitulemuste hindamist ning muuta ENi raamistikus võrrelda‑
vaks keeleoskuse kirjeldused (riigi tasemekirjeldused, riigi õppekavaga ette nähtud või 
suhestatud tasemekirjeldused, Oskan-skaala enesehindamine ja keelemapp) ning asja‑
kohased keeleoskuse tunnistused.

Euroopa võõrkeeleõppijate jaoks on peetud sobivaks kuueastmelist raamistikku, mis 
töötati välja 1990. aastatel. Selle taustal võib näha klassikalist, ebamääraste piiridega 
kolmeastmelist süsteemi, mis tegi vahet algajate, kesktaseme ja edasijõudnud õppijate 
vahel. Raamdokumendi kolme laia põhitaseme (A, B, C) olemust täpsustab nende sõna‑
line selgitus:

A-tase on algtasemel keeleoskus
B-tase on iseseisva	keeleoskaja	tase

C-tase on vilunud keeleoskaja tase

 Iga tase sisaldab endas kaht alltaset. Kuuetasemelist süsteemi pooldataksegi selle paind‑
likkuse pärast: vastavalt vajadusele (nt konkreetsete hindamisjuhiste või kooli õppekava 
tarvis) võib neid vahemikke veelgi kitsamateks jagada. Iga taset võib liigendada kas üldi-
selt või keele osaoskuste aspektist. 

A B C

A1 A2 B1 B2 C1 C2
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Kõiki Euroopa Nõukogu keeleoskustasemeid iseloomustavad kindlad enam kui kümne 
aasta uurimustes ja aruteludes selgitatud tunnused. Neid arvestades on konkreetsete 
keelte jaoks välja töötatud üksikasjalikud tasemekirjeldused nii, et iga	järgnev	tase	hõl-
mab	 eelmise	 taseme	 tunnuseid. Näiteks ei korrata allpool B-taset kirjeldades neid 
B-tasemele omaseid keeleoskuse kriteeriumeid, mis on A-tasemel juba saavutatud.

Tabel	1.	EN	ühtsed	keeleoskustasemed.	Üldskaala10

Vilunud keele-
kasutaja

C2

Mõistab vaevata kõike kuuldut ja loetut. Oskab resümeerida 
eri tüüpi suuliste ja kirjalike allikate teavet ja sõnastada neis esi-
tatud põhjendusi ja arutlusi. Oskab end spontaanselt, ladusalt ja 
täpselt väljendada, eristades ka keerukamate situatsioonide 
peenemaid tähendusvarjundeid.

C1

Mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähen-
dust. Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, 
väljendeid eriti otsimata. Oskab kasutada keelt paindlikult ja 
tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes. Oskab luua 
selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, 
kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

Iseseisev 
keelekasutaja

B2

Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide 
ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja 
ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Oskab 
paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning 
selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade 
tugevaid ja nõrku külgi.

B1

Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, 
vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat 
keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või 
enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, 
sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-
selgitada oma seisukohti ja plaane.

10  Raamdokument 2007: 39.
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Algtasemel 
keelekasutaja

A2

Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad 
talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, 
sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes 
suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust 
tuttavatel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil 
kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning 
väljendada oma vajadusi.

A1

Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, 
et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada 
ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning 
vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, 
kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis 
aitama.

Siinses raamatus kirjeldatakse keeleoskuse tasemeid B1 ja B2. Need moodustavad keele‑
oskuse arengus olulise astme, mis võimaldab õppijal ühiskonnas vähem või rohkem 
edukalt, aga siiski iseseisvalt toime tulla. Paljud keeleõppijad rahulduvadki B-taseme 
oskustega.

Asetame eeltoodud üldskaala jaotused Eesti konteksti.

A1 – Läbimurre (ingl Breakthrough). See on esimene keeleoskustase, mida on võimalik 
mõõta ja hinnata. Sellist eesti keele oskuse sihttaset võiks eakohasel kujul taotleda kooli 
algklasside ainekava neis Eesti koolides, kus ülekaalus on vene vm õppekeel. Tase või‑
maldab minimaalset vajalikku toimetulekut Eestis liikumisel, hädaolukordades ja mõnes 
eriti vähest keelesuhtlust nõudvas ametis.

A2	 – Esmane	 keeleoskus (ingl Waystage, vt eesti keeles „Esimene verstapost“11) on 
keeleoskustase, mis loob esmase aluse sotsialiseerumisele, lubades keelt edasi õppida 
suheldes, lugedes, kohalikku meediat jälgida püüdes. Selle tasemeni võiks eakohasel 
viisil jõuda vene õppekeelega põhikooli teise astme lõpetaja. Keelekümbluse meetodi 
kasutamisel võib esmase keeleoskuse saavutada ka varem, kuid tuleb arvestada, et lapse 
kognitiivne areng ei luba omandada täiskasvanulikku isikliku ja avaliku elu valdkonna 
keeleoskust. Teisisõnu, keeleliselt edenev laps omandab pigem võime keelt aktiivselt 
keskkonnast omandada. Täiskasvanul lubab A2 tase üldjuhul toime tulla piiratud suhtlust 
nõudva lihttööga vm vähest ning keeleliselt rutiinset suulist ja kirjalikku suhtlust nõud‑
vates ametites. 

11  „Esimene verstapost“ tugineb ingliskeelsetele kirjeldustele „Waystage“ ja „Threshold“.

22 Tasemekirjelduse alused ja põhimõisted



B1	–	Suhtluslävi	 (ingl Threshold, vt ka „Eesti keele suhtluslävi“12). Inimene, kelle 
keeleoskus on B1-tasemel, tuleb toime iseseisva suhtlemisega ühiskonnas. Sellise nor‑
maalset sotsialiseerumist lubava taseme peaks saavutama vene õppekeelega põhikooli 
lõpetaja ning seda taset peaks püüdlema Eesti kodakondsuse taotleja. Keelekümbluse 
meetodil õppinul on selline tase põhikooli lõpuks ületatud, kuid samas ei saa selles eas 
rääkida B2-laadsest valmisolekust tööks ja avalikus elus osalemiseks. 

B2	–	Edasijõudnu	tase	(ingl Vantage). Selle tasemeni peab eestikeelsele gümnaasiumi-
õppele ülemineku ajal jõudma iga vene õppekeelega gümnaasiumi- jm keskharidus-
asutuse lõpetaja. Edasijõudnu tasemel saab isik keelega hakkama paljudes rohket suht‑
lust nõudvates ametites ja on võimeline sama keelt mis tahes viisil kasutades paremini 
omandama. Samuti võimaldab B2-tase jätkata õpinguid eestikeelses kõrgkoolis, kus 
nõrgema tulemusega lõpetanul on kasutada nn lisa-aasta eesti keele oskuse täienda-
miseks.

C1	 –	 Vaba	 suhtluse	 pädevus	 (ingl Effective Operational Proficiency) märgib niisu-
gust pädevusastet, mis lubab sooritada keerulisemaid töö- ja õpiülesandeid ning vabalt 
toimida ühiskonna tegusa liikmena. Selle taseme peab saavutama eesti keeles kõrgkooli 
lõpetanud või keskhariduse baasil muul viisil ametit õppinud ja eesti keelt mitmel moel 
kasutanud inimene. Keelekümbluses kasvanud noor võib C1-taset ilmutada ka siis, kui ta 
ei ole formaalselt põhikooli järel edasi õppinud, kuid on keelt aktiivselt kasutanud kõigis 
muudes valdkondades, s.o isiklikus, töö- ja avalikus elus. Siiski võib nimetatud juhul 
jääda napiks oskuskeelepagas, mille tagab ennekõike eesti keeles õppimine kõrg-
koolis, ametikoolis või ameti- ja ainekursustel. Avalikkuse huvides peaks selline keele-
oskus olema nõutav kõigis ametites, millest sõltub teiste inimeste heaolu, tervise, õiguste ja 
töösuhete tagamine. 

C2 – Haritud	emakeelekõneleja	tase	(ingl Mastery) märgib praeguse keeleoskusskaala 
kõige kõrgemat astet. C2-tasemel eesti keele oskus peaks olema tippametnikel, kelle töö 
nõuab täpset eneseväljendust ja ka peente tähendusnüansside mõistmist.

Kõiki tasemeid on võimalik veelgi täpsemalt liigendada (nt B1.1 ja B1.2; B2.1 ja B2.2 
jne), selleks saab kasutada Euroopa keelemapi kontroll-lehti. Euroopa Nõukogu on koon‑
danud eri riikides välja töötatud lisadeskriptorid panka, mis on olemas keelemapi 
kodulehel13. Täpsem liigendus on otstarbekas koolis, kus lapsel-noorel, tema vanema‑
tel ja õpetajal on tarvis jälgida keeleoskuse eakohast edenemist pädevusliikide ja osa‑
oskuste kaupa. See on vajalik õppekava keelteplokis. Samasugune täpsem hargmik aitab 
12 Ehala jt 1997.
13 http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/descripteurs.doc. 
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ka täiskasvanud keeleõppijal oma keelekasutuse edenemist täpsemalt tajuda ja on seega 
kasulik keeltekooli programmis. Samas on tasemete n-ö tükeldamine alati subjektiivne 
– see täidab teatud eesmärki, aga alltasemed jäävad ikka ühtse süsteemi osaks. 

Keeleoskuse tasemekirjeldused on koostatud üldkeele	funktsionaalse	valdamise 
aspektist. Üldkeel tähendab keelevarianti, mida valdavad selle keele emakeelena kasuta‑
jad erialast või ametist sõltumata. Seega ei kirjelda käesolev tasemeraamat oskuskeelt 
(kitsama ühiskonnarühma ameti- ja erialaõpingutes omandatud keelevarianti) ega laie‑
mat töökeelt (kindlaid tööülesandeid täitvate rühmade omavahelist suhtluskeelt).

Ka riiklikel keeleeksamitel mõõdetakse ja hinnatakse Eestis isiku üldkeele oskustaset. 
See tähendab, et ühtede ja nendesamade ülesannetega saab põhimõtteliselt mõõta kõigi 
täiskasvanute keeleoskust. Kooliõpilaste puhul tuleb arvestada eakohasuse printsiipi 
ning kooli- ja riigieksamite ülesanded ei tohi väljuda noorte üldise kognitiivse arengu 
piiridest. Inimene, kes valdab nõutaval tasemel üldkeelt, on võimeline omandama oskus- 
või töökeele. 

B-taseme õpieesmärk on saavutada igakülgne iseseisvaks toimetulekuks vajalik eesti 
keele oskus. Sel tasemel olev isik on võimeline eesmärgipäraselt ja keskkonna toel 

keelt juurde õppima.

Tasemekirjeldustes näidatakse, milliste elus ette tulevate ülesannetega peaks inimene 
keelt kasutades hakkama saama ning milliseid teadmisi, oskusi ja võimeid ta selleks vajab. 
Nii saame rääkida tema funktsionaalsest	keeleoskusest	(emakeelest rääkides enamasti 
funktsionaalne kirjaoskus), mis tähendabki oskust ja võimet täita keele abil ühiskonnas 
levinud olukorratüübile kultuuriliselt omaseid, kuid individuaalse sisuga tunnetuslikke ja 
suhtlusülesandeid. Kõik need vahetu või vahendatud suhtluse olukorrad kätkevad endas 
kindlat liiki tekste, kord suulisi, kord kirjalikke, millega tullakse toime sõltuvalt rollist 
– kord kuulajana, kord rääkijana, kord lugejana, kord kirjutajana, kord oma mõtteid edas‑
tades, kord teiste omi vahendades või omadega liites.

Ka riiklikud eesti keele eksamid, sh kooli-, riigi- ja tasemeeksamid mõõdavad funkt‑
sionaalset keeleoskust. Eksamil ei kontrollita, kuidas on inimene mingi õppeprogram‑
mi omandanud, vaid kuidas ta konkreetsete eluliste ülesannete täitmisega toime tuleb. 
Mida kõrgema keeleoskustasemega on tegemist, seda kindlamini võib väita, et selle 
saavutamiseks ei piisa ainult keeletunnis õpitust, vaid lisanduma peab keelekeskkonnas 
omandatu.
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1.�. Kuidas kasutada tasemekirjelduse skaalasid? 
Keeleoskustasemete süsteem on otstarbekas alus, mis võimaldab võrrelda keelteoskust, 
olenemata mingi keele omandamise kohast või viisist. Raamdokumendis on esitatud nii 
üldskaalad kui ka osaoskuste eri aspekte kirjeldavad näitlikud skaalad. Üldskaala kir‑
jeldab keeleoskuse edenemist tasemelt tasemele üldiselt, silmas pidades ühtaegu erine‑
vaid keelelisi tegevusi: suhtlust, teksti vastuvõtmist ja loomist (vt tabelit 1 lk 21). Selline 
kokkuvõtlik tasemete kirjeldus võimaldab ka asjatundmatul kasutajal mõista keeleoskuse 
astmelist arengut ja annab lihtsad lähtealused õpetajale või õppekava koostajale. Loomu‑
likus keelekasutuses ei saa enamasti keelelisi tegevusi eristada – näiteks suheldes läheb 
vaja nii teksti mõistmist kui ka loomist, kusjuures nende tegevustega toimetulekuks läheb 
vaja erinevaid teadmisi ja oskusi (vt lisad 5 ja 6). 

Osaoskusi koos kõigi vajalike pädevustega võib käsitada kui keeleoskuse 
horisontaalset mõõdet, skaalatabelid iseloomustavad aga pädevuste arengut ehk 
edenemist aste-astmelt, madalamalt kõrgemale. Skaalad kirjeldavad keeleõppe tule‑
musi ja keelekasutaja toiminguid. Peaaegu kõigis raamdokumendi skaalatabelites 
on kirjeldatud kuus taset, aga paljude pädevuskomponentide skaalatabelites on tase‑
me piires kirjelduses eristav joon: joone alla jäävad taseme põhinõuded ja joone 
peale nn plusstase – st head esmast keeleoskust (A2+), suhtlusläve kõrgemat taset 
(B1+) ja eduka edasijõudnu taset (B2+) iseloomustavad oskused. Joonest ülal-
pool paiknevad kriteeriumid kirjeldavad keeleoskustaset, mis on märgatavalt kõrgem 
kui see, mis jääb joone alla, kuid mis pole siiski veel võrdne järgmise tasemega.  
Konkreetsed skaalatabelid näitavad, kuidas mõni pädevusaspekt areneb taseme piires 
mitmelt tahult ja mõni ainult ühelt, ja kui eraldavat joont pole, siis moodustab kirjeldus 
ühtse taseme. Selline tasemekriteeriumide eristamine on eriti oluline hindajale, sest tase‑
me ülemine aste iseloomustab just toimetuleku kvaliteeti. 

Käesoleva tasemekirjelduse lisadesse 1–4 on raamdokumendi skaaladest lähtudes 
koondatud keeletoimingute B1- ja B2-tasemele iseloomulikud üldised	 ja	 üksik-
asjalised	kirjeldusaspektid. Üldised kriteeriumid aitavad hinnata kõnealust pädevust: kui 
hästi tuleb õppija oma ülesandega toime. Näiteks kirjutamisoskust iseloomustab sõna‑
vara rikkus, teksti sidusus, õigekiri jne. Hindamiseks sobivaid parameetreid võib küll 
olla palju, aga hindaja peab nende hulgast valima kõige otstarbekamad, sest üldjuhul 
ei suuda hindaja jälgida ühtaegu rohkem kui viit hindamisaspekti. Üksikasjalised kir‑
jeldusaspektid on seotud konkreetsete keelekasutusjuhtudega ja näitavad tüüpilist või 
tõenäolist toimetulekut kõnealusel tasemel: mida õppija oskab teha konkreetse keelelise 
ülesandega.

Nii üldisi kui ka pädevuse spetsiifilisi aspekte on vaja arvestada nii keeleõppes kui 
ka keeleoskuse hindamisel, sest need aitavad kajastada või suunata keeleõppija arengut. 
Konkreetsetel eesmärkidel (nt ainekava koostamiseks või konkreetse kursuse sisu kavan‑
damiseks) võib ka skaalasid täiendada keelekohaste detailidega, aga seejuures peab ikka 
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jääma tasemekriteeriumide piiridesse. Õpetajapoolseks pidevhindamiseks on otstarbekas 
siduda mõlemad hindamisaspektid: mida oskab ja kuidas oskab. Selline skaala aitab 
avastada keele omandamise lünki ja kavandada edasist tööd ning diagnoosida, millise 
keeleoskustaseme ülesannetega võiks õppija toime tulla. Ka enesehindamiseks loeb õp‑
pija skaalasid mõlemast aspektist: mida ta oskab, milliste tekstidega tuleb toime ja kui 
hästi tuleb toime. Enesehindamise toeks on koostatudki nn Oskan-skaalade süsteem (vt 
nt raamdokumendi tabel 2 ja lisa C14). Skaalade põhjal saab õppija endale õpieesmärke 
seada ja pärast keelekursusi kontrollida, kas sihid on saavutatud.

Tasemeskaalade kohandamist erinevate eesmärkidega iseloomustab järgnev skeem.

kasutajakeskne 
(lihtsam)

mIDA õppija 
oskab?

koostajakeskne 
(keerukam)

õpetajakeskne õppijakeskne

diagnostiline 
(keerukam)

KUI	HÄSTI ta 
seda oskab?

hindajakeskne 
(lihtsam)

Joonis	5.	Pädevusskaalade	rakendusi15.

14  Raamdokument 2007: 42.
15  Raamdokument 2007: 53–56.
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Keeleoskuse hindamise ja mõõtmise spetsiifikat käsitleda ei ole käesoleva tasemekir‑
jelduse ülesanne. Selle valdkonna põhialused on kättesaadavad keeleoskuse mõõtmise 
käsiraamatus16, hindamise eri aspekte käsitletakse raamdokumendis. Raamdokumendi 
näidisskaalasid koolihindamiseks kohandades tuleb silmas pidada konkreetset õppe-
eesmärki, ainekava, õppematerjale jne.17 Ent keeletesti koostamisel võib käesolevast 
tasemekirjeldusest leida tuge vähemalt järgmistes eristuskirja aspektides: 

mida kavatsetakse mõõta (st testi konstrukt);
milliseid keelelisi ülesandeid peavad testitavad oskama täita (s.o keelefunktsioo‑
nid);
millistes suhtlusolukordades peavad nad keelt kasutama (s.o situatsioonid ja teema-
valdkonnad);
kui hästi nad peavad neis olukordades toime tulema (s.o oskuste ja keeleteadmiste 
tase).

Võõrkeeleõppe eesmärk on omandada toimetulekuks vajalik keeleoskus. Eestis elab 
paljude rahvaste esindajaid. Eesti Vabariigi riigikeel on eesti keel. Mida paremini siin 
elavad erinevatest rahvustest inimesed eesti keelt oskavad, seda avaramad on nende või‑
malused siin õppida, töötada ja igati täisväärtuslike kodanikena elada. Euroopa keeleõppe 
raamdokument, mis pakub võimalust ühtlustada keeleõppesüsteemi kogu Euroopas, on 
abiks ka eesti keele õppimisel ja õpetamisel.

16  Hausenberg jt 2004.
17  Raamdokument 2007: 212–217.

▪
▪

▪

▪

2�Tasemekirjelduse alused ja põhimõisted



II peatükk. B-tase kui õpieesmärk. 
B-taseme asjatundlikkuse   
kirjeldus

2.1. Mis on keeleoskuse B-tase ja kellel on seda vaja
Kõik inimesed, kes soovivad riigi ja kogukonna elust igakülgselt osa saada ning ise selles 
tegusalt osaleda, vajavad kohaliku ametliku keele oskust vähemalt iseseisva keele‑
kasutaja ehk B-tasemel. Sellel tasemel areneb keeleoskus väga suures ulatuses:

B1-taseme keeleoskaja tuleb toime igapäevaelus korduvate eesti keelt nõudvate olu‑
kordadega;
B2-tase lubab inimesel eesti emakeele kõnelejatega lävides iseseisvalt toime tulla 
enamikus suhtlusolukordades.

Üldiselt on B-tase piisav, et toime tulla avalikus sfääris. B2-taseme keeleoskus on 
eelduseks ka kõrgkooli astumisele ja toimetulekule suhtlemist nõudvates ametites, mille 
täpsem loetelu kehtestatakse vajadusel seadustega. B2-taseme saavutanu võib edukalt 
töötada paljudes ametites, kui omandab juurde vajalikku ameti- ja oskuskeelt.

Täpsemalt käsitleb iseseisva keelekasutaja pädevust kogu siinne raamat. Raam‑
dokumendis18 iseloomustatakse B-tasemel edenemist järgmiselt (võrdluseks lisatud tase‑
me naaberalad)19:

A2

Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle olu-
liste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, 
kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad 
otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja 
lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning 
väljendada oma vajadusi.

18  Raamdokument 2007: 39.
19  Tasemed on raamdokumendist erinevalt järjestatud madalamalt kõrgemale, et edenemine oleks selge‑

malt näha.

▪

▪
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B1

Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nt töö, kool, vaba aeg vm. Saab 
enamasti hakkama riigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada liht‑
sat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada 
kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada 
oma seisukohti ja plaane.

B2

Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase 
mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele 
emakeelse kõnelejaga. Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku 
teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tuge‑
vaid ja nõrku külgi.

C1

Mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust. Oskab end 
spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha väljendeid eriti otsimata. Oskab 
kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes. 
Oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasu-
tades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

B1-tasemel tuleb keelekasutaja iseseisvalt toime eeskätt tuttavates olukordades. B2-
tasemel on isiku funktsionaalne keeleoskus mitmekülgne ning võimaldab eestikeelses 
ühiskonnas kõige vajalikuga hakkama saada, kuigi keelepagas on emakeelekõnelejaga 
võrreldes suhteliselt piiratud.

B2-taseme keeleoskaja suudab eesti keelt kasutades
osaleda avalikes toimingutes kui kahepoolsetes aktides (nii laias mõttes teenindaja 
kui teenindatava rollis, ameti- või eraisiku rollis);
luua ja hoida isiklikke kontakte (sõlmida tutvusi ja hoida suhteid nii eraelus kui ka 
ühiskonna tegusa liikmena) ja ajada asju;
olla tegev haridus- ja tööelus (õppida, sooritada eksameid, töötada paljudes ame‑
tites, hoides end kursis neis toimimiseks olulise riigikeelse teabega).

Millise taseme standardeksameid Eestis korraldatakse, seda otsustab keeleseadusele tugi-
nedes Vabariigi Valitsus.

Keeleoskustaseme mõõtmiseks tasemeeksami vormis koostatakse kindlal teadus‑
likult uuritud ja statistiliselt kontrollitud viisil kindla taseme eksamiülesanded, mis 
mõõdavad eri osaoskuste – loetu mõistmise, kuuldu mõistmise, sihipärase kirjutamise, 
suulise esinemise (rääkimise) ja suulise suhtluskoostöö (tõhusa vestluse), vajadusel ka 
vahendusoskuse – valdamist nimelt selle taseme aspektist. Nii saab iga osaoskuse kohta 
eraldi otsustada, milline on selle tase.

▪

▪

▪
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Mõõdetud osaoskuste põhjal saab inimese eesti keele oskust sellesama taseme piires 
hinnata kas üldiselt või osaoskuste kaupa. Keeleoskust tõendab vastava riikliku taseme-
eksami sooritamisel antav tunnistus, mis võidakse väljastada ka sellega ühitatud põhi-
kooli lõpu- või gümnaasiumi riigieksami kindlapiirilise tulemuse alusel. Millise tule‑
muse korral ja millises vormis inimesele mingi taseme keeleoskuse tunnistus anda, sõltub 
riigi seadusandlikust tahtest.

Tööandja jaoks on informatiivsem, kui ta näeb tunnistuselt inimese iga osaoskuse 
täpset taset või sellele antud hinnangut. Sõltuvalt töö iseloomust võib olla vajalik mõne 
osaoskuse väga hea tase, samas ei pruugi mõne teise osaoskuse nõrgem tase samas ametis 
takistuseks olla. Osaoskuste kaupa hindamine on informatiivsem ka inimese enda jaoks, 
kes mõistab, millisele tööle ta oma keeleoskusega paremini sobida võiks ning kas ja mil‑
list osaoskust on tal vaja edasi arendada. 

Teisalt tähendab eksamil mõõdetud keeleoskustaseme üldhinnang, mis näitab tervi-
kuna mõõdetud taseme keskmise soorituskünnise ületamist, et üht nõrgemat osaoskust 
kompenseerib teiste (inimesele olulisemate) suhteline tugevus.

Mõlemad võimalikud keeleoskuse hindamise vormid on kooskõlas raamdokumendi 
seisukohaga, et keele õppija või omandaja valib ise oma keeleoskuse laadi, s.o endale 
tähtsa vormi ja sisu.

Üldhariduskooli eri astmete lõpueksamid – eesti keele kui teise keele põhikooli 
lõpueksam ja gümnaasiumi riigieksam – on küll samuti kindla, riikliku õppekava raames 
eesmärgiks seatud taseme standardeksamid, kuid olemuselt teiselaadsed. Niisugusel 
eksamil mõõdetakse ühtaegu õpilase saavutusi (s.o riigi õppekava järgi omandatut) ja 
keelepädevuse vastavust seadusega kooliastme lõpptulemuseks sätestatud tasemele või 
selle täpsemale astmele. Lõpueksami puhul on keeleoskuse tervikhinnang vältimatu. 
Lõpueksami soorituskünnis (st positiivseks loetav hinne või pallide arv) ei pruugi ühtida 
sellega, mille järgi lõpueksami tulemus ühitatakse tasemeeksami sooritusega. Hinda-
missüsteemi töötavad asjatundjad välja keeleoskuse pädevuskomponentide skaalade 
alusel. Ühtlasi määratakse riiklikul tasandil nii kooli lõpetamiseks vajalik kui ka riigi 
tasemeeksamiga ühitamist lubav soorituskünnis.

Enne 2008. aasta 1. juulit väljastatud keeleoskustunnistuste vastavust uute taseme-
tega ei saa määratleda ilma spetsiaalse uuringuta, mille käigus asjatundjad analüüsi-
vad seniste eksamite ülesandeid ja sooritusi raamdokumendi kirjelduskriteeriumitega 
võrreldes. Kuigi mõningaid eksamitulemuste seoseid ENi keeleoskustasemetega võib 
oletada, ei oleks see ilma usaldusväärse analüüsita õigustatud.
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2.2. Keeleoskuse B-taseme asjatundlikkus
Iga keeletoiming on kas suuline või kirjalik ja haakub keeleoskuse traditsiooniliste osa‑
oskustega. Järgnev tabel tutvustab osaoskuste, keeletoimingute ja suhtluskanali seo‑
seid.20

Tabel	2.	Keele	osaoskuste	seos	suhtluse	keelevormi	ja	keeletoimingu	laadiga.

Keeletoiming Sisend/väljund	
(keelevorm) Osaoskus(ed)

interaktsioon ehk 
suhtlus

suuline
kuuldu mõistmine ja vestlemine vm 
suuline dialoog (nt ettekandjale kuuldu 
kohta küsimuste esitamine)

kirjalik kuuldu või loetu mõistmine ja selle põhjal 
kirjutamine

retseptsioon ehk 
vastuvõtt

suuline kuuldu mõistmine
kirjalik loetu mõistmine

produktsioon ehk 
loome

suuline rääkimine
kirjalik kirjutamine

vahendamine

suuline

suuline kokkuvõte, referaat (ühest või 
mitmest suulisest või kirjalikust sama 
keele allikast)
suuline tõlge (suulisest või kirjalikust 
lähtekeele allikast sihtkeelde)

▪

▪

kirjalik

kirjalik kokkuvõte, referaat (ühest või 
mitmest suulisest või kirjalikust sama 
keele allikast)
kirjalik tõlge (suulisest või kirjalikust 
lähtekeele allikast sihtkeelde)

▪

▪

 
Osaoskused ei ole ega pea sugugi alati olema võrdselt arenenud. Näiteks loomulikus keele‑
keskkonnas keelt õppinu suulise suhtluse oskus võib oluliselt ületada kirjutamisoskust. 
Osaoskuste tase sõltub kindlasti ka õppija vajadustest ja andelaadi(de)st. Järgnevalt on 
esitatud B1- ja B2-taseme üldised kirjeldused osaoskuste kaupa. Iga tabeli juures on an‑
tud ka eelneva, s.o A2-taseme kirjeldus, et näidata, millal toimub üleminek B1-le. Samuti 
on esitatud järgneva, s.o C1-taseme kirjeldus, et näidata, millal toimub üleminek C1-le.

20  Profile Deutsch: 17.
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NB! Euroopa keeleõppe raamistiku üldine põhimõte on järgmine.
 

Kindla	taseme	kirjelduses	ei	korrata	keeleoskuse	neid	elemente	ja	tahke,	mis	
on	eelmisel	tasemel	juba	omandatud.

Iga taseme kirjeldus väljendab midagi olulist ja uut just selle taseme kohta, kuid hõl‑
mab kõike, mida kirjeldatakse kui eelmise taseme tunnust. Järgnevates tabelites esita‑
takse osaoskustega seotud keeletoimingute aspekte. Kirjeldus järgib raamdokumendis 
esitatud tasemekirjeldust, paiguti on lisatud olulisi detaile. Tabelites esitatakse põhitaseme 
oskused ja tabeli järel on välja toodud põhitaset ületava, nn plusstaseme oskused. 

Põhjalikumalt käsitletakse kuuldu ja loetu mõistmist (teksti vastuvõttu) ning 
rääkimist ja kirjutamist (tekstiloomet) VI peatükis. Needsamad osaoskused on detail-
selt jutuks ka keelevormi järgi: kuuldu mõistmine ja rääkimine suulise keelekasutuse 
all (vt VII peatükk), loetu mõistmine ja kirjutamine kirjaliku keelekasutuse all (vt VIII 
peatükk).

2.2.1.	Kuuldu	mõistmine

A2

Aeglase ja selge jutu korral suudab üldjuhul mõista, mis teemal räägitakse. 

Saab aru konkreetse ja selgepiirilise teksti põhipunktidest.

Mõistab üksikasju, kui tekst on tavapärasest aeglasem ja selgem ning seda on 
võimalik korduvalt kuulata.

Mõistab lihtsat, aeglast ja selget suulist suhtlust, mida vajab konkreetsete 
suhtluseesmärkide rahuldamiseks (palved, käsud, juhised, küsimused, vas-
tused).

B1

Mõistab igapäevaelus (tööl, koolis, vabal ajal) regulaarselt korduvate teemade 
peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju.

Suudab üldjoontes jälgida lühikest otsesõnalist juttu tuttaval teemal, kui 
kõneldakse kirjakeeles ja hääldus on selge.

Mõistab olulisemat ka pikemast kirjakeelsest jutust, kui räägitakse tavapära-
sest aeglasemalt. Paremaks mõistmiseks vajab ajuti kordamist või üleküsi‑
mise võimalust.
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Saab aru tuttaval teemal raadiouudiste ja ennustatava sisuga (st oodatud või 
rutiinsete) telefonikõnede põhisisust, kui jutt on suhteliselt aeglane ja selge.

Suudab jälgida paljusid filme ja huvipakkuvaid TV-saateid, kui pilt toetab 
tegevust ja keel on lihtne.

Suudab järgida üksikasjalikke juhiseid.

Mõistab faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel.

B2

Mõistab suhteliselt pika ja keeruka ühiskeelse jutu põhisisu.

Mõistab nii elavat kui salvestatud selgelt liigendatud juttu enamikul iga-
päevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel.

Suudab jälgida vestlust ja ka keeruka sisuga väitlust juhul, kui teema on tuttav 
ja vestluse suunda toetavad selged märksõnad.

Saab aru üldhuvitavate, regulaarselt korduvate žanrite üksikasjadest (uudi-
sed, intervjuud, filmid, tuttavama ainestiku loengud).

Saab aru vestluse põhisisust, kõneleja seisukohtadest, kavatsustest ning 
vestluse formaalsusastmest.

Oskab kriitiliselt kuulata, teha järeldusi ja tabada otsesõnul esitamata sotsio-
kultuurilisi vihjeid.

Mõistmisraskusi võivad tekitada tugev taustamüra, keelenaljad, haruldasemad 
idioomid ja keerukad tarindid.

C1

Saab suurema vaevata aru pikematest üldkeelsetest tekstidest (filmid, loen-
gud, vestlused, väitlused) erinevatel teemadel ka siis, kui tekst ei ole selgelt 
liigendatud ning sisaldab idiomaatilisi väljendeid ja registrivahetust.

Saab hästi aru erinevate kõnelejate jutu üksikasjadest ning vestlejate kavat-
sustest ja omavahelistest suhetest.

Probleeme võib tekitada võõras aktsent või murre.

  
B1+-tasemel laieneb teemavalik, samuti suudab keelekasutaja kuulajana jälgida pike‑
maid tekste nagu näiteks loengud, uudiste kõrval ka juba arutleva sisuga saateid.

B2+-tasemel suudab keelekasutaja jälgida igasuguseid suulisi kirjakeelseid tekste, kuid 
täielikuks mõistmiseks jääb tal vajaka nii keelepagasist kui sotsiolingvistilisest päde-
vusest.
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2.2.2.	Loetu	mõistmine

A2

Saab aru mõne lõigu pikkuste rutiinsete igapäevatekstide (nt reklaamid, kirjad, 
menüüd, sõiduplaanid, kasutusjuhendid, lühiuudised) peamõttest ja mõnedest 
üksikasjadest.

Suudab leida infot tuttavateemalistest, selgelt liigendatud mõne lõigu pikkus-
test tekstidest.

Oskab mõista tundmatute sõnade tähendust konteksti ja keelelise vormi alu-
sel.

Vajab sageli teksti mõistmiseks korduvat lugemist või kõrvalist abi.

B1

Saab rahuldavalt aru otsesõnalistest faktipõhistest tekstidest, kui teema kuu‑
lub tema huvivaldkonda.

Suudab lugeda lühemaid tekste erinevatel teemadel (ajaleheartiklid, brošüürid, 
kasutusjuhendid, lihtne ilukirjandus).

On võimeline mõistma ka pikemate tekstide peamist mõtet ja otsima neist 
konkreetset infot, kui teema on talle oluline või tuttav.

Argikogemusest erineva teema puhul võib teksti üksikasjade mõistmine olla 
puudulik.

Pikemate tekstide mõned üksikasjad ja seisukohad võivad jääda ebaselgeks.

Suudab lugeda eri eesmärkidel koostatud pikki ja keerukaid tekste (ajalehe-
artiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm), vajadusel kasutades sobivaid abi‑
materjale ja lugemisstrateegiaid.

B2

Suudab kiiresti haarata ka pikemate tekstide sisu ja valida asjakohaseid 
detaile.

Suudab leida infot mitmesugustest tekstidest ja teha nende põhjal üldistusi.

Mõistab probleemartikleid, kus autorid esitavad erinevaid seisukohti ja hoia-
kuid.

Lugemissõnavara on ulatuslik, ent raskusi võib olla haruldaste idioomide ja 
kultuurisidusate vihjete mõistmisega.
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C1

Saab täielikult aru pikkadest ja keerukatest eri valdkondade tekstidest.

Suudab rahuldada erinevaid lugemistarbeid.

Oskab lugeda kriitiliselt, mõistab stiililisi nüansse ning taipab kirjutaja suh-
tumist ja teksti varjatud mõtet.

Keerukad üksikasjad ja idioomid võivad nõuda korduvat lugemist või kõrva-
list abi.

  
B1+-tasemel on keeleoskaja võimeline vajalikku infot leidma ka pikematest ja keeru‑
kamatest tekstidest, samuti suudab ta jälgida ka näiteks seda, kuidas argumenteerivates 
tekstides järelduseni jõutakse.

B2+-tasemel areneb oskus leida ja kasutada mitmesuguseid alliktekste, sealhulgas eriala-
artikleid, mis on eriti oluline kõrgkoolis õppijatele.

2.2.3.	Üldine	rääkimisoskus

Tabel käsitleb ka hääldust ja kõne ladusust ning muid rääkimisoskuse spetsiifilisi detaile, 
nt suhtlemise struktureerimiseks vajalikud võtted.21

A2

Oskab lihtsal viisil kirjeldada ja tutvustada inimesi, elu- ja töötingimusi ning 
igapäevatoiminguid.

Oskab sõnastada oma eelistusi.

Oskab vastata lihtsatele küsimustele ja väidetele.

Oskab märku anda, et saab jutust aru, kuid mõistmisraskuste tõttu ei suuda 
ise vestlust ülal hoida

Väljendab end napisõnaliselt ja lihtsalt.

Teeb sageli pause, et otsida sobivat sõna või vormi, katkestuse ületamiseks 
vajab kaasvestleja abi.

Sõnastab mõtet tihti ümber.

Tekst moodustub lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraasidest ja -lausetest.

21  Eesti keele häälduse kohta vt Kraut 2000.
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B1

Tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades, nagu 
info küsimine, selgituse palumine, oma arvamuse avaldamine, ettepanekute 
tegemine.

Oskab esitada võrdlemisi ladusaid, kuid üldsõnalisi kirjeldusi oma huvivald‑
konna teemade piires.

On võimeline lihtsaid keelevahendeid kasutades kirjeldama, analüüsima ja 
võrdlema ka ebatavalisi sündmusi ja nähtusi.

Oskab oma arvamusi, nõustumist ja mittenõustumist viisakalt väljendada.

Oskab väljendada emotsioone (üllatust, rõõmu, kurbust, huvi, ükskõiksust) 
ning sellistele emotsioonidele reageerida.

Oskab ilma ettevalmistuseta alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma 
vestlust, kui kõneaine on talle tuttav või pakub huvi.

Oskab rääkida endale tähtsatest asjadest ka natuke nõudlikumates olukor‑
dades, kuigi aeg-ajalt võib jääda arusaamatuks, mida ta täpselt öelda tahab.

Pikem vestlus või abstraktsemad teemad põhjustavad raskusi.

Väljendab oma mõtteid lihtsate lausete järjendina.

Kõnes esineb küll pause ja katkestusi, aga suudab vestlust jätkata.

Hääldus on üldiselt arusaadav, aga emakeele aktsent võib olla tuntav 
ning esineb hääldusvigu (nt häälikupikkuses, palatalisatsioonis, diftongide 
hääldamisel, sõnarõhkudes).

B2

Oskab esitada selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi paljudel teemadel, mis seos‑
tuvad isikliku kogemusega, rääkida tundmustest ja tuua esile sündmuste isik‑
likku tähtsust.

Suudab pidada ettevalmistatud ettekandeid mitmetel oma huvivaldkonna tee‑
madel.

Oskab kommentaaride ja asjakohaste näidete toel mõttekäiku laiendada ja 
oma vaatenurka selgitada ja põhjendada, võrrelda erinevaid seisukohti.

Oskab välja tuua olulisemad seisukohad ja väiteid kinnitavad üksikasjad.

Suudab emakeelsete kõnelejatega suhelda küllaltki ladusalt ja spontaanselt, 
ilma et kumbki pool peaks pingutama.

�� B-tase kui õpieesmärk. B-taseme asjatundlikkuse kirjeldus



Oskab vestlust alustada ja sobivalt kõnevooru võtta; oskab soovi korral 
vestluse lõpetada, kuid ei pruugi seda alati teha kõige kohasemal viisil.

Oskab osaleda arutluses (esitada selgelt oma arvamust, anda tagasisidet, haa-
rata teisi vestlusse jms).

Suudab edasi anda tundevarjundeid ning rõhutada toimunu või kogetu oluli-
sust.

Kõnetempo on ka pikemate kõnelõikude puhul üsna ühtlane. Kõhklused 
sõnade või vormide valikul ei põhjusta pikemaid pause.

Hääldus ja intonatsioon on üldiselt selge ja loomulik, võib esineda kerge 
emakeele aktsent ja mõned hääldusvead (nt häälikupikkuses ning palatalisat‑
sioonis).

C1

Oskab keerukal teemal esitada selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi ja ette-
kandeid.

Oskab siduda allteemasid, arendada seisukohti ja lõpetada sobiva kokkuvõt-
tega.

Oskab vestelda ladusalt, spontaanselt ja peaaegu raskusteta.

Oskab ennast väljendada kindlalt, selgelt ja olukorrakohaselt, ka nõudlikes 
olukordades.

Suudab aktiivselt osaleda mitmesugustes üksikasjalikes aruteludes.

Üldise rääkimisoskuse puhul ei ole raamdokumendi skaalatabelites B1+taset eristatud. 
Üldise suulise suhtlemise tabelis on B1+-tasemel eraldi märgitud, et keelekasutaja tuleb 
toime ka vähem tüüpilistes olukordades, samuti suudab väljendada oma mõtteid ka mõnel 
abstraktsel teemal, erinedes sellega põhitasemest, kus piirdutakse tuttavate teemadega.

B2+-tasemel on selgelt näha areng ettekannete pidamise ja auditooriumiga suhtle-
mise osas, näiteks võib B2+-taseme keelekasutaja ettevalmistatud tekstist ka kõrvale kal-
duda ja peatuda neil küsimustel, mis kuulajaskonda huvitavad.

Suulises suhtlemises on B2+-tasemel keeleoskaja väljendus ladus, korrektne ja 
mõjus, mõtted on selgelt seotud ja registrivalik kohane. Ka spontaanses suhtluses on keel 
grammatiliselt üsna korrektne.
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2.2.4.	Üldine	kirjutamisoskus

Kirjutamisoskuse spetsiifilisteks detailideks on ortograafia ja teksti sidusus22.

A2

Oskab kirjutada väga lühikesi tekste igapäevateemadel (nt lühikirjand, 
märkmed, taotlused, sõnumid).

Seob lihtsamaid fraase ja lauseid lihtsate sidesõnadega nagu „ja“, „aga“ 
ning „sest“.

B1

Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid üldsõnalisi tekste, ühendades lühe‑
maid lauseid lihtsa järjendina.

Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid ning anda edasi uudiseid.

Oskab kirjutada väga lühikesi tüüpvormis ettekandeid, kus esitab tavapärast 
faktiteavet või põhjendab toiminguid.

Oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust, oma kogemusi ja ela‑
musi lihtsa tekstina, seejuures tuttavatel teemadel ka üksikasjalikult.

Keelekasutus ei takista üldiselt teksti mõistmist, kuid emakeele interferents on 
ilmne ning tekstis esineb palju eri tüüpi vigu.

B2

Oskab kirjutada selgeid ja üksikasjalikke tekste paljudel endale huvi pakkuva‑
tel teemadel ning ka tuttavatel abstraktsetel teemadel.

Oskab kirjutada argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist vm teksti, esi‑
tades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja 
puudusi.

Oskab kirjutada filmi-, raamatu- või näidendiülevaadet.

Suudab sünteesida eri allikatest pärit infot ja arutluskäike ning teha kokku‑
võtteid.

Oskab kirjutada sobivas stiilis tekste nii tuttavale lugejale kui tundmatule 
auditooriumile.

Oskab hästi väljendada oma teadmisi, seisukohti ja arvamusi ning kommen‑
teerida teiste omi.

22  Eesti keele ortograafia kohta vt EKKR 2007: 51–167.
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Oskab kasutada mitmekesiseid lausetüüpe (sh ka eri tüüpi liitlauseid ja tava-
lisemaid lauselühendeid).

Keelekasutus ning õigekiri on sedavõrd korrektsed, et ei tekita vääritimõist‑
mist.

Nõudlikumates konstruktsioonides ja stiilis ilmneb emakeele interferents ning 
esineb veel mitmesuguseid vigu.

C1

Oskab keerukal teemal kirjutada selgeid, hea ülesehitusega tekste, rõhutada 
seejuures olulist, toetada oma seisukohti selgituste, põhjenduste ja asjako-
haste näidetega ning lõpetada sobiva kokkuvõttega.

Oskab kirjutada selgeid hästi liigendatud tekste mitmesugustel nõudlikel tee-
madel.

Suudab enda mõtteid täpselt väljendada ja võita lugeja tähelepanu.

Taas ei ole võimalik raamdokumendist välja tuua spetsiifiliselt B1+-tasemele iseloo-
mulikku üldises kirjutamisoskuses, kuid spetsiifilisemates oskustes tehakse siiski vahet. 
Põhitaseme keeleoskaja tekstid on väga lühikesed ja standardvormilised, ta suudab edas‑
tada kõige olulisemat; plusstasemel lisanduvad lihtsale teavitamisele ka muud suhtlus-
eesmärgid – arvamuse avaldamine, teabe küsimine jms.

B2+-tasemel on märgatav areng žanrinõudmiste tundmises ja järgimises; suurenenud 
on oskus siduvate väljendite abil mõtteseoseid edasi anda, mis tähendab, et plusstase‑
me keeleoskajale on jõukohane ka näiteks argumenteeritud ettekande või arvamusteksti 
loomine.

Kõiki osaoskusi rakendatakse keeletoimingutes, kasutades nii oma üldpädevust 
(sh kultuuriteadmisi ja keeleteadlikkust) kui ka suhtluspädevuse kõiki komponente 
(vt I ptk ja lisa 5):

keelepädevust, s.o ühtaegu sõnavara- ja grammatikaoskust, tähenduste tundmist 
(semantikapädevus), grammatikas olulisi hääldusnähtusi (fonoloogiapädevus) ning 
õigekirja- või õigehääldusoskust (ortograafia- ja ortoeepiapädevus);
sotsiolingvistilist pädevust;
pragmaatikapädevust (diskursus- ja funktsioonipädevus).

Allpool võetakse vaatluse alla nende keeleoskuse pädevustahkude areng B-tasemel 
(võrdluseks on esitatud tasemed A2 ja C1).

▪

▪
▪
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2.2.5.	Sõnavarapädevus

Sõnavarapädevus tähendab keele sõnavara valdamist ja oskust sõnu kasutada. Sõnavara 
hõlmab sõnu ja väljendeid, millest väike osa (nt kaassõnad, abitegusõnad, sidesõnad) 
kuulub grammatikavahendite hulka. Keele põhisõnavara omandatakse A-tasemel. 
B-tasemel laieneb väga olulisel määral keelekasutuse temaatika – see tuleneb vajadusest 
toime tulla mitmesugustes keelekasutusolukordades, mida käsitleb IV peatükk. Iga uue 
teemaringiga laieneb ka inimese sõnavara. Üldmõistete ja nendega seotud spetsiifilisema 
sõnavara kasutusoskust iseloomustatakse V peatükis. Järgnev tabel iseloomustab taseme-
arengut nii sõnavara ulatuse kui sõnade ja väljendite kasutusoskuse seisukohast.

A2
Sõnavara on küllaldane, et mõista igapäevaste tuttavate toimingute tegemisel 
vajalikku.

Oskab kasutada igapäevavajadustega piirnevat nappi sõnavara.

B1

Sõnavara on piisav igapäevaste kõneteemade jaoks (perekond, huvialad, töö, 
reisimine, päevasündmused), kuigi vahel võib ette tulla kaudset väljendust.

Sõnavara on piisav, et mõista igapäevaste üldkeelsete tekstide peamist mõtet ja 
olulisi detaile. Spetsiifilised üksikasjad võivad tekitada raskusi.

Konteksti toel mõistab ka juhuslike tundmatute sõnade tähendust, kui teema 
kuulub tema huvivaldkonda.

Kasutab sagedasemaid tarindeid, suudab väljendust mõningal määral variee-
rida.

Kui suhtlusolukord ja kõneaine on võõrad või on vaja väljendada mõnd keeru‑
kamat mõtet, tekivad väljendusprobleemid.

B2

Valdab üldiste kõneainete ja oma tegevusala piires ulatuslikku sõnavara.

Oskab korduste vältimiseks väljendust varieerida, kuid sõnavaralüngad või‑
vad siiski põhjustada takerdumist ja kaudset väljendust.

Sõnavara on piisav, et mõista mitmesuguste üldkeelsete tekstide peamist mõtet 
ja üksikasju ning autori kavatsusi ja eesmärke.

Saab aru ka mitmetest väljenditest ja enamlevinud idioomidest.

Suudab sõnavara oluliselt laiendada liitmise ja tuletamise teel.
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Sõnakasutus on üldjoontes täpne, oskab väljendust olukohaselt varieerida (nt 
valida õige formaalsusastme). Aeg-ajalt võib sõnavalikus eksida, kuid see ei 
takista suhtlust.

Sõnakasutus on üldjoontes täpne, aeg-ajalt võib küll sõnavalikul eksida, kuid 
see ei takista suhtlust.

C1
Valdab rikkalikku sõnavara ja oskab sõnavaralünkadest üle saada kaudse 
väljenduse abil; sõnade otsimist või mõne väljendi vältimist tuleb ette harva. 
Kasutab ka idioome ja argikeeleväljendeid.

2.2.6.	Grammatikapädevus

Traditsiooniline grammatika kirjeldab keelt kui süsteemi, milles eristatakse tavaliselt 
morfoloogiat (vormimoodustust) ja süntaksit (lauseehitust). Funktsionaalne grammatika 
kirjeldab keelelisi vahendeid lähtudes nende vajalikkusest keelefunktsioonide mõist‑
miseks või edasiandmiseks (vt III ptk), üldmõistete mõistmiseks või edasiandmiseks 
(vt V ptk) ja teksti vastuvõtuks või ülesehitamiseks (vt VI ptk). 

Grammatika põhikategooriad on teatud määral omandatud juba A-tasemel, B-tase‑
mel arenevad tarindite keerukus, seostamisoskus ning korrektsus tunduval määral.

Järgnev tabel iseloomustab keelepagasi üldist ulatust ja grammatika korrektsust.

A2

Mõistab põhilisi grammatilisi konstruktsioone (tarindeid). Kasutab piiratud 
hulgal lihtsaid tarindeid, mis võimaldavad enamasti oma mõtet lihtsustatud 
kujul väljendada. Eksib sageli ka grammatika põhivaras (nt kõrvalekalded 
käände- ja ajavormide kasutamisel, aluse ja öeldise ühildamisel, omadus-
sõna ja põhisõna ühildamisel), kuid enamasti on selge, mida inimene öelda 
tahab.

B1

Mõistab põhiliste grammatiliste tarindite kaudu edasiantavaid tähendusi ja 
funktsioone.

Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle, et kirjeldada 
tavalisi sündmusi ja olukordi ning väljendada oma soove ja arvamusi.

Kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki emakeele 
mõju on märgatav. Tuleb ette mitmesuguseid vigu, kuid need ei takista mõist‑
mist.
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Lauseehitus ja teksti sidusus on lihtsakoeline.

Laiemas vabas vestluses ja pikema teksti spontaansel kirjutamisel on gram‑
matikavead tavalised (eriti emakeeles puuduvate või seal funktsioonilt erine‑
vate vormide ja tarindite kasutamisel), kuid need võimaldavad üldjuhul teksti 
siiski mõista.

B2

Mõistab mitmekesiste grammatiliste tarindite abil edasiantavaid tähendusi ja 
funktsioone. Saab aru ka mitmetest grammatika nüanssidest ja tarindite for‑
maalsusastmest.

Valdab grammatikat küllalt hästi, ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu.

Oskab mõtteseoseid edasi anda mitmesuguste sidumisvõtete ja -vahendite 
abil.

Oskab kasutada eri tüüpi lauseid (sh ka liitlauseid ja mõnesid lauselühen‑
deid).

Vabas vestluses ja pikemas tekstis esineb tüüpvigu, eriti emakeeles puuduvat 
tüüpi tarindeid kasutades (nt astmevahelduslike sõnade vormimoodustuses, 
sihitise vormi valikus, tegusõna käändeliste vormide kasutamisel, verbi 
aegade kasutamisel, rektsioonis vms).

Sõnajärjes esineb emakeele mõju.

Oskab paljusid vigu ise märgata ja parandada.

C1 Kasutab grammatiliselt õiget keelt, vigu tuleb ette harva ja neid on raske mär-
gata.

B1+-tasemel on keelekasutus grammatiliselt üsna korrektne, ehkki emakeele mõju on 
märgatav. Tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

B2+-taseme keelekasutaja vead on juhuslikumat laadi, ta on vääratustest teadlik ja suu-
dab vigu ise parandada.

2.2.7.	Semantikapädevus

Semantikapädevus on inimese oskus mõista ja tekstiloomes arvestada sõnade-väljen‑
dite, grammatiliste sõnade ja konstruktsioonide tähendust. Kogu keelekasutus on seo‑
tud tähendustega, mille mõistmine ja edasiandmine muutub keeleoskuse edenedes üha 
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täpsemaks, nüansirikkamaks ja mitmekesisemaks. B1-taseme keeleoskaja valdab keskset 
üldsõnavara ja oma huvivaldkonna või eriala keskset väljendvara, ta mõistab ka mõnesid 
sagedasemaid fraseologisme ning idioome.

B2-taseme keeleoskaja valdab kogu keskset üld- ja huvivaldkonna või tööala sõna‑
vara ning enam-vähem kõiki grammatika struktuure, et mõtet edasi anda ja teksti mõista. 
Ta mõistab ka harvemaid sünonüümseid keelendeid, mida ise kasutab veel suhteliselt 
vähem. B2-tasemel saab inimene aru sagedastest eesti fraseologismidest ning oskab 
mõnesid ka ise kasutada, kuid võib eksida keelendite stiilivärvingu hindamisel ja 
kontekstitähenduses. B2-tasemel on arusaadavad ka sagedasemad kultuurisidusad vihjed-
viited eesti tekstidele (piiblile, rahvuskirjanduse klassikale (k.a draama) ja selle tege‑
lastele, lendlausetele, vanasõnadele, kõnekäändudele jm ütlustele, n-ö kultusfilmidele, 
aktuaalsetele eesti ajakirjanduses või oma töövaldkonnas laialt kajastuvatele teemadele 
jms).

2.2.8.	Sotsiolingvistiline	pädevus

Sotsiolingvistiline pädevus tähendab võimet suhelda erisugustes suhtlusolukordades vas‑
tavalt kultuuris levinud tavadele ja kommetele. See eeldab teadmisi kultuuris levinud 
hoiakutest, väärtushinnangutest ja uskumustest, mis võimaldavad valida sobivad vestlus‑
teemad ja vältida ebasobivaid. Samuti on oluline oskus järgida suhtlusrituaale: teada, 
kuidas on viisakas tervitada, inimese poole pöörduda, vestlusvooru vahetada jms. Keele‑
oskuse tõustes areneb pidevalt ka olukorrakohase keelekasutuse (sõnavara, väljendite, 
grammatiliste tarindite) valdamine, sealhulgas sobiva registri ja stiili valik.

B1-tasemel oskab isik järgida peamisi viisakusnõudeid. Ta mõistab üldjoontes erinevas 
registris ja stiilis keelekasutust, kuid ise väljendub peamiselt neutraalses keeles. Temaga 
suhtlemine nõuab emakeelekõnelejalt veel teatud pingutust (suuremat tähelepanu, kes‑
kendumist ja vastutulelikkust).

B2-taset iseloomustab suurem teadlikkus kultuuris levinud tavadest ja kommetest, 
sobivatest ja ebasobivatest vestlusteemadest jms. Oluline B2-taset iseloomustav tunnus 
on oskus kasutada ametlikku ja vaba registrit ning valida kummassegi sobivaid keele-
vahendeid. Samas ei ole need valikud veel alati täiesti asjakohased. B2-tasemel keele‑
valdaja suudab suhelda emakeelekõnelejatega, ilma et need peaksid oma keelekasutust ja 
suhtlusstiili oluliselt muutma. B2+ taset iseloomustab oskus toime tulla nii ametlikes kui 
ka vabamates suhtlusoludes ning valida kummalegi sobilikke keelevahendeid. 

Just registrierinevuste valdamine tõmbab üsna selge piiri tasemete B1 ja B2 vahele. 
Neid tasemeaspekte käsitletakse veel peatükkides III ja 4.1 ning lisas 5.
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2.2.9.	Pragmaatikapädevus

Pragmaatilise pädevuse alla kuuluvad diskursusepädevus ja funktsioonipädevus.

Diskursusepädevus tähendab oskust moodustada lausetest sidusat teksti. Selleks peab 
teadma, mis infot ja kui palju esitada, kuidas seda järjestada, kuidas minna üle teksti ühelt 
osalt teisele jms.

Seejuures on samuti oluline tunda kultuuris levinud tavasid, nt kuidas on kombeks 
esitada jutustust, kirjeldust, ametlikku kirja, isiklikku kirja jne. B-tasemel areneb kir‑
jutamisoskus oluliselt: kasvab vallatavate tekstiliikide hulk ja areneb võime tekste kom‑
poneerida ning loomulikul viisil siduda.

B1-tasemel oskab isik üsna ladusalt jutustada ja kirjeldada. Ta suudab ühendada lühe‑
maid ja lihtsamaid sisuüksusi lihtsaks seotud tekstiks.

B2-tasemel keelevaldaja oskab luua mitut liiki tekste: kirjeldusi, jutustusi, ametlikke 
ning erakirju jne. Ta on võimeline looma ka arutlevat teksti, avama peamisi seisukohti 
ning toetama neid põhjenduste ja näidetega. Isik oskab kasutada mitmesuguseid sidumis‑
võtteid, mille abil ühendab lausungid selgeks ja sidusaks tekstiks. Seejuures võib mõtte-
käik siiski mõnikord jääda pisut katkendlikuks.

Vt samal teemal ka III ja VI ptk.

Funktsioonipädevus tähendab võimet saavutada keele abil suhtluseesmärgid. Lähemalt 
käsitletakse seda teemat III peatükis. 

A2
Oskab lihtsal viisil väljendada enamikku keelekasutuse sotsiaalsetest funkt-
sioonidest, nt tervitada, pöörduda, küsimusi esitada ja neile vastata, kirjel-
dada inimesi ja sündmusi, väljendada, soove, tundeid.

B1

Suudab mitmekesistes olukordades suhelda ja end mõistetavaks teha, nt jälgida 
pikema üldkeelse mõttevahetuse põhipunkte, esitada oma arvamust sõpradega 
vesteldes.

Tuleb paindlikult toime igapäevaelu rutiinsetes olukordades, nt suudab 

lahendada tekkinud probleeme reisibüroos, oskab esitada pretensiooni, 

suudab vestelda lihtsamal tööintervjuul, oskab anda juhtnööre mingi tegevuse 
läbiviimiseks, vahendada tuttava valdkonna kohta käivat faktiteavet jms.
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B2

Oskab põhjendada ja kaitsta oma arvamust.

Oskab vahendada mitmest allikast pärit infot ning seda ühendada.

Oskab anda tagasisidet, suudab oma juttu teiste jutuga siduda.

On võimeline vestlust endale soovitud suunas juhtima ja oma eesmärke saa‑
vutama.

Oskab arusaamatuste korral oma keelekasutust parandada ja mõtet ümber 

sõnastada.

C1 Suhtleb ladusalt ja spontaanselt.

Kokkuvõtlikult tuleb osaoskuste ja pädevuste arengust B-tasemel esile tuua järgmist. 
Isiku keeleoskuse arenemist võib kujutada pideva skaalana, millel üleminekud ühest 
tasemest teise on sujuvad. Teksti vastuvõtu oskused (lugemine ja kuulamine) arene‑
vad tekstiloomeoskustest (rääkimisest ja kirjutamisest) enamasti varem ja kõrgemale 
tasemele. Ka ühte rühma kuuluvad (nt retseptiivsed) osaoskused võivad areneda eri kii‑
rusega. Nii võib näiteks inimese kuulamisoskust iseloomustada madalam tase kui luge-
misoskust jne. Järgnevalt on raamdokumendi tasemekirjelduste järgi esitatud olulisemad 
kriteeriumid, ilma mille täitmiseta ei ole keeleoskus ületanud kõrgema taseme piiri.23

A2+
Tunduvalt on kasvanud suhtlusaktiivsus. Märgatavalt on kasvanud võime 

pidada monolooge.

B1 Iseloomulik on võime mitmekesistes kontekstides suhelda ja end mõistetavaks 
teha ning võime tulla paindlikult toime igapäevaelu rutiinsetes olukordades.

B1+ Tunduvalt on kasvanud teabevahetuse kvantiteet.

B2

Tunduvalt on arenenud argumenteerimisoskus.

Suhtlemine on muutunud tunduvalt tulemuslikumaks.

Keeleteadlikkus on tunduvalt kasvanud.

23  Raamdokument 2007: 49–51.
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B2+

Iseloomulik on võime edukalt vestlust juhtida ja vabalt argumenteerida.

Teksti selgus ja sidusus on tunduvalt kasvanud.

Iseloomulik on võime vahendada keerukate ülesannete täitmiseks infot mit‑
mest allikast.

Iseloomulik on võime pidada läbirääkimisi.

C1 Iseloomulik on ladus ja spontaanne suhtlus.

  
B2-taseme saavutanu on keeleteadlik, mõistab keeleoskuse tänapäevast tähendust ja osa‑
oskuste erinevust ning oskab oma keeleoskust teadlikult arendada.
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III peatükk. Keelefunktsioonid

�.1. Keelekasutuse eesmärgid ja olukohasus
Euroopa keeleõppeideoloogia on kasutaja- ja tegevuskeskne: ennekõike on oluline 
pidada silmas keele õppija ja omandaja eemärki toimida õpitava keele toel ühiskonna vm 
kogukonna tegusa liikmena, st kasutada omandatud keelelisi vahendeid olukohaselt oma 
eesmärkide saavutamiseks. 

Keelekasutus on oma põhiolemuselt protsess, mille käigus keelel on täita teatud kind‑
lad funktsioonid. Keelefunktsioonid on kõik vajadused ja eesmärgid, mida keele abil on 
võimalik väljendada või saavutada. Keelevälised impulsid annavad ajendi mingiks keele‑
liseks tegutsemiseks, nt kui mul on janu, ütlen Tahan juua. Keelefunktsioone võib mitmel 
viisil koondada suurematesse rühmadesse. Käesolevas tasemekirjelduses käsitletakse 
nelja põhifunktsiooni: faktide	edastamine	ja	otsimine,	hoiakute	väljendamine	ja	välja-
uurimine,	veenmine	ja	sotsiaalne	suhtlemine, milles saab omakorda eristada kitsamaid 
suhtluseesmärke, nagu lubamine, käskimine ja keelamine, nõusolek ja keeldumine jne. 
B1-tasemele lähedane „Eesti keele suhtluslävi“24 esitab lisaks neile neljale suhtluse struk‑
tureerimise ja suhtlusvigade parandamise keelevahendeid. Käesolevas tasemekirjelduses 
käsitletakse viimaseid VI ja VII peatükis.

Keeleväline tegelikkus on universaalne ega sõltu konkreetsest keelest, nii on ka 
keelefunktsioonid universaalsed. Näiteks koosneb suhtlusfunktsioon „palve“ kõnetami-
sest, põhitegevusest ehk palumisest ja sellega seonduvatest lisanditest, nt pehmendaja-
test. Keele eripära ja keelekasutuskontekst aga määrab, milliste konkreetsete vahenditega 
teatud funktsiooni mingis keeles täidetakse. Palve esitamiseks võime kasutada küsilau‑
set, eitavat vormi, käskivat kõneviisi, konstateerivat lauset, tingivat kõneviisi jms, palve 
leevendamiseks võime lisada viisakusvormeleid, ajamäärusi, umbisikulisi asesõnu jms.

Keelefunktsioonid omandatakse põhiosas juba A2-tasemel, seega peaks B-taseme 
saavutanud keeleõppija neid valdama, kuid kui A-taseme saavutanu suudab väljenduda 
vaid üldsõnaliselt ja neutraalselt, siis B-tasemel omandatakse võime lähtuda kultuuri-
omasest ja olukohasest suhtlusviisist. Ent keelevahendid on B1-taseme saavutanul pii‑
ratud ja kohati ei taju kõneleja sobivat formaalsuse-informaalsuse vahekorda ning tema 
keelevahendite valik ei pruugi kohati vastata olukorrale, nt kasutab ta ametiasutuses liiga 
familiaarset pöördumist või väljendub sõprade seltskonnas rõhutatud viisakusega. 

24  Ehala jt 1997: 20–66.
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B2-tasemel keelekasutaja oskab juba valida sobivat registrit ja valdab mitmekesist 
keelt.

Mõiste register viitab süstemaatilistele erinevustele keelevariantide vahel, mida 
kasutatakse erinevates kontekstides. Näiteks on erinevusi ametlikkuse astmes:

kinnistunud vormelid, nt Head kuulajad, lubage mul alustada oma…!
ametlikkus, nt Kas me võiksime palun alustada?
neutraalsus, nt Kas alustame?
ebaametlikkus, nt Hea küll, hakkaks nüüd peale?
familiaarsus, nt Nii et teeme otsa lahti?25

Kuni B1-tasemeni kasutatakse valdavalt neutraalset registrit, mõistetakse peamisi viisa-
kusnõudeid ning osatakse neid ka täita, kasutades kinnistunud universaalseid viisakus‑
vormeleid. Ka emakeelekõnelejad kasutavad välismaalastega suhtlemisel tõenäoliselt just 
neutraalset registrit. Ametlike ja familiaarsete registritega tutvutakse aja jooksul, näiteks 
eri tekstitüüpide kaudu. Esmalt omandatakse registrierinevuse tajumine retseptiivsetes 
osaoskustes. Registritega opereerimisel tuleb olla ettevaatlik, et väärkasutuse puhul ei 
tekiks emakeelekõnelejaga arusaamatusi. B1-tasemel keelekasutaja suudab kohandada 
oma väljendust, et tulla toime ka ebatüüpilistes suhtlusolukordades.

Alates tasemest B2 on keelekasutaja võimeline väljenduma olukorrale sobivas keeles, 
valima õiget registrit ja kasutama sobivaid idioome. B2-tasemel väljendub keelekasutaja 
selgelt, viisakalt ja kindlalt nii vabas kui ametlikus registris. B2-tasemel vestluspartne-
riga ei pea kasutama lihtsustatud kõnet või rakendama harjumuspärasest erinevaid suht‑
lusmalle selleks, et ta aru saaks. Samuti oskab ta kohaneda vestluse stiili või rõhuasetuse 
muutusega, nt juhul kui vestlusesse sekkub uus inimene.

Toome näite palve vormistamisest eri registrites, liikudes mitteformaalsest formaalse 
suunas:

Kuule, viska kirjapulka.
On sul pastakat? Anna pastakat!
Kas sul pastakat on?
Ega sul pastakat pole? Kas sa mulle pastakat saad laenata?
Laenake palun pastakat!
Ega teil äkki pastakat pole? Kas te annaksite mulle pastakat?
Vabandage, ega teil juhuslikult pastakat ei ole?

B1-tasemel eelistab kõneleja kinnistunud neutraalset väljendit, nt palve Kas sul/teil pas-
takat on?, ent B2-tasemel opereerib ta registriskaalal vastavalt olukorrale üsna vabalt: 
ametlikus kontekstis esitab sama palve kujul Vabandage, kas te saaksite mulle pastakat 
laenata?, informaalses kontekstis seevastu nt kujul Kuule, ega sul pastakat pole? Palvele 

25  Raamdokument 2007: 139–140.
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vastamine sõltub nii keelelistest vahenditest, millega palve esitatud, kui ka valitud regist-
rist, nt familiaarselt esitatud palvele saab vastata tegevusega või siis lühidalt keeleliselt 
okei või võta. Palvet mitte täita on lihtsam, kui palve on esitatud eitavas kõnes (Ega sul 
pastakat pole?), seevastu käskivas kõneviisis palve (nt Andke palun pastakat!) on nii 
kategooriline käsk, et seda on keeruline tagasi lükata.

Suhtluseesmärgi saavutamist toetab kultuuriomaste suhtlustavade järgimine. Toome 
siinkohal näiteks kõnetussõna valiku. Sinatamise ja teietamise valikul on kaks eesmärki: 
sinatamine näitab kas lähedust või üleolekut, teietamine märgib esmajoones dis-
tantsi rõhutamist, aga ka austust (vt ka IV ptk). Eesti kultuurikontekstis on kombeks, 
et võõrast inimest esmakohtumisel teietatakse. Sinatamise pakub välja vanem noore‑
male, naine mehele ja ülemus alluvale ning sina peale minnakse suhteliselt loomu‑
likult ja kiirelt. Ebasobiv sinatamine võib lõhkuda teise inimese privaatsust, teietamine 
aga rõhutada vahel enda positsiooni tähtsust. Kui B1-tasemel keelekasutaja võib veel 
komistada sinatamise ja teietamise valiku langetamisel, siis B2-tasemel teeb ta kindla 
valiku. Alates B2-tasemest tullakse toime ka sinatamise ja teietamise vahepeal balanssee-
riva ümberütlemisega, st umbisikulise tegumoe või kolmanda isiku vormi kasutamisega 
(Mida noormees soovib?), asesõnade vältimisega jne. 

�.2. Keele põhifunktsioonidest lähemalt 

3.2.1.	Faktide	edastamine	ja	otsimine

Sellel põhifunktsioonil võib eristada nt järgmisi funktsioone:
identifitseerimine ja defineerimine, 
iseloomustamine, 
väitmine, 
jutustamine ja väidete parandamine, 
küsimine ja küsimustele vastamine jne.26

Funktsiooni põhivahendid omandatakse A-tasemel (Tema nimi on Peeter). B1-tasemel 
suudab keelekasutaja anda konkreetset infot ning väljenduda ka seoste kaudu (Peeter 
on minu onupoja vanem poeg), B2-tasemel aga lisandub oskus kasutada olukohast stiili 
(See härra seal on minu onupoja vanem poeg, ta on Tallinna ülikooli professor vrd See 
kutt seal audika ees on mu sugulane). A-tasemel osatakse iseloomustada tavalisi asju 

26  Vt ka Ehala jt 1997.  Eesti keele suhtlusläves  ja raamdokumendis on funktsioone tähistavates terminites 
tõlkeerinevusi, esimeses on nt seda funktsiooni nimetatud  „Faktilise info andmine ja küsimine“ . Toim.
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lihtsate sõnadega (Minu vennapoeg Peeter on ilus poiss), B1-tasemel omandatakse oskus 
väljenduda üksikasjalikumalt ja kasutada nt võrdlusi (Minu vennapoeg Peeter on tõeliselt 
kena poiss) ning B2-tasemel lisandub ka oskus kasutada erinevaid registreid (Peeter on 
tore inimene vrd Peeter on lahe kutt) ning keerulisemaid konstruktsioone (Seda Peetrit, 
kellest sa mulle rääkisid, oli eile telekas näidatud). A-tasemel suudetakse küsida ja infot 
anda igapäevastes olukordades, B1-tasemel tullakse paindlikult toime ka ebatavalise‑
mates situatsioonides, osatakse asju üle küsida ning pärida üksikasjalikku infot; B2-tase‑
mel saadakse hakkama ka ootamatutes ja erineva registrivajadusega olukordades.

3.2.2.	Hoiakute	väljendamine	ja	väljauurimine

Hoiakute väljendamisel võib eristada nt järgmisi funktsioone:
intellektuaalne suhtumine, nt nõusolek, mittenõustumine, vaidlustamine, võima‑
likkus, paratamatus, kohustus, tõele vastavus, võimelisus, eelistus, luba;
emotsionaalne ja moraalne suhtumine, nt rõõm, heameel ja heakskiit, rahulolu ja 
rahulolematus, vastumeelsus ja halvakspanu, huvi ja huvi puudus, ükskõiksus, ül‑
latus, lootus, pettumus, kartus, hirm ja mure, rahustamine ja julgustamine, tänamine ja 
tänule vastamine, vabandamine ja vabandamisele vastamine, tunnustus, heakskiit, 
julgustamine ja halvakspanu, kurbus ja kahetsus, lohutamine ja kaastunne, viha ja 
vandumine. 

A-tasemel osatakse oma suhtumist väljendada lihtsate vahenditega: nt rahulolematust 
(Mulle see ei meeldi), enesetunnet ja tänu (Mul on hea meel. Aitäh!); B1-tasemel tullakse 
toime ebatavalistes situatsioonides, nt mingi tõrke ilmnemisel (Ma ei ole sellega üldse 
rahul); osatakse väljendada üllatust, rõõmu, kurbust, huvi, ükskõiksust jms ning oma 
suhtumist ka põhjendada (Oi, kas see võib tõesti tõsi olla, mina sellest küll varem kuulnud 
pole); väljendada viisakalt nõustumist või mittenõustumist (Kahjuks ma ei saa teiega 
nõustuda). B2-tasemel tullakse toime ka ootamatutes olukordades ning osatakse valida 
sobiv stiil (Suur tänu teile abi eest! vrd Ole tänatud, et appi tulid!; See nüüd küll tõsi olla 
ei saa! vrd Ära aja jama!).

3.2.3.	Veenmine

Selle põhifunktsiooni all võib eristada nt järgmisi funktsioone:
lubatus ja keelatus, 
sobivus ja sobimatus,
tegevuste soovitamine, 
tegevusplaaniga nõustumine ja nõustumatus, 
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palve, 
soov ja tahe, soovi esitamine, 
soovitamine, 
hoiatamine ja keelamine, 
juhendamine ja õpetamine, 
abi palumine ja pakkumine, 
kutse esitamine ja sellele vastamine, 
kavatsus, 
käskimine ja nõudmine jne. 

A-tasemel keelekõneleja tuleb toime lihtsate käskude, keeldude, palvete jne väljenda-
misega ning oskab neile reageerida (Nii ei tohi! See pole lubatud!), B1-tasemel aga tul‑
lakse toime juba keerulisemates situatsioonides ja osatakse kasutada komplitseeritumaid 
keelevahendeid (Kas ma võiksin homme koju jääda, sest tunnen end halvasti?), B2-tase‑
mel aga eristatakse ka olukohast stiili (Ega sa ei tahaks akent kinni panna? vrd Sule 
aken! vrd Aken kinni!).

3.2.4.	Sotsiaalne	suhtlemine

Selle põhifunktsiooni all võib eristada nt järgmisi mikrofunktsioone:
kõnetamine, 
tervitamine ja tervitusele vastamine, 
tutvustamine ja tutvustamisele vastamine, 
õnnitlemine ja õnnitlustele vastamine, 
toost, 
hüvastijätt.

A-tasemel keelekasutaja valdab suhtluskonventsioone elementaarsel tasemel, kasutades 
kinnistunud väljendeid (Tema on Kalle. / Palju õnne sünnipäevaks!), B1-tasemel lisan‑
dub oskus väljenduda üksikasjalikumalt ning emotsionaalsemalt (Lubage tutvustada, see 
on minu kolleeg Kalle. / Tõstame klaasi meie kalli kolleegi professor Kalle Martinsoni 
terviseks!). B2-tasemel lisandub ka võime oma väljendust olude ja seltskonnaga kohan‑
dada (Kas ma tohin teile tutvustada oma kauaaegset sõpra ja kolleegi professor Kalle 
Martinsoni? / Võtame!) ning oskus käituda vastavalt eesti kultuuriruumi tavadele (nt akt-
septeeritav distants vestluspartnerist, sobiv emotsionaalsuse aste jm kombed).
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�.�. Keelelised vahendid funktsioonide täitmiseks 
B-tasemel
Keelelisi vahendeid on võimalik kasutada eri eesmärgil ja eri funktsioonis, enamasti on 
üks kasutusviis esmane, teised aga haruldasemad. B1-tase piirdub üldjuhul esmasega, st 
tõhusaks eestikeelseks suhtluseks hädavajalike keelevahenditega, kasutades kindlaid 
lausetüüpe27. B2-tase eeldab laiemat keeleliste vahendite valikut. Sel tasemel on keele‑
kasutus komplitseeritum, võimaldades konkreetsest keelelisest situatsioonist ja konteks‑
tist sõltuvat kaudset väljendumist. 

Järgnevalt vaadeldakse mõnede keeleliste vahendite arengut B1-tasemelt B2-tase‑
mele. 

Lausetüübid (vt ka V ptk). Lihtsamad lausetüübid nagu normaallause ning kinnis-
tunud kogeja- ja omajalause omandatakse juba A-tasemel, nt Mul on kõht tühi, alates 
B1-tasemest lisanduvad ka keerulisemad kogeja- ja omajalaused, nt Mind huvitab 
ilukirjandus, samuti eksistentsiaallause, nt Inimesi on mitmesuguseid.
Rõhk ja intonatsioon. Kui B1-tasemel keelekasutaja suudab orienteeruda vaid eesti 
keele rõhu ja intonatsiooni põhimallides, siis B2-taseme keelekasutaja oskab suhtlus-
eesmärgi täpsustamiseks ka sõnu rõhutada, muuta lauserõhku ning intonatsiooni, nt 
Sa LÄHED kooli! (veenmine, kategooriline käsk); Sa lähed KOOLI! (mitte kinno); 
SINA lähed kooli! (mitte mina).
Kõneliigid. Kõneliikide põhikasutus omandatakse juba A-tasemel, alates B1-tase‑
mest valdab keelekasutaja ka kõneliikide perifeersemat kasutust, nt vormilt eitav, 
ent sisult jaatav lause Ega sa süüa ei taha? 
Kõneviisid. Põhilised kõneviisid (kindel, tingiv, käskiv) omandatakse juba 
A-tasemel. B1-tasemel lisandub ka kaudne kõneviis, nt Ta olevat eile Tartus käinud 
(põhiliselt siiski passiivselt) ning üksikud möönva kõneviisi vormid, nt olgu, käigu 
jne. B2-tasemel omandatakse ka kõneviiside komplitseeritumaid rakendusviise, 
nt osatakse kasutada tingivat kõneviisi käsu leevendamiseks Kas sa saaksid mind 
natuke aidata? või kasutada kindla kõneviisi vorme üldisikulises tähenduses, nt Eks 
tuleb siis minema hakata.

Keeleliste vahendite rakendusviis muutub koos keeleoskuse arenguga järjest mitmeke‑
sisemaks. A-tasemel on põhiline, et kõneleja suudaks oma suhtluseesmärgi saavutada, 
väljendudes algeliselt ja lühidalt, põhiväljendite ja fraasidega, ta tuleb toime vaid liht‑
sates ja igapäevastes tüüpolukordades.28 B1-tasemel on väljendus sujuvam ja paremini 
suhtlussituatsiooniga kooskõlas, keelekasutaja oskab oma vajaduste sõnastamiseks kasu-

27  Ehala jt 1997: 20–66.
28  Vt Laur 1998: 43–56.
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tada sagedasi väljendeid ja neutraalset keelt, tunneb peamisi viisakusnõudeid ja oskab 
neid täita, on teadlik kultuurierinevustest; B2-tasemel aga suudab kõneleja keelelisi 
vahendeid peaaegu täielikult vallata, väljendudes üsna kindlalt, selgelt ja viisakalt nii 
ametlikus kui vabas registris vastavalt olukorrale, sh kasutades keeleomast väljendusviisi 
ning saades aru ka igapäevastest kinnistunud fraaslausetest jm väljenditest, nt Pole hullu! 
Mis sa räägid! Mis siin imestada! Kus sa sellega! Mine oma jutuga! Mine tea!29

�.�. Funktsioonipädevuse edenemine
Funktsioonipädevus on pragmaatikapädevuse komponent, mida otseselt iseloomustab 
küll olukohane keelekasutus oma suhtluseesmärkide saavutamiseks, aga tegelikult hõl‑
mab see ka sotsiaalse suhtluse mallide tundmist, oskust juhtida vestlust ja veel palju muid 
keeleoskuse komponente. Ammendavat skaalat funktsioonipädevuse edenemise kohta on 
võimatu koostada, paljud iseloomulikud detailid on paigutatud interaktiivsete toimin‑
gute ja tekstiloome skaaladele (vt viiteid lisas 5). Keelekasutaja produktiivsete oskuste 
funktsionaalset edukust aitavad muu hulgas määrata kaks üldist tegurit: kõne ladusus ja 
väljendustäpsus.

Kõne	ladusus

B1 Oskab arusaadavalt väljenduda, kuigi pikema kõnelõigu korral teeb sageli 
pause, et otsida sõnu ja grammatilisi vorme või korrigeerida sõnastust.

B1+ On võimeline võrdlemisi vabalt väljenduma. Suudab jätkata kõrvalise abita, 
kui sõnastusraskuste tõttu ummikusse satub ja kõnes seetõttu pause tekib.

B2

Oskab kõnetempo hoida enam-vähem ühtlase ka pikemate kõnelõikude korral. 
Võib kõhelda vormide ja väljendite valikul, kuid pikemaid pause teeb harva.

Suudab suhelda küllaltki ladusalt ja spontaanselt, nii et igapäevases suhtluses 
emakeelekõnelejatega ei pea kumbki pool pingutama.

B2+ On võimeline ettevalmistuseta suhtlema, väljendub ladusalt ja vabalt ka siis, 
kui käsil on pikem ja keerukam kõnelõik.

29  Vt ka Loog  ja Kerge 1999: 97–107.
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B1-tasemel keelekasutaja suudab end küll arusaadavalt väljendada, aga teeb sageli pause, 
et otsida vajalikke keelevahendeid. Pikemates kõnelõikudes võib vajada abi. Arengut 
näitab suutlikkus ise ummikust välja tulla ja pauside vähenemine.

B2-tasemel keelekasutaja suudab suhelda küllaltki ladusalt; kui kõhklebki keelevahen‑
deid valides, ei tekita see pikemaid pause. Taseme ülemisel piiril väljendub vabalt ja 
ladusalt ka pikemates kõnelõikudes ja keerukamate teemade puhul.

Väljendustäpsus

B1
Suudab edastada lihtsat ja pakilist teavet, anda edasi kõige olulisemat.

Oskab arusaadavalt väljendada oma jutu peamist mõtet.

B1+ Oskab üsna täpselt selgitada mõtte või probleemi tuuma.

B2 Suudab tagada üksikasjaliku usaldusväärse teabe. 

B1-taseme keelekasutaja tuleb toime tuttavates olukordades ja teemadel, kuigi väljendab 
oma mõtet üldsõnaliselt. Arengut näitab suutlikkus selgitada oma mõtte tuuma, lasku‑
mata üksikasjadesse.

B2-tasemel keelekasutaja osutab uut kvaliteeti: suudab edasi anda küllaltki üksikasja‑
likku infot, oskab arutleda ja põhjendada, juhtida suhtlust oma eesmärgi huvides, valida 
tõhusamaid keelevahendeid.

B1-tasemel oskab keelekasutaja oma kõnetarbeid realiseerida vaid sõnavara ja struk-
tuure otseses tähenduses kasutades, kuid B2-tasemel kasutab inimene neid ka perifeersete 
taotluste realiseerimiseks, nagu näiteks küsimused käsu funktsioonis, väited käsu väljen‑
damiseks, piltlikum sõnakasutus, vihjed, naljad jms, nt Miks sul on tuba koristamata? Sul 
on tuba koristamata! Sul on tuba nagu seapesa.
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IV peatükk. Keelekasutuse        
olukorrad ja temaatika

�.1. Keelekasutuse olukorrad ja olukohasus
Iga keelekasutuse akt ehk keeletoiming toimub teatud olukorra kontekstis, mis oma‑
korda kuulub mõnda ühiskonnaelu valdkonda (tegevussfääri või huvialasse). Võimalike 
valdkondade arv on määramatu, kuid keele õppimise ja õpetamise üldeesmärke silmas 
pidades on otstarbekas eristada järgmisi, Euroopa keeleõppe ühtses raamistikus oluliseks 
peetavaid valdkondi:

avaliku elu valdkond, mis on seotud tavapärase ühiskondliku suhtlemisega riigis ja 
selle paikkonnas. Inimene toimib siin ühiskonna tegusa liikmena, püüdes end Eesti 
eluga ja/või selle kitsama probleemiringiga kursis hoida, teha igapäevaelu välti‑
matuid toiminguid (sh tervisesfäär, õiguskaitse, igasugused kauba- ja teenuseostud, 
avaliku info leidmine, suhted päästeteenistusega jms); ajada omaenese, pere või kuu-
luvusrühma asju ja/või tegutseda kas enese nimel või mõne organisatsiooni, mitte‑
formaalse huvigrupi vms esindajana;
isikliku elu valdkond, mis hõlmab peresuhteid ja isiklikku laadi sotsiaalseid toimin‑
guid. Inimese isiklikku ellu kuulub lävimine kaaskondsetega (isiklikud suhted 
elukohas, huvirühmas, reisikollektiivis, enda või oma laste koolis või lasteaias ja 
ringides jne); spordi vm hobidega tegelemine, infovajaduse ja kultuurihuvide ra‑
huldamine (televisioon, raadio, teater, kino, raamatud) ning kõige sellega kaasnev 
eestikeelne suhtlus;
töövaldkond, mis hõlmab inimese töösoovist ja -kohustustest tulenevaid toimin‑
guid ja suhteid, nt töövõimaluste otsimist, töö hankimist, töise info valdamist, töö-
asjade ajamist, kolleegidega lävimist nii vahetult tööasju ajades kui ka koosoleku‑
tel ja läbirääkimistel osaledes või lähetuses viibides jne;
haridusvaldkond, mis puudutab igasugust õppekonteksti, kus eesmärgiks on oman‑
dada kindlapiirilisi teadmisi või oskusi ning kus inimene osaleb organiseeritud õp‑
petegevuses. Enamasti õpitakse mõnes haridusasutuses, aga tihti näiteks ka kursus‑
tel, mida korraldavad omavalitsus, ettevõtjad jne (ühistu pidamise kursused, alter‑
natiivspordi- või nn ellujäämiskursused, maalilaagrid jne).
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Paljudesse toimetuleku olukordadesse võib olla kaasatud rohkem kui üks valdkond, 
näiteks õpetaja jaoks kattuvad töö- ja haridusvaldkond. Teiste valdkondadega on seotud 
ka avaliku elu valdkond, mis hõlmab sotsiaalset suhtlemist, muud asjaajamist ja toimin‑
guid ning suhteid meediaga. Nii haridus- kui ka töövaldkonnas ei pruugi paljud keele‑
lised toimingud hõlmata ainult töö- ja õpiülesandeid, vaid need saab liigitada ka mingi 
rühma tavapärase sotsiaalse suhtluse alla.30

Igas valdkonnas on oma temaatika, millele tekst keskendub ja mis mängib teksti 
kompositsioonis olulist rolli (olgu see tekst siis kirjalik või suuline). Õppijal on vaja 
toime tulla väga erinevat laadi olukordades, ta puutub kokku erinevate kohtade, insti‑
tutsioonide, organisatsioonide, isikute, asjade, sündmuste ja tegevustega. Täpsemalt on 
neid suhteid näitlikustatud Euroopa keeleõppe raamdokumendi tabelis 5, kus tuuakse 
ülalloetletud olukordade väliskonteksti kirjeldavate kategooriate (kahtlemata mitte am‑
mendavad) loetelud, nt missugused esemed, sündmused tegevused ja tekstid on iseloo-
mulikud haridusvaldkonnale jne.31

Ühes tüüpolukorras kasutatakse enamasti võrdlemisi ühesugust keelt. Näiteks kui os‑
tame iga päev kioskist ajalehte, varieerub dialoog müüjaga suhteliselt vähe (enim sõltub 
tekst ehk nädalapäevast, mis määrab teatava lehe ilmumise, ja sellest, kas müügil on ka 
mõni huvipakkuv ajakiri, kas vajame erandina ka bussipiletit või postmarki jms). Olukor‑
rast sõltuv keelekasutusviis on niivõrd loomulik, et emakeelekõnelejana me ei mõtlegi, 
et valitud võimalusel oleks alternatiive. Eri olukordades valitakse erinev keelekasutus ja 
erinevad keelelised vahendid.32

Keelekasutuse olukohasuse üldine edenemine B-tasemel tuleb hästi esile Euroopa 
ühtse keeleõpperaamistiku järgnevas kirjelduses (võrdluseks on lisatud lähtetase A2 ja 
võimalik järgmine sihttase C1):

A2+

Oskab lihtsate keelevahendite abil rahuldada keskseid kõnetarbeid (info 
andmine ja küsimine, selgituste nõudmine, arvamuse ja suhtumise väljen-
damine).

Suudab tulemuslikult suhelda igapäevaolukordades, oskab kasutada kõige 
lihtsamaid üldväljendeid ja järgida peamisi suhtlusreegleid.

B1 Oskab sõnastada mitmesuguseid vajadusi, kasutades sagedasi väljendeid ja 
neutraalset keelt. Tunneb peamisi viisakusnõudeid, oskab neid täita.

30  Raamdokument 2007: 64–65.
31  Raamdokument 2007: 64.
32  Kasik 2007a: 49.
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On teadlik kultuurierinevustest, oskab suhestada oma ja võõrast kultuuri 
ning tähele panna olulisemaid erinevusi kommetes, hoiakutes, väärtushin‑
nangutes ja uskumustes.

B2

Suudab mõningase pingutusega osaleda ja kaasa rääkida arutelus, isegi kui 
kasutatakse argikeelt ja kõnetempo on kiire.

Oskab suhelda emakeelsete kõnelejatega, ilma et ta neile tahtmatult nalja 
teeks, neid ärritaks või neilt tavapärasest erinevat käitumist eeldaks.

Oskab olukohaselt väljenduda ja suudab vältida suuremaid sõnastusvigu.

B2+ On võimeline väljenduma üsna kindlalt, selgelt ja viisakalt nii ametlikus kui 
vabas registris, nii kuidas olukord parasjagu nõuab.

C1

Tunneb paljusid idioome ja argikeeleväljendeid, tajub registrivahetusi; siiski 
võib vajada mõne sõna kohta kinnitust, eriti kui selle hääldus on talle tund-
matu.

Suudab jälgida filme, kus kasutatakse slängi vm erikeelt.

Kasutab keelt paindlikult ja tulemuslikult enamikul suhtluseesmärkidel, 
valdab emotsionaalset ja vihjelist keelepruuki, oskab teha nalja.

 
Eri tüüpi olukordadega toimetuleku vajadus sõltub keelekasutaja east, haridustasemest, 
huvidest, elukutsest jne. Kirjeldatud toimetuleku olukorrad33 haaravad nii Eestis pi‑
devalt elavale inimesele vajalikku kui ka siin ajutiselt viibivale olulist keeleoskuse taset. 
Järgnev valik toimetuleku olukordadest ei ole siiski ammendav, sest pole võimalik ette 
näha kõiki situatsioone, kuhu keelekasutaja sattuda võib. Allpool on püütud üles lugeda 
kõige tüüpilisemad suhtlusolukorrad.

Olukordi on kirjeldatud eelkõige toimumise tüüpilise koha (asutuse) ning kaasatud 
isikute tegevuse tahult, kusjuures B-taseme keelekasutaja toimib neis kas era- või ameti‑
isikuna, kliendi või teenindajana. Seega puudutab peatükk osati igaüht, kes iseseisvalt 
ehk B-tasemel eesti keelega toime soovib tulla, osati aga ühtlasi neid inimesi, kelle ameti-
koht B1- või B2-taseme keeleoskust eeldab.

Ametiisikute ringi, kelle ametikoht teatud keeleoskuse taset eeldab, määrab Eestis 
keeleseaduse alusel Vabariigi Valitsus. Käesolev keeleoskuse kirjeldus pole ametlike 
keelenõuetega seotud, peatükis esitatakse vaid B1- ja B2-tasemel toimetuleku üldisi os‑
kusi. Täpsemalt on nende tasemete toimetulekut olukordade ja teemadega kirjeldatud 

33  Käesolevas on keelekasutuse olukordi B2-taseme jaoks kohandatud ja koondatud Loog ja Kerge 1999 
järgi.
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taseme B1 tahult „Eesti keele suhtlusläves“ ning taseme B2 tahult raamatus „Tuul tii-
bades“ – pandagu siiski tähele: üldise B2-taseme kõrval on viimases kirjeldatud ka Eesti 
varasemale keeleoskuse kõrgtasemele omast C1-taseme erialast toimetulekut.34

Üldise tasemekirjeldusega ei saa hõlmata kõiki võimalikke ametikirjeldusi ega kir‑
jeldada ametispetsiifilisi keelevahendeid. Allpool toodud loetelud on avatud ja esitatud 
toimetuleku kriteeriumid kehtivad ka nende olukordade kohta, mida ei käsitleta – neid on 
sarnaste joonte tõttu võimalik kirjeldatu põhjal tuletada.

Avalikud asutused

Avaliku asutusena käsitatakse siin igasuguseid riigi ja omavalitsuse asutusi, aga ka kõiki 
muid asutusi, ettevõtjaid ja organisatsioone, kes teenindavad avalikkust, eriti pidades 
silmas nende juhtimise funktsioone ja töö organiseerimise tahke. Allpool võetakse kokku 
see, mis on üldiselt tähtis kõigis ametiisiku ja tema poole töö- või eraasjus pöörduja 
omavahelise suhtluse olukordades. Seejärel tuuakse esile sagedamini oluliseks osutuvad 
asutused ja/või nende suhtlusvaldkonnad, nagu:

kodakondsus- ja migratsiooniamet
toll ja piirivalve
politsei ja turvateenistus
maksuamet
tarbijakaitse
kohus ja uurimisorganid
õigusabi
päästeteenistus (päästeamet ja kiirabi)
sotsiaalabi ja haigekassa asutused.

Ametiisikuna on keelekasutaja võimeline

B1-tasemel:
tutvustama ennast ning selgitama oma tööülesandeid;
aru saama pöörduja küsimustest, taotlustest, probleemidest ja soovidest ning neile 
vastama;
suunama pöördujat vajadusel teise asutusse või ametkonda;
esitama oma tööga seotu kohta täiendavaid küsimusi täpsema info saamiseks ja 
probleemi mõistmiseks;
orienteeruma tööks vajalikes tekstitüüpides ja järgima korrektset vormistusviisi;
kasutama suuliselt ja kirjalikult teema- ja asjakohast neutraalset keelt;
valdama tööks piisaval määral oskussõnu ja orienteeruma oma sõnavara, gramma‑
tika ja õigekirja kontrolli ning täiendamise tarbes ja allikates;

34  Vt Ehala jt 1997; Loog ja Kerge 1999.
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B2-tasemel	lisaks:
selgitama oma pädevusala piire;
argumenteerima oma asutuse seisukohti ja muud töösse puutuvat;
korraldama enda ja oma alluvate tööd;
orienteeruma oma tööd puudutavates dokumentides, neid mõistma ja koostama;
orienteeruma oma töövaldkonda puudutavas teabes (raadio- ja teleinfo, infolehed, 
ajakirjad vm kirjandus) ja oskama seda vahendada, vajadusel ka eri allikatest pärit 
teavet resümeerides;
tundma olukordadele harjumusliku kirjaliku või suulise, vahetu või telefonitsi, isik‑
liku või vahendatud suhtluse valiku põhimõtteid ja toime tulema iga nimetatud suht‑
lusvormi või -viisiga;
olema kultuuriomaselt asjakohane ja viisakas, valdama keeleetiketti, saama hakka‑
ma viisakusvestlustega ning igasuguses suhtlusolukorras vestlema, avaldama ja 
põhjendama oma seisukohti;
tegema koostööd ja vahetama infot teiste oma tööga seotud ametnikega;
andma juhtnööre ja soovitusi ning oma tööülesannetest tulenevaid käske.

Eraisikuna on keelekasutaja võimeline

B1-tasemel:
pöörduma küsimuste, taotluste, probleemide ja soovidega ametiisiku poole ning 
neid selgitama ja mõistma saadud infot;
aru saama ametiisiku küsimustest ja neile vastama;
küsima selgitusi;
aru saama infost ning juhtnööridest;
täitma vajalikke formulare ja koostama lihtsamaid dokumente (avaldus, elulookir‑
jeldus, seletuskiri, volitus jne);
kasutama suuliselt ja kirjalikult teema- ja asjakohast neutraalset keelt;
aru saama siltidest, viitadest, kuulutustest jms;

B2-tasemel	lisaks:
orienteeruma asjaajamiseks vajalikes tekstitüüpides ja järgima viisakat vormistus‑
viisi;
tundma olukordadele harjumusliku vahetu või telefonitsi, kirjaliku või suulise, isik‑
liku või vahendatud suhtluse valiku põhimõtteid ja toime tulema iga nimetatud suht‑
lusvormi või -viisiga;
valdama keeleetiketti, saama hakkama viisakusvestlustega ning igasuguses suhtlus-
olukorras vestlema, avaldama ja põhjendama oma seisukohti;
orienteeruma oma sõnavara, grammatika ja õigekirja kontrolli ning täiendamise 
tarbes ja allikates;
esitama pretensioone, nõudma selgitusi ja teavet jne.
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Olmeteenused ja kaubandus

Olmeteenuste ja kaubanduse all käsitletakse järgmisi teenuseid ja/või asutusi:
postiteenused
pangateenused
kindlustus
juuksur ja iluteenused
kingsepp, keemiline puhastus, pesumaja jms
poed, kaubanduskeskused
side- ja infoteenused.

Teenindajana on keelekasutaja võimeline

B1-tasemel:
mõistma kliendi soove ja vajadusi, reageerima nendele, esitama küsimusi ja aru 
saama vastustest;
selgitama kliendile soodustuste olemasolu, tingimusi, asutuse lahtioleku aegu jms;
aru saama ametialastest kirjalikest selgitustest, juhenditest jms ning kommenteeri‑
ma neid kliendile;
andma vastuseid küsimustele pakutava kauba ja/või teenuse kohta;
kirjeldama teenuseid ning andma teavet maksmisviisi ja maksetingimuste kohta;
vastama suuliselt ja kirjalikult kliendi küsimustele;

B2-tasemel	lisaks:
vastama suuliselt ja kirjalikult kliendi kaebustele ja pretensioonidele;
küsima nii vahetult kui ka telefoni teel kliendi pöördumise põhjust, vastama ja nõu 
andma;
vestlema kliendiga tema teenusega seotud probleemidest ja muredest;
andma ametikohaseid nõuandeid ja selgitusi;
selgitama kliendile oma tegevust, töömeetodi eeliseid, vahendite ja materjalide 
omadusi;
arutama kliendiga teenuste variante, nende tulemusi;
andma kliendile nõu teenusega seotud küsimustes;
kasutama asjakohaselt Interneti- ja telefonisuhtluse etiketti.
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Kliendina on keelekasutaja võimeline

B1-tasemel:
selgitama oma soove ja vajadusi, küsimusi esitama ning vastustest aru saama ja 
teenindaja küsimustele vastama;
aru saama siltidest, viitadest ja kuulutustest;
aru saama suulisest ja kirjalikust reklaamist;
aru saama kaupade ja/või teenuste juurde kuuluvatest kirjalikest selgitustest;
aru saama kaupade ja/või teenuste kohta käivast teabest;

B2-tasemel	lisaks:
küsima infot kaupade ja/või teenuste kohta nii kirjalikult kui ka suuliselt ning aru 
saama vastustest;
esitama kaupade ja/või teenuste kohta pretensioone nii suuliselt kui ka kirjalikult;
teenust puudutavates küsimustes asjakohaselt suhtlema nii vahetult kui ka Interneti 
või telefoni teel;
vormistama vajalikke dokumente;
paluma teenindajalt selgitusi tema tegevuse, materjalide, meetodite ja vahendite 
kohta;
arutama teenindajaga teenuse variante, nende tulemusi, küsima nõu.

Tervis ja tervishoid

Teenindaja või tervishoiutöötajana (v.a arstid) on keelekasutaja võimeline 

B1-tasemel:
küsima patsiendi kaardiandmeid ning vastustest aru saama;
teavitama patsienti hindade, maksmistingimuste ja kindlustuskatte kohta ning vas‑
tama küsimustele;
teavitama patsienti raviteenuste ja ravimite, samuti kellaaegade, kuupäevade jms 
kohta ning vastama küsimustele;

B2-tasemel	lisaks:
küsima nii vahetult kui ka telefoni teel patsiendi pöördumise põhjust, oskama vas‑
tata, nõu anda, registreerima vastuvõtule;
andma ametikohaseid nõuandeid ja juhendeid;
selgitama patsiendile ravimite manustamise ning protseduuride läbiviimise korda;
vastama pretensioonidele nii kirjalikult kui ka suuliselt;
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Patsiendina on keelekasutaja võimeline 

B1-tasemel:
aru saama tervishoiuasutuses välja pandud kirjalikust infost (sildid, teated jne);
selgitama oma pöördumise põhjust ning registreerima sobiva koduvisiidi või vastu‑
võtu aja, k.a telefoni teel või Internetis;
suhtlema kiirabiga alates selle kutsumisest kuni olukorra lahenemiseni; 
küsima infot raviteenuste, ravimite, samuti kellaaegade, kuupäevade jms kohta ning 
vastustest aru saama;
vastama kaardiandmeid puudutavatele küsimustele;
ostma apteegist ravimeid jm, küsima nende kohta infot ja sellest aru saama;

B2-tasemel	lisaks:
oskama esitada küsimusi ravikulu ja toimingute kohta;
küsima hindade, kindlustuskatte ja maksetingimuste kohta ning vastustest aru saama;
esitama kaebusi, kirjeldama seisundit ning enesetunnet;
paluma sobivate ravimeetodite, -protseduuride ja ravivahendite kohta selgitust;
aru saama sobivate eluviisimuutuste, ravimeetodite ja protseduuride arvatavatest 
tulemustest, võimalikest ohtudest ja eelistest;
aru saama ravimite manustamise ning protseduuride läbiviimise korrast; oskama 
selgitusi teiste sõnadega korrata, kui neis on segaval määral tundmatuid keelen-
deid;
esitama vajaduse korral pretensioone teeninduse kvaliteedi kohta.

Eluase ja kinnisvara

Teenindajana või eluaseme omanikuna/müüjana on keelekasutaja võimeline

B1-tasemel:
mõistma kliendi soove, vajadusel esitama küsimusi ja saama aru vastustest;
küsima ja talletama dokumentatsiooni vormistamiseks vajalikke andmeid;
leppima kokku hooldustööde osas, tutvustama nende tööde tingimusi ja mak‑
sumust;

B2-tasemel	lisaks:
tutvustama kinnisvarafirma teenuseid, ostu-, müügi- ja renditingimusi;
koostama müügi- ja rendiobjektide kirjeldusi;
tutvustama müügi- ja rendiobjekte;
hankima ja mõistma kinnisvaratehingutega ning kinnisvara haldamisega seotud 
infot;
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mõistma ja koostama ostu-, müügi- ja rendilepinguid ning muid dokumente;
vastama kaebustele ja pretensioonidele, k.a kirjalikult;
ajama vajadusel asju panga ja kindlustusfirmaga;

Kliendina või eluaseme ostjana/üürijana on keelekasutaja võimeline

B1-tasemel:
väljendama oma soove, vastama küsimustele;
saama aru kinnisvarafirma esitatud infost ostu-, müügi- ja renditingimuste ning 
muude teenuste kohta;
aru saama müügi- ja rendiobjektide kirjeldustest;
esitama dokumentatsiooni vormistamiseks vajalikke andmeid;
kutsuma vajalikke hooldustöötajaid ja kirjeldama neile kinnisvara haldamisega seo‑
tud probleeme;

B2-tasemel	lisaks:
küsima kinnisvarafirmalt vastavat teenust;
mõistma kinnisvaratehingutega seotud dokumente;
saama aru peamistest detailidest kinnisvara haldamise ja kinnisvaratehingutega seo‑
tud infos ja oskama nõuda sellekohaseid selgitusi;
esitama pretensioone ja nõudmisi kinnisvara või teenuse kvaliteedi kohta;
ajama vajadusel asju panga ja kindlustusfirmaga.

Toitlustamine

Teenindajana on keelekasutaja võimeline

B1-tasemel:
selgitama kliendile oma söögikoha menüü, köögi(tüübi) jms eripära;
küsima kliendi soove ning andma soovitusi laua, jookide ning roogade valikul;
aru saama küsimustest roogade sisalduse ja valmistusviisi jms kohta ning vastama 
neile;
selgitama arve sisu ning maksetingimusi;
selgitama tellimuse tingimusi ja esitama küsimusi tellitava ürituse laadi, koha, 
menüü, erisoovide jms kohta;

B2-tasemel	lisaks:
suhtlema kliendiga teenuse kvaliteedi teemadel.
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Kliendina on keelekasutaja võimeline

B1-tasemel:
aru saama toitlustusasutuste kirjalikest reklaamidest ja üldlevinud teabest menüüs;
reserveerima ja/või küsima lauda ning selgitama külastuse laadi või soovitavaid 
eritingimusi;
pärima roogade koostise, valmistusviisi jms kohta;
tellima jooke ning sööke;
suhtlema teenindajaga arve maksmise teemadel;
aru saama kohalike toiduainete siltidest ja toidu koostise tüüpelementidest ning tee‑
nindaja asjakohastest suulistest või kirjalikest lisaselgitustest.

B2-tasemel	lisaks:
vestlema köögi(tüübi), roogade ja teenuse kvaliteedi, hindade, teeninduse ja miljöö 
teemadel;
aru saama köögiseadmete kohta käivatest kirjalikest tekstidest (ohutusnõuded, 
ainete ja tarvikute kasutusõpetused).

Transport ja reisimine

Transpordi ja reisimise all käsitletakse järgmisi transpordi ja reisimisega seotud vald‑
kondi:

ühistransport, sh kaugsõidud (lennuk, laev, rong, buss)
linnatransport
individuaaltransport
kaubavedu ja veoteenus
reisibürood
majutusasutused

Teenindajana on keelekasutaja võimeline

B1-tasemel:
andma teavet või vastuseid transporti, reisi- ja veoteenuseid puudutavates 
küsimustes;
aru saama transporti, reisi- ja veoteenuseid puudutavatest küsimustest ja neile vastama;
müüma sõidupileteid ja selgitama nende funktsioone ning kasutamist;
küsima kliendilt teenuse osutamiseks vajalikku infot;

B2-tasemel	lisaks:
vestlema kliendiga teenusega seotud teemadel ja andma vajadusel soovitusi;
vastama kliendi kaebustele, k.a kirjalikult ja nõuetekohaselt toimima.
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Kliendi või eraviisiliselt toimiva isikuna on keelekasutaja võimeline

B1-tasemel:
küsima teavet transporti, reisi- ja veoteenuseid puudutavates küsimustes;
aru saama transporti, reisi- ja veoteenuseid puudutavatest küsimustest;
ostma sõidupileteid ja mõistma nende funktsioone ning kasutamist;
andma teenindajale teenuse osutamiseks vajalikku infot;
mõistma suulisi teateid;
mõistma teenust puudutavat kirjalikku infot ja teenust broneerima;
mõistma juhiseid, küsima ja juhatama teed;

B2-tasemel	lisaks:
kirjeldama sõiduki rikkeid ja kutsuma abi;
vestlema teenindajaga teenusega seotud teemadel ja küsima vajadusel soovitusi;
suhtlema vajadusel politsei ja liikluskindlustusega;
esitama teenuse kvaliteedi kohta kaebust, k.a kirjalikult.

Haridus

Hariduse all käsitletakse järgmisi haridusasutusi ja õppevorme:
üld- ja kutseharidusasutused ja koolieelsed lasteasutused
kõrgkoolid ja täiskasvanuõpe.

Pedagoogina ja haridusasutuse töötajana (v.a eesti keeles õpetatavate ainete ja eesti 
keele õpetajad) on keelekasutaja võimeline

B1-tasemel:
aru saama haridusasutusi ja haridust puudutavast kirjalikust ja suulisest infost;
valdama koolis väljakujunenud tervitusi jms keelelisi formaalsusi;

B2-tasemel	lisaks:
suhtlema lapsevanema või õppuriga kooli vm lasteasutuse ja selle eripära teemal nii 
kirjalikult, telefonitsi kui vahetult suheldes;
andma infot õppe- ja päevakava, vajalike õppevahendite, koduülesannete sisu ja 
vormi jms kohta;
vestlema õpilase, tema vanema vm lähedasega õpilase arengu, edasijõudmise, käi‑
tumise, suhtlusoskuse jms teemal;
vastama lapsevanema küsimustele ja kaebustele;
hääldama oma õpilaste (eesti) nimesid arusaadavalt;
saama õpilaste jutust aru ja oskama nendega suhelda ka üldistel ainevälistel tee‑
madel.
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Lapsevanemana peaks keelekasutaja olema võimeline

B1-tasemel:
aru saama kooli vm lasteasutust puudutavast suulisest ja kirjalikust põhiinfost;
küsima infot kooli vm lasteasutuse kohta nii vahetult suheldes kui ka telefonitsi ja 
kirjalikult;

B2-tasemel	lisaks:
vestlema pedagoogiga lapse arengu, edasijõudmise, käitumise, suhtlusoskuse jms 
teemal;
vajadusel esitama pedagoogidele ettepanekuid, kaebusi ja nõudmisi ning neid 
põhjendama.

Õpilasena vm õppijana peaks keelekasutaja olema võimeline

B1-tasemel:
mõistma õpetaja või õppejõu antud juhiseid;
esitama küsimusi aine kohta;
aru saama (põhi-, kesk-, kutse- või kõrg-) kooli puudutavast suulisest ja kirjalikust 
infost;
küsima infot kooli kohta nii vahetult suheldes kui ka telefonitsi ja kirjalikult;
valdama koolis väljakujunenud tervitusi jms keelelisi formaalsusi;

B2-tasemel	lisaks:
täitma õpiülesandeid nii suuliselt kui kirjalikult ning olema võimeline õpitut re‑
produtseerima ja põhjendama;
vestlema pedagoogiga oma arengu, edasijõudmise, käitumise, suhtlusoskuse jms 
teemal;
oskama suhelda nii õpingute kui ka üldistel ainevälistel teemadel;
lugema ainet puudutavaid tekste ning sünteesima eri allikatest pärinevat infot;
vajadusel esitama pedagoogidele viisakas vormis küsimusi ja pretensioone.

Vaba aeg ja ajaviide

Vaba aja all käsitletakse järgmisi valdkondi:
kultuuri-, lõbustus- ja spordiasutused
kultuuri- ja spordiüritused
harrastused, huvid ja meelelahutus
ametlikud vastuvõtud ja külaskäik
meedia
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infootsingud ja veebisuhtlus
kultuurihuvid.

Teenindajana on keelekasutaja võimeline

B1-tasemel:
andma kliendile infot kultuuri- ja vaba aega sisustava teenuse kohta;
saama aru küsimustest teenuse, soodustuste, maksetingimuste ning broneerimise 
kohta ja neile vastama.

Kliendina on keelekasutaja võimeline

B1-tasemel:
aru saama teenust puudutavast suulisest ja kirjalikust infost, k.a suulised ja kirja‑
likud tutvustused, juhendid, kavalehed;
küsima infot teenuse kohta nii vahetult ja telefonitsi kui ka kirjalikult;
suhtlema teenindajaga teenuse hinna, soodustuste ning maksetingimuste teemadel;
mõistma huvivaldkonna raamatuid, esitlusi ja loenguid.

Ürituse või harrastustegevuse korraldajana on keelekasutaja võimeline

B1-tasemel:
andma infot ürituse kohta;
saama aru küsimustest ürituse, soodustuste, maksetingimuste ning broneerimise 
kohta ja neile vastama;
mõistma oma huvivaldkonnaga seotut puudutavaid kriitilisi tekste (reklaame, 
suulisi ja kirjalikke soovitusi, arvamusi, kriitilisi kirjutisi) ja esitama omapoolseid 
põhjendatud arvamusi ja seisukohti.

Ürituse või harrastustegevuse (võimaliku) osalisena on keelekasutaja võimeline 

B1-tasemel:
aru saama üritust või harrastust puudutavast suulisest ja kirjalikust infost;
küsima infot ürituse või harrastuse kohta nii vahetult ja telefonitsi kui ka kirja‑
likult;
vestlema hinnast, soodustustest ning maksetingimustest;

B2-tasemel	lisaks:
suhtlema üritust või harrastust puudutavatel teemadel;
jälgima raadio- ja telesaateid ning lugema ajakirjandust, vestlema neil teemadel;
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olema suuteline jälgima teatrietendusi ning sel teemal vestlema;
lugema subtiitreid ja neist aru saama;
lugema ilu- ja tarbekirjandust ning suutma neil teemadel vestelda;
osalema veebisuhtluses ja hankima Internetist infot ning seda vahendama.

Külaliste vastuvõtjana peaks keelekasutaja olema võimeline

B1-tasemel:
kutsuma külalisi, kirjalikult ja suuliselt;
tervitama ning tutvustama külalisi;
vastama külaliste tänuavaldustele ja ise tänama ning hüvasti jätma;

B2-tasemel	lisaks:
selgitama vajadusel ürituse korralduslikku iseloomu ja ka ise vastavalt sellele käi‑
tuma;
pidama lühikest asjakohast kõnet;
suhtlema ning vestlema külalistega sobivatel isiklikel ning ühiskondlikel teemadel;
kasutama olukorrale sobivaid väljendeid;

Külalisena on keelekasutaja võimeline

B1-tasemel:
vastama küllakutsele suuliselt või kirjalikult;
saama aru ürituse korralduslikust iseloomust ja vastavalt käituma;
tervitama vastuvõtjat ning teisi kohalviibijaid;
tänama küllakutsujat, vastama tema tänuavaldustele, hüvasti jätma;

B2-tasemel	lisaks:
suhtlema ning vestlema kohalviibijatega sobivatel isiklikel ning ühiskondlikel tee‑
madel;
kasutama olukorrale sobivaid väljendeid.

Töö ja töösuhted

Töö	otsimine	ja	pakkumine	ning	tööle	vormistamine

Töökoha pakkujana peaks keelekasutaja olema võimeline

B2-tasemel:
organiseerima võistlust vaba ametikoha täitmiseks ja kandidaatidega vestlema;
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koostama kirjalikke tööpakkumiskuulutusi, kasutama vahendusfirmade teenust või 
tööotsijate andmepanku;
aru saama tööle võtmisega seotud dokumentatsioonist;
teavitama tööotsijat töö ja töötingimuste kohta ning aru saama küsimustest.

Töökoha otsija või taotlejana on keelekasutaja võimeline

B1-tasemel:
aru saama kirjalikest tööpakkumiskuulutustest;
esitama tööpakkujale küsimusi töö ja töötingimuste kohta;
oskama koostada elulookirjeldust jm nõutavaid esildisi või näidistöid;
vastama intervjuul küsimustele;
suhtlema ametnikega tööloa saamise, uuendamise või pikendamise teemadel;
oskama koostada tööotsimiskuulutust ning selgitada oma oskusi ja võimeid;

B2-tasemel	lisaks:
aru saama tööle asumisega seotud dokumentatsioonist;
oskama pöörduda tööhõivetalitusse ning oma soove ja vajadusi selgitada.

�.2. Temaatika
Kindlal keeleoskustasemel vallatavat temaatikat ehk kõneainestikku tuleks käsitada kui 
keelelise pädevuse ja seega kui üldise suhtluspädevuse laiu teemaringe ehk üldteemasid, 
mitte kui kitsaid, tunniga omandatavaid vestlus- või kirjutusteemasid. Järgnevalt tuuakse 
esile üldteemad, millega keelekasutaja toime peaks tulema.35

Iga teema piires esitatakse rida suhtlusülesandeid, mis üldjuhul on järgmised:
info hankimine, andmine ja vastuvõtmine;
oma vaadete ja arvamuste argumenteeritud väljendamine;
sündmuste ja juhtumite, toimingute, olukordade ja kogemuste kirjeldamine või neist 
jutustamine;
igapäevaelu-, töö- või teenindusalase probleemi lahendamine.36

Põhivahendid eeltoodud suhtlusülesannete lahendamiseks (v.a argumenteerimine) on 
sageli omandatud juba B1-tasemel, ent ka sel juhul lisandub B2-tasemel oskus väljen‑
duda mitmekesisemalt ja valida keelevahendeid olukorda sobival viisil.

35  Vt ka Ehala jt 1997, IV ptk; Loog ja Kerge 1999, IV ptk.
36  Loog ja Kerge 1999, IV ptk osa 2 algus.
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Teemadega toimetuleku edenemist tingib suuresti keeleoskuse üldine edenemine, 
mida Euroopa keeleõppe ühtses raamistikus nähakse järgmiselt37:

A2
Valdab keele põhivara sellisel tasemel, mis lubab toime tulla igapäevastes 
tavaolukordades; siiski on sageli sunnitud sõnumit lihtsustama ja sõnu ot-
sima.

B1

Oskab keelt piisavalt, et väljenduda igapäevateemadel (perekond, huvialad, 
töö, reisimine, päevasündmused), kuigi jutus võib ette tulla takerdusi ja kaud‑
set väljendust (nt sõnade otsimist ja seletustega või emakeele sõnadega asen-
damist). Piiratud sõnavara võib põhjustada kordamist või ka sõnastusraskusi.

B1+
Oskab keelt piisavalt, et kirjeldada ootamatut olukorda, üsna täpselt selgitada 
mõtte või probleemi tuuma ja avaldada arvamust abstraktsetel või kultuuri-
teemadel (nt muusika ja filmid).

B2
Oskab keelt piisavalt, et kirjeldada ootamatut olukorda, üsna täpselt selgitada 
mõtte või probleemi tuuma ja avaldada arvamust abstraktsetel või kultuuri-
teemadel (nt muusika ja filmid).

B2+
Oskab keelt piisavalt, et sõnu otsimata selgesõnaliselt kirjeldada vaja‑
likku, väljendada seisukohti ja esitada põhjendusi. Kasutab ka liitlauseid ja 
lauselühendeid.

C1 Oskab mitmekesisest keelevarast valida sobivaid vahendeid, et mõtteid selgelt 
sõnastada; ei pea piirama seda, mida väljendada tahab.

Allpool tuuakse esile need suuremad kõneainete plokid ehk üldteemad, kus B-taseme 
keelekasutaja suhtleb vabalt või suudab oma teemavõõrust kompenseerida heal sisuli‑
sel ja keelelisel tasemel selgitustega.

Endast ja teistest rääkimine

Keelekasutaja suudab

B1-tasemel:
end soovitud määral võrdlemisi põhjalikult tutvustada ja sarnastest tutvustustest aru 
saada;

37  Raamdokument 2007: 128.
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esitleda teisi sobival viisil, kasutades tiitleid, nagu oludes viisakas, ning mõista sar‑
naseid esitlusi, osates kuulda ja kasutada enamikku eesti nimesid;
rääkida endast ja teistest olukorras sobival määral ja viisil ning asjakohaseid fakte 
esitada või küsida;
kirjeldada perekonna koosseisu ning tutvustada üldiselt oma asutust ja töökollek-
tiivi;
kirjeldada oma haridust, elukutset, ametit, hoiakuid, huvivaldkondi ja -alasid, 
samuti neid hinnata.

Haridus

Keelekasutaja suudab

B1-tasemel:
küsida vestluskaaslase hariduse ja koolitee kohta ning vastata ise küsimustele;
jutustada oma koolitööst, kooliajast, õppimisest;

B2-tasemel	lisaks:
hankida ja jagada teavet haridussüsteemi, koolivõrgu, konkreetse kooli, eriala õp‑
pimise ja õpetamise kohta ning esitada-põhjendada oma vaateid;
väidelda haridust puudutavatel üldhuvitavatel või päevateemadel.

Elukutse, amet ja töö

Keelekasutaja suudab

B1-tasemel:
jutustada oma elukutsevalikust;
hankida ja anda infot enda või teiste ameti ja töökoha kohta; esitada vestluspartne-
rile küsimusi töö ja elatise teenimise kohta ja vastata samalaadsetele küsimustele;
kirjeldada oma tööpäeva või mingit juhtumit selles;
eesmärgipäraselt rääkida ja kirjutada rutiinse tööülesandega seotud teemadel;

B2-tasemel	lisaks:
selgitada väitluses oma vaateid, ametit, elukutset, tööd ja töö kindlat valdkonda 
puudutavates küsimustes;
kirjeldada töökoosoleku või läbirääkimiste ülesehitust ja seal omadel eemärkidel 
sõna võtta;
kirjeldada probleemset olukorda oma töökeskkonnas ning esitada oma vaateid selle 
lahendamiseks;
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selgitada vestluspartnerile oma ameti, elukutse või töö vajalikkust, huvitavust, 
iseloomu ja omadusi, mõista partnerit samades piirides ning neil teemadel väidelda.

Teenindus

Keelekasutaja suudab

B1-tasemel:
hankida nii vahetult suheldes kui ka telefonitsi ja Interneti teel infot avaliku teenin‑
duse kohta, anda seda infot teistele edasi või aidata seda saada;
selgitada oma pöördumise põhjust;

B2-tasemel	lisaks:
esitada oma vaateid teenindusele, teeninduse teemal vestelda ja väidelda;
esitada kaebust ja vastata sellele, pakkudes lahendusvariante

Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

Keelekasutaja suudab

B1-tasemel:
kirjeldada oma pere elu kodus, tööl ja koolis, küsida samasugust infot teistelt ja 
mõista vastuseid;
hankida teavet elamistingimuste, elulaadi jms kohta ning vastata ise küsimustele;
võtta osa igapäevaelu korraldamisest;
väljendada oma arvamust kodu ja kodukoha plusside ja miinuste kohta;
kutsuda külalisi ning külaskäigul nendega viisakusvestlust arendada;
kirjeldada oma kodukohta ja selle ümbrust, kodu ja majapidamist;
jutustada oma päevast ja küsida samasugust infot teistelt;
rääkida oma lähedastest ja ise küsimusi esitada;

B2-tasemel	lisaks:
esitada kaebusi, küsimusi ja nõudeid elamisega seotud teenuse pakkujale;
kirjeldada probleemset situatsiooni elukohas ning esitada oma ettepanekuid selle 
lahendamiseks.
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Enesetunne ja tervis

Keelekasutaja suudab

B1-tasemel:
juhatada inimesi sobival moel tualettruumidesse vms kohta ning paluda ise vastavat 
teavet ja luba;
teatada oma halvast enesetundest;
kirjeldada abistajale oma enesetunnet või teise abivajaja seisundit;
kirjeldada isikliku hügieeniga seotut ja hankida vajaminevat;

B2-tasemel	lisaks:
vestelda ja väidelda ning esitada küsimusi tervise ja enesetunde teemadel;
kirjeldada õnnetusjuhtumit, taotleda arstiabi ning kindlustustoetust, võimalusel esi‑
tada lisateavet;
esitada ja põhjendada oma tervist ja tervishoidu puudutavaid vaateid;
pöörduda oma tervise asjus arsti poole ja kirjeldada talle oma häda.

Vaba aeg ja meelelahutus

Keelekasutaja suudab

B1-tasemel:
küsida teistelt vaba aja sisustamise viise ja konkreetseid plaane, meelelahutuslikke, 
kultuurilisi, tervislikke harrastusi; vastata ise samadele küsimustele;
hankida teavet oma vaba aja sisustamise üldiste ja kohalike võimaluste kohta;
jutustada lõõgastushetkest;
kirjeldada vaba aja veetmisega seotud sündmusi;

B2-tasemel	lisaks:
põhjendada ja propageerida oma huvisid, harrastusi ja meelelahutuse viise;
kõnelda oma eelistustest ja neid põhjendada;
vestelda raamatust, filmist, kultuuri- ja spordiüritusest;
diskuteerida vaba aja veetmisega seotud aja- või rahakulu üle.
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Sisseostud, hinnad

Keelekasutaja suudab

B1-tasemel:
hankida ja jagada infot igasuguste poodide, nende asukoha ja lahtiolekuaja, seal 
pakutavate kaupade, nende hinna ja maksetingimuste kohta;
kirjeldada kaupa ja selle ostuvõimalusi, jutustada ostudest;

B2-tasemel	lisaks:
selgitada-põhjendada oma eelistusi poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas 
või vastumeelsust nende suhtes;
diskuteerida reklaami ja reklaamiviisi üle;
seista oma huvide eest.

Söök ja jook

Keelekasutaja suudab

B1-tasemel:
hankida ja anda infot igasuguste söögi- ja joogikohtade asukoha, lahtiolekuaegade, 
stiili, hinnaklassi, klientuuri jms kohta;
küsida, tellida ning pakkuda sööki ja jooki;
küsida teenindajalt, müüjalt või vestluskaaslaselt infot mingi kindla toidu või joogi 
kohta ning anda ise sellist infot;
aru saada reklaamist;

B2-tasemel	lisaks:
kirjeldada pere, kodukandi ja elukoha igapäevaseid ja pidulikke toitumisharjumusi, 
söögi- ja joogivalikut, lauakombeid;
selgitada-põhjendada oma seisukohti söögi-joogi valiku, alkoholi tarbimise, toitu‑
mistavade jms teemadel;
kirjeldada oma toitumisharjumusi, lemmiktoitu või -jooki, maitseelamusi, argi- ja 
pidulauda, lemmikrestorani vms;
jagada söögi ja joogiga seonduvaid nõuandeid, oma retsepte vms;
esitada kaebusi ja neid põhjendada.
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Inimeste suhted ühiskonnas

Keelekasutaja suudab

B1-tasemel:
kirjeldada oma sõpra või sõpruskonda;
jutustada oma rühmituse või organisatsiooni eesmärkidest, tegevusest ja meeldejää‑
vatest sündmustest;

B2-tasemel	lisaks:
kirjeldada ühiskonna ja oma kogukonna formaalset struktuuri ja selle toimimist;
vestelda enda ja teiste võimalustest ühiskondlikke suhteid mõjutada;
avaldada oma seisukohti ühiskonna organiseerituse kohta ning diskuteerida selle 
hüvede ja pahede üle;
hankida ja jagada infot erinevate rühmituste ja organisatsioonide kohta;
hankida ja jagada infot õiguste ja kohustuste kohta;
sõlmida era- ja töösuhteid; toimida soovi korral ühiskonna aktiivse liikmena;
toimida valitud isikuna; esitada ja kaitsta oma vaateid ja identiteedirühma huve;
põhjendada oma kuulumist või mittekuulumist ühingusse, klubisse, rühmitusse 
vms.

Poliitika, aktuaalsed sündmused

Keelekasutaja suudab

B2-tasemel:
hankida infot päevakajaliste sündmuste kohta;
selgitada-kaitsta väitluses oma erakondlikke ning üldisi poliitilisi vaateid ja seisu‑
kohti;
jutustada massimeedia materjalide põhjal edasi uudist või muud värsket infot, kir‑
jeldada sama allika toel mingit päevakajalist poliitilist sündmust;
lõpetada poliitiline vaidlus või vahetada teemat.

Majandus- ja õigussuhted

Keelekasutaja suudab

B2-tasemel:
üldjoontes kirjeldada majandussüsteemi ja õiguskorda, sellekohase teabe hankimise 
võimalusi;
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kirjeldada kodanike ja residentide põhiõigusi ja -kohustusi;
hankida talle vajalikku infot majanduselu aspektide kohta;
küsida vestluspartnerilt infot politsei, kohtusüsteemi jms kohta ning vastata ise 
küsimustele;
selgitada-põhjendada oma vaateid majandusele;
väljendada arvamust päevakajalise kohta majanduses;
esitada oma vaateid turvalisuse, kuritegevuse ja selle vastu võitlemise kohta;
edasi anda majandusuudist;
kirjeldada vajadusel kuritegu ja sellega seonduvat, jälgida selle uurimist ning koh-
tulikku lahendust;
rääkida rahaasju puudutavatest küsimustest (tabuteemasid puudutamata);
pöörduda õiguskaitseorganite poole.

Keskkond, kohad, loodus, ilm

Keelekasutaja suudab

B1-tasemel:
hankida infot piirkonna, asula, koha, loodusobjekti kohta, samuti looduse, keskkonna-
kaitse, ilmaolude jms kohta ning kõnealust infot jagada;
kirjeldada oma kodukohta, selle loodust ja vaatamisväärsusi, jutustada enda jaoks 
oluliste paikade geograafilistest ja kultuurilistest iseärasustest ning selgitada suhtu‑
mist neisse;
kirjeldada olusid, ilmastikku, kliimat, kohalikule aastaajale tüüpilist või konkreetse 
ajahetke ilma; küsida teed ja juhatada seda;
aru saada ilmateatest nii suuliselt kui kirjalikult;
lugeda kaarte, skeeme, infovoldikuid jms;

B2-tasemel	lisaks:
selgitada oma vaateid keskkonna reostuse ja -kaitse teemadel.

Kultuur ja keeled, keelte õppimine

Keelekasutaja suudab

B1-tasemel:
hankida ja jagada infot Eesti kultuuri või selle huvipakkuvate valdkondade kohta;
leida teavet kultuurisündmuste, neil esinejate jms kohta;
kirjeldada kultuurisündmust;
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B2-tasemel	lisaks:
kirjeldada Eesti ja oma päritolumaa kultuuri ning võrrelda neid;
kirjeldada oma rahvusrühma vm identiteedirühma kultuurihuvi ning selle realisee-
rimise kanaleid ja võimalusi, küsida analoogset infot vestluskaaslaselt;
selgitada oma suhet kultuurinähtustesse;
põhjendada oma vaateid võõrkeelte ja -kultuuride õppimisele;
jutustada oma kultuurist, suhtest emakeele ja võõrkeeltega;
arutleda ühiskonnaliikmete kultuurierinevuste tausta üle.

Reisimine, transport, vaatamisväärsused

Keelekasutaja suudab

B1-tasemel:
hankida ning anda infot ja soovitusi reiside ja matkade kohta;
kasutada ühistransporti, teha end arusaadavaks liikluses, töö- ja turismireisil ning 
riigipiiri ületamisel;
kirjeldada kohta, piirkonda või vaatamisväärsust ja küsida sellekohast infot;
jutustada reisielamusest või reisikirjast;

B2-tasemel	lisaks:
põhjendada oma reisieelistusi;
esitada pretensioone, nõudeid, kaebusi reisibüroo, transpordifirma või hotelli halva 
teenuse korral.

�.�. Olukordade ja kõneainetega toimetuleku 
avardumine B-tasemel

B-tasemel keelekasutaja tuleb edukalt toime paljudes avaliku elu olukordades.
B1-tasemel keelekasutaja toimib edukalt eelkõige igapäevastes rutiinolukordades, 
s.o tuleb toime inimese elus korduvate isikliku ja avaliku elu, töö- ja õpiolukorda‑
dega, kuid näiteks jääb raskustesse analoogilistes eriolukordades, kus emakeelsete 
käitumine ja tekst ei ole tavapärased.
B2-taseme saavutanu tuleb emakeelsete keskkonnas üldjuhul hästi toime, ehkki va‑
jab kohati (eriti pikema ja keerukama teksti juures) süvenemisaega, üleküsimise ja 
täpsustamise võimalusi ja tugiallikaid ning teeb ise mitmesuguseid vigu.
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B2-tasemel tajub inimene kõnekäitumise ja keeleliste valikute olukohasust ja stiili 
ning tabab peidetud sõnumit, ehkki tema enese keelepagas ei ole tingimata süno-
nüümirikas.
B2-taseme saavutanu katsetab julgelt uusi sõnastusviise, on võimeline oma teksti 
ümber sõnastama nii, et see suhtluspartnerile moonutamata kohale jõuaks. B2-tase‑
mel keelekasutaja oskab oma keeleoskuslünkade peitmiseks valida teise väljendus‑
viisi, ta teab oma vigu ning on võimeline neid peitma või vältima.
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V peatükk. Üldmõistete 
väljendamine

Kõik inimkeeled on üldises mõttes sarnased. Nad on tekkinud ja arenenud, võimaldades 
inimestel liigendada ja kujutada ümbritsevat või mõttemaailma ning väljendada oma 
suhtumist ja suhtluseesmärke. Milliseid konkreetseid sõnalisi ja grammatikavahendeid 
selleks kasutatakse, erineb aga keeliti vähem või rohkem. 

Suhtluseesmärkide väljendamisest räägitakse III peatükis „Keele funktsioonid“. 
Siinses peatükis käsitletakse olulisemaid üldmõisteid – üldisi tähenduskategooriaid, 
mida on vaja väljendada väga erinevate suhtlusolukordade ja vestlusteemade puhul ja 
mis samas on vabad suhtlusolukorra mõjust (vt IV ptk „Suhtlusolukorrad ja temaatika“). 
Üldmõisteid käsitletakse allpool mitmele allikale toetudes38 järgmiste põhikategooriate 
raames:

objektid
tegevused ja protsessid
omadused ja seisundid
hulk ja määr
aeg ja ruum
suhted ja seosed

Kõik kindla mõisterühma alapeatükid on üles ehitatud sarnaselt.
Alapeatüki osas „Teise keele õppijale oluline“ on esitatud kategooria väljenda-
miseks vajalikke leksikaalseid ja grammatilisi vahendeid, millele eesti keelt kui 
teist keelt õppides tuleb enam tähelepanu pöörata. Toodud on näiteid nii korrektse 
kui mittekorrektse keelekasutuse kohta.39 Rohkem näiteid on võimalik leida Eesti 
vahekeele korpusest40.
Alapeatüki osas „B-taseme oskused“ on nii B1- kui B2-taseme kohta välja toodud 
põhilised leksikaalsed ja grammatilised vahendid, mida õppija peaks mõistma ja/või 
kasutada oskama. Suuremat tähelepanu on pööratud just teise keele õppija jaoks 
raskemini omandatavatele kategooriatele ja neid kandvatele tarinditele. Kirjeldatud 
on põhitaseme oskusi, plusstasemel kasutatakse loetletud vahendeid mitmekesise‑
malt ja korrektsemalt.

38  EKKR 2007, Kerge 2001, Loog ja Kerge 1999, Ehala jt 1997, Profile Deutsch.
39  Mittekorrektsed vormid on tähistatud tärniga.
40  http://evkk.tlu.ee.
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Seega on peatükis esitatu oluline nii ainekava või kursuseprogrammi ja õppematerjali 
koostajale, õpetajale kui ka keeleoskuse mõõtjale. Samas tuleb silmas pidada, et sarnaselt 
raamatu teiste osadega ei ole siin esitatu mingil juhul ammendav sõnade või grammati-
liste tarindite loetelu, vaid pigem suunav ja soovituslik materjal. 

�.1. Üldmõistete olemus ja nende väljendamise 
vahendite variatiivsus 
Üldmõistetest arusaamiseks ja nende väljendamiseks eesti keeles on vaja tunda üld‑
mõisteid osutavat sõnavara, vallata sõna- ja vormimoodustuse ning lauseehituse va‑
hendeid ja nende kasutuseesmärke. Sarnaselt keelefunktsioonidega saab ka üldmõisteid 
väljendada kõigil keeleoskuse tasemetel: madalamatel piiratud sõnavara ja grammati-
liste tarindite abil, kõrgematel järjest mitmekesisemalt, täpsemalt ja emakeelekõneleja 
sarnasemalt. Kuulata ja lugeda saab suhteliselt edukalt ka siis, kui tekstis kasutatud 
sõnavara ja grammatikat täielikult ei tunta, sest inimene võtab teksti vastu tervikuna ja 
tajub paljut intuitiivselt. Rääkimise ja kirjutamise puhul peab keelekasutaja aga ise oma 
mõtetele sobiva keelelise vormi leidma ja see pole ilma vastavat leksikat ega grammatikat 
valdamata võimalik. Seetõttu on järgnevates kirjeldustes mõnevõrra suuremat tähelepanu 
pööratud produktiivsete osaoskuste (eriti kirjutamise) jaoks vajalikule. 

A-tasemega võrreldes iseloomustab B-taset:
sõnavara laienemine ja täpsem sõnakasutus, sh idiomaatiliste väljendite mõistmise 
suurenemine
arenenum sõnamoodustusoskus
grammatiliste struktuuride parem mõistmine ning mitmekesisem ja korrektsem 
kasutamine
keelevahendite suurenenud varieerimisoskus ning registri- ja stiilitundlikkus, mit‑
mekesisem teksti sidumisoskus
loomulikum (emakeelekõneleja omaga sarnasem) keelekasutus.

Üldmõisteid	väljendava	sõnavara moodustavad leksikaalse tähendusega sõnad: üksik‑
sõnad, nende muutevormid ja püsiühendid. Siia kuulub suur hulk tegusõnu (nt tegema, 
liikuma, muutuma, olema, soovima), nimisõnu (nt maa, kodu, armastus, kiirus, asi, 
inimene, seis, ilu, headus), omadussõnu (nt kiire, ilus, hea, naljakas, jahe, punane), 
määrsõnu (nt kus, seal, millal, kuidas, nii, kiirelt, hästi, huvitavalt, imelikult, lähedal), 
asesõnu (nt tema, see, milline, niisugune). Üksiksõnade all mõistame ka tuletisi ja liit‑
sõnu, mille moodustamine on eesti keeles võrdlemisi lihtne (vrd liikuma – liigutama, riik 
– vabariik, nali – naljakas – halenaljakas, päike – päikesepaiste – päikeseline jne). 
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Sõnade omandamiseks ei piisa nende tõlkimisest sõnastiku abil ja mehaanilisest 
päheõppimisest. Keeleomandaja peab mõistma, et keeled ei liigenda maailma sarnaselt. 
Palju on erinevusi nende mõistete mahus, mis seisavad sõnade taga. Kui avada näiteks 
kakskeelne sõnaraamat, võib ühe sõna tõlkena tihti näha mitut eri vastet. Näiteks vene 
холодилъник on tõlgitud ’külmhoone; külmik, külmkapp’, millest vaid kaks viimast on 
ühe ja sama tähendusega. Kui teise keele omandaja valib automaatselt esimese tõlke, 
võib tulemuseks olla kuulutus Müüa külmhoone Snaige 2. 

Kõige paremini omandab õppija uusi sõnu ja nende tavapärase kasutamise seadus‑
pärasusi erisugustest suulistest ja kirjalikest tekstidest, millega ta õppetöös ja elus kokku 
puutub. Täpse sõnakasutuse omandamiseks on oluline sõna tähendusvälja tajumine, st 
seosed ülem- ja alammõistete, sünonüümide ja antonüümidega ning kollokatsioonide jt 
sõnaühendite tundmine. 

Lisaks üldmõistetele on igas keeles olemas spetsiifilisem, temaatikaga rangemini 
seostuv sõnavara (eriti nimisõnad), mida vajatakse kindla keelekasutusvaldkonna tüüpi-
lises olukorras (vt ptk IV). Juhime tähelepanu, et sõnade praktiline eristamine üld- ja 
erimõisteid tähistavaks ei ole lihtne ega tingimata vajalikki, kuid viitab asjaolule, et all‑
pool ei peatuta IV ptk olukordade ja teemadega toimetulekuks vajalikul erisõnavaral, 
vaid keskendutakse üldisele.

Et iga keel on kujunenud seoses vastava kultuuriga (elamis- ja mõtlemisviisiga), siis 
ei ole ka eesti keele mõistetest võimalik täielikult aru saada ilma seda kultuuri tundmata. 
Näiteks mõiste maantee omandamisel ei piisa selle tõlkimisest, vaid on vaja aru saada, 
et maantee on üks tee liike, et selle sõnaga tähistatakse tavaliselt suuremaid teid asulate 
vahel; et maantee on üldjuhul asfalttee, aga võib Eestis olla ka kruusatee; et maantee osa‑
line sünonüüm võib olla autotee; et tuntumad maanteed on Tallinna–Tartu–Võru maan-
tee, Tartu–Narva maantee, Pärnu–Ikla maantee vm sõltuvalt õppija elukohast ja tööst; 
et maantee võib olla ka linnatänava nimetus (ja et sel juhul ei lisata aadressi enam sõna 
tänav); et seda sõna kasutatakse välis-, mitte sisekohakäänetes jne. B2-tasemel peaks 
oma huvivaldkonnas mõistma ka harvemini tuntavaid seoseid, nagu eeltoodud näite 
puhul maanteega seotud mõisted (nt maanteeamet kindla haldusalaga riigiasutusena, 
maanteesõit jalgrattaspordis vms) ja sõnad (maantee viib kuhugi ja maanteed mööda 
saab kuhugi), ja teadma aktuaalseid õpitava mõistega seotud teemasid (nt Tallinna–
Tartu maantee liiklusohtlikkus või rekonstrueerimine). Selleks on õpivaras ja õppetunnis 
kasulik tähelepanu pöörata erinevate mõistealade ja sõnakasutuse piirkondadega seotu 
selgitamisele ja harjutamisele ning sageli kasutatavate sõnaühendite omandamisele. 
B-tasemel peaks inimene üsna hästi tundma eesti mõistesüsteemi ja olema kursis Eesti 
eluga, et tajuda sõnatähenduste muutumist, uute mõistete teket ja aktuaalsete teemade 
vaheldumist.

Sõnamoodustussüsteemi tundmine laiendab nii üld- kui erimõistete valdamist. Sõna‑
moodustussüsteem hõlmab nii sõnatuletust kui sõnade liitmist ja nende tehete kombi‑
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natsioone, näidates vähem või rohkem reeglipäraseid seoseid sõnade vahel. Seosed või‑
vad esineda nii sama sõnaliigi sõnade vahel (nt kasvama – kasvatama, kirjutama – alla 
kirjutama; õnnelik – õnnetu, tavaline – ebatavaline; kass – kassike, supp, maitse, aine 
– supimaitseaine) kui eri sõnaliikide vahel (nt pakk – pakkima, lugema – lugemine, ar-
mastama – armastus, lill – lilleline, kiire – kiirelt, kiirenema, kiirus – kiirustama, tavaline 
– tavaliselt). 

Sõnamoodustuses on olulised kolm üldisemat rühma.
Sõnamoodustus üsna suure hulga reeglipäraste tuletusvõimaluste ja liidete abil, 
millega moodustatud sõnade tähendus on kergesti aimatav. Näiteks on kindla üld‑
kategooria mõistet märkivaid liiteid, nagu tuletusalusega püsiseost märkiv -lane ja 
juhuseost märkiv -line (vrd moskvalane ja lõunaline); kohta märkiv -la, mille tuletis 
paistab hästi läbi tegevuskohta tähistades (pesula, kirikla); kogumiliited -ik ja ‑stik 
(lepik, kuusik, põõsastik) või -kond (inimkond, tööliskond, õpetajaskond), sarnasust 
näitav omadussõnaliide -lik (raamatulik, karulik). 41

Mõistete modifitseerimine tüvede, liidete ja liitelaadsete keelendite abil. Nt tähenduse 
kitsendamine liidete abil: laulja – lauljanna, lauljatar; omaduse määra näitamine 
pooleesliidete või pooljärelliidete abil: väike – üliväike, väiksevõitu; lõpetatusele 
osutamine abimäärsõnaga: tegema – ära tegema; enesekohasuse ja põhjusseoste 
vastandamine kausatiiviliite -ta abil: kerkima – kergitama; kasvama – kasvatama; 
protsessi korduvuse või pidevuse osutamine liite -le abil: mõtlema – mõtisklema, 
tantsima – tantsisklema jne. 
Süntaktiline tuletus, st reeglipärased liitmis- ja tuletustehted, mis lubavad ligikaudu 
samu mõisteid ja mõistesuhteid väljendada lause eri liikmena; vrd peolistele mõeldud 
roog – piduroog; mees, kes peab poodi – poemees, poepidaja; mina tulen – minu 
tulek; kevadel, kui künti – kevadkünni ajal; söödi sülti – süldi söömine; magab hästi 
– hea magaja; kõneles eestipäraselt – eestipärane kõne – kõne eestipärasus; ülimalt 
mehe moodi – ülimehelik. 

B1-tasemel saab isik aru paljudest liitmise ja tuletamise abil moodustatud sõnadest, kuid 
ise valdab sõnamoodustust veel üsna piiratult ja ebakindlalt. B2-taseme keeleoskaja saab aru 
peaaegu kõigist liitmise ja tuletamise teel moodustunud sõnadest ja oskab ka ise mitmeid 
sõnamoodustusvahendeid üsna kindlalt kasutada, moodustades näiteks automaatseid tu‑
letisi liidetega -mine, -us, -lt.

Üldmõistete väljendamiseks kasutatakse eesti keeles puhtleksikaalsete vahendite 
kõrval ka mitmesuguseid grammatikavahendeid: sõnavorme, fraasitüüpe ja lausetüüpe.

Vormi-	 ja	 lausemoodustuse	 vahendite toel moodustuvad sõnadest fraasid ja laused, 
millel on lausetüübist ja teksti sõnajärjest ning fraasis ja lauses kasutatud sõnadest ja 

41  EKKR 2007: 367 jj.
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nende vormist sõltuvalt kindel kontekstitähendus. Eesti keelele on iseloomulik käänd- ja 
pöördsõnade muutevormide mitmekesisus, nn tähenduslike käänete suur hulk ja kolme 
põhikäände mitmetine kasutus, peamiselt järelasendis paiknevate kaassõnade rohkus, 
tegusõna kaks infinitiivivormi, kaheplaaniline grammatilise minevikuaja väljendamise 
süsteem oma mitmekesiste, lauseümbrusest sõltuvate tähendustega, grammatilise tule‑
vikuaja ja sookategooria puudumine.42 

Eesti keeles on normaallause (SV(O), alus-öeldis(-sihitis), „kes teeb mida“) kõrval 
veel neli lause põhitüüpi, kus lausealguseline teema pole alus, vaid määrus. Olemasolu- 
ehk eksistentsiaallause näitab kellegi-millegi olemasolu (või puudumist) kindlal ajal ja 
kindlas kohas (Viljandis on teater. Kodus pole elektrit. Eile ei olnud piima). Omamist ja 
kogemist väljendavad sarnase struktuuriga lausetüübid, vastavalt omaja- ja kogejalause 
(Tartu Ülikoolil on oma seadus. Andresel on kiri käes. Mul on külm.). Tulemus- 
ehk resultatiivlauses on teemaks lähteseisund, mida tähistatakse seestütlevas käändes 
määrusega (Vennast tuleb tubli mees.)43 Koos vaba sõnajärjega (vt VI peatüki osa „Sõna‑
järg“) annab see eesti keeles rohkelt erineva ehitusega tekstilauseid, kuid veel tähtsam 
on, et kindla sõnarühma vormide kasutus võib muuta lausetüübi tähendust – näiteks Hiiu-
maal on niiske ei tähista kogemist ega omamist, vaid kohta ning Seenel oli külm olukorda 
kui tervikut (’seeni korjates’, ’kui me seeni korjasime’).

B1-tasemel on isik omandanud põhilised grammatilised struktuurid ja lausetüübid 
arusaamise tasemel ning kasutab osa neist ka produktiivselt, kuid kasutuses esineb veel 
üsna palju vigu. B2-tasemel keeleoskaja saab enam-vähem kõigist struktuuridest ja 
lausetüüpidest aru ja kasutab neist paljusid, eksib aga mõnikord siiski keerukamate 
sõnatüüpide (eelkõige välte- ja laadivahelduslike sõnade) vormimoodustuses ja ka vor‑
mide kasutuses keerukamatel juhtudel (nt liht- ja täismineviku kasutamisel), samas oskab 
ta eksimusi mõnikord ise korrigeerida. Kui B2-tasemel eesti keelt valdav inimene töötab 
mõnes kirjatööd nõudvas ametis, peaks tal olema arenenud oskus oma teadmisi kahtluste 
korral teatmeteostest järele kontrollida ning harjumus lasta olulisemad kirjalikud tekstid 
emakeelekõnelejal üle vaadata.

42  Kerge 2001; EKKR 2007.
43  EKKR 2007: 440–442.
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�.2. Objektid

5.2.1.	Teise	keele	õppijale	oluline

Objektid on mõtlemisüksused – nii reaalsed olendid, ained ja esemed (nt ülemus, putu-
kas, puhastusvahend, nimekaart) kui ka abstraktsed mõisted (nt armastus, päikesepaiste, 
sinine värvus, füüsika). 

Eesti keeles tähistatakse objekte üldjuhul nimisõnadega. Konkreetseid objekte 
tähistavad nimisõnad on mõnikord äratuntavad spetsiaalse liite tõttu (nt parkla, tankla, 
ujula, kirikla; eestlane, inglane, vepslane). Objekte tähistavaid nimisõnu saab tuletada ka 
teistest sõnaliikidest (nt lugema – lugemine, lugeja, lugemus, lugenu, loetu; kauge – kau-
gus), mis tuttava tüve korral on seega kergesti mõistetavad. Paljusid objekte tähistavad 
ka liitsõnad, mille tähendusest on liidetavate tähenduse teadmisel samuti tavaliselt üsna 
kerge aru saada (nt loomakaitseühing, supimaitseaine). Keelekasutaja saab ka ise tuletuse 
või liitmise abil vajaduse korral uusi sõnu moodustada.

Objektisõna puhul on oluline tema koht mõistevõrgustikus: liigitelusuhted (nt sõna 
armastus ülemmõiste on tunne, alammõiste eri kontekstis magusa-, ema-, kodumaa- või 
ahviarmastus; (osa- või konteksti-) sünonüüm sallimine, meeldimine, maitsemine; an‑
tonüüm vihkamine või mõni grammatilise eituse vorm, nagu armastuseta, mittearmas-
tamine vm). Samuti on oluline tunda sõna kollokatsioone ehk temaga sagedasti koos 
esinevaid sõnu (nt armastus esimesest silmapilgust, salajane või palav armastus, pla-
tooniline armastus, armastust tundma ja avaldama, suur armastus, noorusarmastus, kel-
legi elu armastus) ja rektsioonilisi laiendeid (armastus kelle-mille vastu).

Sobiv sõnavalik sõltub sisulistest, vormilistest, sotsiolingvistilistest ja stilistilistest 
kasutuspiirangutest ning keelekasutuse eesmärgist. Teise keele õppija ei taju mõningaid 
piiranguid, mis emakeelekõneleja jaoks on alateadlikud, seega vajavad need piirangud 
spetsiaalset tähelepanu ja harjutamist. Ka paronüüme (sarnase häälikulise koostise, aga 
erineva sisuga sõnu) on teise keele omandaja jaoks keeles rohkem kui emakeelekõneleja 
jaoks.

Kuna objektisõnad esinevad eri käändevormides, nt pood – poes, poest, poega, poo-
dides, poodidest, poodidega, ja kaassõnafraasides, nt poe juurde, poe jaoks (sealjuures 
esineb käändevormide ja kaassõnafraaside põhisõna üldjuhul omastava käände vormis, 
mis võib mõnikord algvormist tunduvalt erineda, nt pood – poe; lugu – loo), on tähtis, et 
sõnade õppimisel vormistikule ka tähelepanu pöörataks. 
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5.2.2.	B-taseme	oskused	objektimõistete	väljendamisel	

B1-tasemel	mõistab	ja	kasutab	isik	lisaks	A2-oskustele	järgmist:

Jrk Näited

1. Mõistab suuremat ja mitmekesise‑
mat objektisõnavara, mis on vajalik 
raamatu IV peatükis esitatud olukor-
dades hakkamasaamiseks.

2. Oskab kasutada sagedasi objekti-
mõisteid ja nende üldisi ülem- ja 
alammõisteid, sagedasi sünonüüme ja 
antonüüme.

mõiste luule; ülemmõiste kirjandus; 
alammõisted armastusluule, loodusluule; 
sünonüüm poeesia; antonüüm proosa

3. Tajub kasutades vähemalt osaliselt 
sagedasemate mõistete eripära.

Nt eesti kodu ja vene дом ei ole vastavuses; 
eestikeelne mägi on inglise keeles pigem 
hill kui mountain; eestikeelne õde on kit‑
sama tähendusega kui venekeelne сестра, 
eestikeelne neiu ei ole nii laialt kasutusel 
pöördumisena kui venekeelne девушка

4. Oskab kasutada spetsiifilisi eesti kul-
tuurikonteksti kuuluvaid mõisteid.

tavalised söögid-joogid, nt kali, Värska 
vesi, Viru Valge, kartulisalat, kohuke, 
sült
üldtähistatavad pühad ja nendega seo‑
tud mõisted, nt 31. detsember on vana-
aasta õhtu, mitte nagu vene keeles 
новогодний вечер; sünnipäev on palju 
tähtsam päev kui nimepäev
igapäevaelu rütmi tavasid, nt mis on 
tööaeg ja mis puhkeaeg, mida tähendab 
vaba päev, puhkepäev, nädalavahetus
elamistingimused, nt missugune on tüüpi-
line eramaja, suur maja, suvila
perekonnasuhted, nt milline on keskmine 
pere; mida tähendab abielu, vabaabielu, 
elukaaslane, sugulased

▪

▪

▪

▪

▪
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õppimine, nt missugune on tavaline üld-
hariduskool, kutsekool, kõrgkool; mida 
tähendab kontrolltöö, eksam, hinne
tööga seonduv, nt töökoht, ülemus, al-
luv, töökaaslane, projektijuht, klient, 
palk, preemia, pension, firmapidu
info ja meelelahutus, nt mis on Eesti 
Ekspress, Postimees, „Aktuaalne kaa-
mera“, „Tähelaev“, Ugala, PÖFF, 
Viljandi Folk, Tartu suusamaraton, 
Õllesummer, „Viimne reliikvia“, Siin 
me oleme, „Kevade“ või „Rehepapp“; 
kes on enamasti eesnime pidi kutsuta‑
vad Maarja-Liis või Ines või enamasti 
ainult perekonnanimega osutatavad 
Päts, Kross, Kivirähk, Veerpalu vm
poliitika ja ühiskondlik elu, nt mis on 
Riigikogu, IRL, mis ministeeriumid 
meil on; kes on praegu president, pea-
minister, linnapea.

▪

▪

▪

▪

5. Mõistab sagedaste nimisõnaliidete 
tähendust.

-lane: lasnamäelane; -mine: arusaamine; 
-ja: saatja; -ur: korvpallur; -kas: pasta-
kas; -us: viisakus

6. Oskab mõnesid produktiivseid nimi-
sõnaliiteid kasutada.

-mine: õppimine, jalutamine, sportimine; 
-ja: õppija, jalutaja, sportija; -lane: eest-
lane, ameeriklane, tallinlane

7. Oskab paljude liitsõnade tähendust 
mõne osise teadmisel aimata.

jäärajasõit, lihamaitseaine, lastepäeva-
hoid

8. Kasutab mõnesid liitsõnu korrekt‑
selt (sh ka juhul, kui need tema ema‑
keeles pole liitsõnad).

kuldsõrmus, mobiiltelefon

9. Tunneb tuttavad objektisõnad ära ka 
siis, kui need ei esine algvormis.

aed : aiata, pidu : peost
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10. Teab sagedasemate objektisõnade 
põhivorme ja oskab nende alusel 
moodustada teisi vorme, keeruka‑
matel juhtudel (nt laadi- ja välteva‑
helduslike sõnade puhul) esineb küll 
üsna sageli vigu.

Mine poodi vrd Too poest leiba
Hoiab *kappis → kapis, vestleb *õedega 
→ õdedega

11. Kasutab sagedasemaid objektisõna‑
dega koos esinevaid eestipäraseid 
kollokatsioone.

Ilus ilm, küpsetan pannkooke

B2-tasemel	mõistab	ja	kasutab	isik	lisaks	B1-oskustele	järgmist:

Jrk Näited

1. Mõistab suurt ja mitmekesist objekti-
sõnavara, mis on vajalik raamatu 
IV peatükis kirjeldatud olukordades 
hakkamasaamiseks.

2. Oskab kasutada paljusid objekti-
mõisteid ja täpsemaid ülem- ja 
alammõisteid, sünonüüme ja anto-
nüüme.

Mõiste armastus; ülemmõiste tunne; 
alammõisted emaarmastus, kodumaa-ar-
mastus, magusaarmastus, spordiarmastus; 
osalised sünonüümid meeldimine, mait-
semine, antonüümid vihkamine, ükskõik-
sus

3. Oskab kasutada objektimõisteid 
üsna eestipäraselt.

Käisime maal vrd *Olime külas (Были в 
деревне)

4. Oskab kasutada suuremal hulgal 
spetsiifilisi eesti kultuurikonteksti 
kuuluvaid mõisteid, tajudes täpse‑
malt nende tähendusvälja.

söögid-joogid, nt kohvipaus, kolme-
käiguline lõuna, soe toit
elutingimused, nt ühepereelamu
õppimine, nt populaarsed erialad, koo-
likatse, kraad, tutipidu, rebaste ris-
timine
töö, nt arenguvestlus, koosolek

▪

▪
▪

▪
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info ja meelelahutus, nt millised on kol‑
lased ajalehed ja ajakirjad, millised au‑
toriteetsed ajalehed ja ajakirjad; mis on 
kultusfilmid; kes on hinnatud näitlejad, 
ajakirjanikud, kirjanikud, saatejuhid
poliitika, ühiskondlik elu ja ajalugu, 
nt parempoolsed erakonnad, emapalk, 
lastetoetus, Vene aeg, Rootsi aeg
äri, nt aktsiaselts, osaühing, FIE, tulu-
maks, käibemaks, sotsiaalmaks
kirik ja usk, nt leer, laulatus

▪

▪

▪

▪

5. Tajub sünonüümide tähendus‑
nüansse, oskab valida sobiva süno-
nüümi vastavalt registrile ja stiilile.

ametlikus registris teler, mitteametlikus 
registris telekas

6. Suudab sõnakasutust varieerida, 
kasutades sobivalt ülem- ja alam‑
mõisteid, sünonüüme ja antonüüme, 
et vältida ühekülgset kordamist.

Otepää – Eesti talvepealinn, suusapara-
diis, mõnus puhkekoht; Pühajärve kallas, 
mäesuusakeskus, suusarajad

7. Ei asenda üldjuhul eesti omasõnu 
rahvusvahelise tüvega sõnadega.

arvuti, mitte kompuuter; teaduskond, mitte 
fakulteet

8. Ei eksi üldjuhul lihtsamate paro-
nüümide (sarnasekõlaliste sõnade) 
kasutuses.

kell – keel, kook – kokk

9. Kasutab sageli koos objektisõna-
dega eestipäraseid kollokatsioone.

kell läks katki, raha sai otsa, tore inimene

10. Mõistab nimisõnaliidete süsteemset 
olemust. Saab aru enamikust nimi-
sõnaliidetest, ka keerukamatest juh‑
tudest.

õppinu, õpitu

11. Kasutab mitmeid nimisõnaliiteid. sõbralikkus, rahutus

12. Saab aru enamiku liitsõnade (sh ka 
mõnede metafoorsete) tähendusest.

eluasemelaen, kindlustusjuhtum, meri-
neitsi, statistikaväänamine
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13. Oskab paljusid eestipäraseid liitsõnu 
korrektselt kasutada ja mõnikord 
uusi liitsõnu luua.

eksamitoit, talvematerjal

14. Teab objektisõnade põhivorme ja 
oskab nende alusel moodustada teisi 
vorme, keerukamatel juhtudel (eriti 
välte- ja laadivahelduslike sõnade 
puhul) siiski mõnikord eksides.

Tahan saada kokaks. Lasteaed otsib kokka. 
Mulle meeldivad need *saaded → saated.

�.�. Tegevused ja protsessid 

5.3.1.	Teise	keele	õppijale	oluline

Selles alapeatükis kirjeldatakse võimalusi tähistada tegevusi ehk dünaamilisi kontrolliva 
osalisega sündmusi (nt juhendama, alla kirjutama) ning protsesse ehk iseeneslikult kul‑
gevaid sündmusi (nt suitsema, vajuma).

Kõige sagedamini väljendab tegevust või protsessi tegusõna ehk verb koos tema 
vormist tingitud fraasi- ja lausemallidega (nt ehitama: hakkab maja ehitama, tahab maja 
ehitada, ehitab maja, ehitas maja, on maja ehitanud). Tegevust väljendavad ka teatavad 
tegusõnast tuletatud nimisõnad (nt Peetril kulub majaehitusele kogu vaba aeg. Tallin-
nas elamine on Piiale kogu aeg meeldinud. Tema toetus aitas mind tõesti palju). Lause-
tasandil tähistab tegevust harvem tegusõnast liiteta moodustatud nimisõna (nt kõnd, 
kepikõnd, künd, kevadkünd, jooks, sörkjooks, õpivõime) vm vanem tuletis (vise, hüpe, 
minek, tulek), mida saab väljendada ka samatähendusliku mine-tuletise ja vahel ka 
da-fraasi abil, vrd õppimise võime ja võime õppida.

Verbe on eesti keeles tunduvalt vähem kui nimisõnu, seetõttu on põhiverbidel keele‑
kasutuses suhteliselt suur koormus. Eesti verbid jagunevad lihtverbideks (nt elama), liit‑
verbideks (nt esietenduma), ühendverbideks (tegusõna + määrsõna, nt alla kirjutama) ja 
väljendverbideks (tegusõna + käändsõna, nt silmas pidama). Lihtverbid toodavad üsna 
palju verbipaare, mille tuletatud liikmed erinevad oma paarikust süstemaatiliselt; nt 
refleksiivne ja kausatiivne tegusõna, nagu õppima ja õpetama, lõppema ja lõpetama, 
samuti jooma – jootma, kasvama – kasvatama, tõusma – tõstma. Nende paaride kasu-
tamises esineb õige palju eksimusi, seetõttu tuleks neile õppimisel eritähelepanu pöörata. 
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Tähendusrühmadest on veaohtlikumad näiteks modaalverbid (võima, saama, tohtima; 
pidama, tulema, vaja olema, tarvis olema); muutumisverbid (jääma, saama, minema); 
põhjustamisverbid (ajama, panema, laskma); suhtlusverbid (ütlema, rääkima, kõnelema). 
Neid ja teisi õppijate jaoks kriitilisi verbiseiku käsitletakse näiteks ka raamatus „Keele‑
härm“44. 

Ühendverbid ja väljendverbid moodustavad rühmi kas sama abisõna järgi (nt alla 
kirjutama, alla minema, alla andma) või sama põhisõna järgi (nt alla kirjutama, peale 
kirjutama, juurde kirjutama, sisse kirjutama, välja kirjutama). Oluline on õppida selli‑
seid rühmi süstemaatiliselt mõistma ja kasutama.45

Lisaks on teise keele õppijaile olulised püsiühendid tuumverbidega (mille hulgas 
võib esineda ka ühend- ning väljendverbe) (nt pidama – loomi pidama, dieeti pidama; 
aru pidama, nõu pidama, silmas pidama, dieeti pidama, loengut pidama, pidu pidama, 
loomi pidama). 

Ka verbidel on oma koht mõistevõrgustikus ja seosed teiste sõnadega nagu nimi-
sõnadelgi. Sarnase tähendusega verbid moodustavad nn mõistepesasid, mille liikmed 
pole aga üksteisega igal tingimusel vabalt asendatavad (nt liikumisverbid minema, tule-
ma, käima, sõitma; kõnelemisverbid rääkima, ütlema, jutustama, juttu ajama; korrast 
ära minekut väljendavad verbid katki minema, rikki minema, riknema, halvaks minema, 
purunema, rebenema). Sobiva verbi valik sõltub sisulistest, vormilistest ja sotsiolingvis‑
tilistest piirangutest (nt rikki minna võivad ainult mehhanismid, katki minna aga nii meh‑
hanismid kui ka muud esemed; me ütleme teen voodi ära, mitte koristan voodi; ametlikus 
kirjas sobib väljend pöördun teie poole palvega, mitteametlikus aga panen oma prob-
leemi kirja). 

Verb võib esineda pöördelises vormis (nt läheb ära, läks ära, on ära läinud, läheks 
ära, oleks ära läinud) ja käändelises vormis (nt ära minemas, ära minnes), millega an‑
takse edasi erinevaid tähendusi, nt aega (minnes ja läinud, on minemas) või muid olu‑
korra aspekte, nt soovitavus ja võimalikkus (Oleksid sa natuke varem tulnud, oleksite 
veel kohtunud). Oluline on omandada vormimoodustus ja verbi osiste sõnajärg lauses 
(kuigi täiesti veavaba see B-tasemel ei ole), veelgi olulisem aga osata sobiva vormi abil 
adekvaatselt tähendust edastada (nt kui õppija kasutab lauset Eelmisel aastal ma *õpisin 
ülikoolis, on selle mõte üldjuhul adekvaatselt edastatud, vaatamata eksimusele vormi‑
moodustuses; kui õppija kasutab aga oma elust jutustades lauset Sellel aastal ma olen 
õppinud ülikoolis, võib mõte jääda arusaamatuks).

Verb on lause kese, mis määrab, millised on teised kohustuslikud lauseliikmed ja mis 
vormis nad peavad esinema. Seega on verbiga koos vaja omandada ka tema kohustus‑
likud laiendid (nt hoolitsema kelle eest?) või nende puudumine (nt *käituma ennast). 

44 Metslang jt 2003: 43–50. 
45 Ühendverbide kohta vt Lilian Vanema magistritööd  „Eesti ühendverbide vasted vene keeles. Sõnastik 

ja didaktilisi soovitusi“. 
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Laiendite puhul on oluline tunda eestipäraseid kollokatsioone (sõnu, mis esinevad 
sageli koos), nt käitub omamoodi, käitub nagu väike laps.

Laiendite olemasolu korral on vaja omandada ka nende vorm, nt käima kus? mida 
tegemas?; jääma kuhu?; aitama keda?; aitama kellel mida teha?, seda eriti juhtudel, kui 
see erineb emakeele omast. Näiteks on üheks keerukamaks teemaks eesti keele kui teise 
keele õppija jaoks sihitise vormi kaudu aspektitähenduste edasi andmine, nt lõpetan kir-
jandit kui kestva tegevuse väljendaja, lõpetan kirjandi kui tegevuse tulemuse väljendaja; 
ostsin õunu kui kestva tegevuse või ebamäärase hulga väljendaja; ostsin õunad kui tege‑
vuse tulemuse ja määratud hulga väljendaja. Kui lausestruktuuri muuta, asendades verbi 
nimisõnaga, võib muutuda ka rektsioon, nt Ta vaatas palju eestikeelseid telesaateid ja see 
arendas tema keeleoskust tublisti. – Eestikeelsete telesaadete vaatamine arendas tema 
keeleoskust tublisti. 

5.3.2.	B-taseme	oskused	tegevuste	ja	protsesside	väljendamisel	

B1-tasemel	mõistab	ja	kasutab	isik	lisaks	A2-oskustele	järgmist:

Jrk Näited

1. Mõistab verbide ja nendega seo‑
tud struktuuride tähendust, mis 
on vajalikud raamatu IV peatükis 
kirjeldatud olukordades hakkama-
saamiseks.

2. Oskab valida sagedasemate verbide 
hulgast sobiva oma mõtte või ees‑
märgi väljendamiseks. Kasutab ka 
mõningaid ühendverbe.

Ma ei saa sellest lausest aru. Ta kirjutas 
lepingule alla.

3. Mõistab samasse mõistepesasse 
kuuluvate sagedasemate verbide 
tähendus- ja kasutuserinevust.

lihtverbid ja ühendverbid (minema – ära 
minema; tegema – ära tegema);
ühendid tuumverbidega (hiljaks jääma, 
haigeks jääma, ära jääma; nõu pidama, 
pidu pidama, loomi pidama);
refleksiiv/automatiiv- ja kausatiivverbid 
(õppima – õpetama, arenema – arenda-
ma);

▪

▪

▪
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liikumisverbid (minema, tulema, käima, 
sõitma); kõnelemisverbid (rääkima, 
ütlema, jutustama, juttu ajama);
muud (rikki minema, katki minema, hal-
vaks minema, riknema).

▪

▪

4. Kasutab mitut ühte mõistepesasse 
kuuluvat verbi, kuid kasutamisel 
esineb üsna palju eksimusi.

Kahjuks jäi näitleja haigeks ja etendus jäi 
ära. 
Toit *läks rikki → riknes/läks halvaks. 
Õpetaja *õpib → õpetab mulle eesti keelt.

5. Kasutab mõnikord eestipäraseid 
kollokatsioone.

Kas sööme täna lõunat kohvikus või 
läheme koju sööma?

6. Mõistab suurema osa eesti verbivor‑
mistiku tähendusi.

Tartuga võrreldes on Tallinnas väga kiire 
elutempo. 
Tuleksite ehk kaasa?

7. Teab sagedasemate verbide põhi-
vorme, kuid keerukamatel juhtu‑
del (nt välte- ja laadivahelduslike 
sõnade puhul) esineb üsna palju 
eksimusi.

Mulle meeldib joosta. Käin jooksmas kolm 
korda nädalas. 
Möödunud suvel ma ei *puhkanud → pu-
hanud.

8. Oskab lihtsamaid verbivorme suhte-
liselt korrektselt kasutada. Keeruka-
mad juhud (nt minevikuaja valik; 
verbi käändeliste vormide kasu-
tamine; umbisikuline tegumood; 
ühendverbi osiste sõnajärg) valmis-
tavad raskusi.

Eile jooksin kolm kilomeetrit. Ta ei taha 
tulla. 
Ma *olen käinud → käisin eile kinos. 
Me käime igal reedel *tantsima → tantsi-
mas. 
Mulle *ütlesid → öeldi, et ma pean tooma 
oma passi. 
Kui ma olen kõik *teinud valmis → val-
mis teinud, siis hakkame minema.

9. Kasutab koos verbiga käändsõnu 
põhilistes käändevormides ja kaas-
sõnafraasides. Seejuures esineb ka 
üsna palju eksimusi, eriti siis, kui 
rektsioon erineb tema emakeele 
rektsioonist.

räägin oma elust; kirjutan heale sõbrale; 
sõidan autoga, sõidan kaardi järgi; pidut-
seme koos sõbraga Ta käib *kooli → koo-
lis. Ma aitan *sulle → sind.
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10. Kasutab mõnikord sihitist õiges 
vormis, kuid üldiselt esineb sihitise 
kasutuses palju vigu.

Ma loen *raamatut läbi → raamatu läbi. 
Ma kasutan *see programm → seda prog-
rammi.

11. Väljendab mõnikord tegevuse tule‑
must abisõnaga.

Ma söön selle õuna ära. Ma teen töö val-
mis. Ma loen lehe läbi.

B2-tasemel	mõistab	ja	kasutab	isik	lisaks	B1-oskustele	järgmist:

Jrk Näited

1. Saab aru suurest hulgast verbide ja 
nendega seotud struktuuride tähen‑
dusest (sh mõistab ka mitmeid 
tähendusnüansse), mis on vajalikud 
raamatu IV peatükis kirjeldatud olu‑
kordades hakkamasaamiseks.

2. Oskab kasutada suurt hulka verbe 
(sh paljusid ühend- ja väljendverbe) 
oma mõtete või eesmärkide väljen‑
damiseks.

Ma pidin sellest korterist välja kolima. 
Mida te sellega silmas peate? Sa ajad 
mind lihtsalt hulluks.

3. Mõistab paljude samasse mõiste-
pesasse kuuluvate verbide tähendus-
erinevusi.

lihtverbid ja ühendverbid (kirjutama 
– sisse kirjutama, juurde kirjutama, 
maha kirjutama, alla kirjutama, üles 
kirjutama)
ühendid tuumverbidega (ajama – sassi 
ajama, segi ajama, tülli ajama, ümber 
ajama)
refleksiiv- ja kausatiivverbid (lõõgas-
tuma – lõõgastama, innustuma – innus-
tama)
muud (mürisema, lärmama)

▪

▪

▪

▪

4. Kasutab samasse mõistepesasse 
kuuluvaid verbe, sh mõnikord ka 
ülekantud tähenduses. Kasutamisel 
esineb siiski mõnikord eksimusi.

liikumisverbid (minema, tulema, käima, 
sõitma) Kõik läheb hästi. Siin käivad 
teetööd.

▪
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kõnelemisverbid (rääkima, ütlema, ju-
tustama, juttu ajama, lobisema)
korrast ära minekut väljendavad verbid 
(katki minema, rikki minema, riknema, 
halvaks minema, purunema, rebenema) 
Meie suhted purunesid.

▪

▪

5. Oskab kasutada paljusid verbe, mis 
erinevad süstemaatiliselt liidete või 
abisõnade poolest. Oskab kasutada 
mitmeid ühendeid tuumverbidega. 
Kasutuses esineb mõningaid eksi-
musi.

refleksiiv- ja kausatiivverbid (arenema 
– arendama, moodustuma – moodus-
tama, tekkima – tekitama);
liht-, ühend- ja väljendverbid (lugema, 
läbi lugema, kaarti lugema)
muud ühendid tuumverbidega (pidu 
pidama, loomi pidama, nõu pidama, 
dieeti pidama).

▪

▪

▪

6. Ei eksi üldjuhul sagedasemate paro-
nüümide kasutuses.

pakkuma – pakkima, sobima – soovima

7. Kasutab üldjuhul suhteliselt eesti-
päraseid kollokatsioone.

Ma *koristan voodi → Ma teen voodi ära.

8. Valib üldjuhul registri- ja stiili-
kohase väljenduse, mis alati ei ole 
küll täiesti sobiv.

Pöördun Teie poole palvega. – Kirjutan 
Teile oma murest.

9. Teab verbide põhivorme. Keeru‑
kamatel juhtudel (nt välte-ja laadi-
vahelduslike sõnade puhul) esineb 
siiski mõnikord eksimusi.

Kuidas seda hääldatakse? Keegi ei taha, 
et teda *vihkatakse → vihatakse.

10. Oskab kasutada paljusid verbi-
vorme. Mõnikord esineb eksimusi.

Miks sa mulle ei öelnud? 
Mulle ei *rääkinud → räägitud sellest 
midagi. 
Ta peab seda meile veel *seletada → se-
letama.

11. Kasutab mõnel juhul verbirekt‑
sioone õigesti ka siis, kui need 
erinevad tema emakeelest.

küsima, kuulma, saama kellelt?; jääma, 
jätma, kirjutama, panema kuhu?
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12. Kasutab sihitist mõnel juhul kor‑
rektselt, kuid vigu esineb siiski veel 
üsna palju.

Armastan väga ooperit. Ta vaatas selle 
*saadet → saate lõpuni.

13. Kasutab tihti tegevuse tulemus‑
likkuse väljendamiseks abisõnu.

Ma jõin kohvi ära. Me lugesime teksti 
läbi.

14. Kasutab mitmeid verbi käändelisi 
vorme, kuid seejuures esineb eksi-
musi.

Ta tuleb varsti söömast tagasi. Tantsides 
unustasin kõik mured.

15. Oskab väljendada tegevust nimi-
sõnadega: mine- ja ja-tuletisega 
koos vastava lausekujuga ning teiste 
verbipõhiste nimisõnadega.

Ta vaatas palju eestikeelseid telesaateid 
ja see arendas tema keeleoskust. – Eesti-
keelsete telesaadete vaatamine arendas 
tema keeleoskust.

�.�. Omadused ja seisundid

5.4.1.	Teise	keele	õppijale	oluline

Omadused ja seisundid on objekti iseloomustavad tunnused, nt suurus, kuju, olek, maitse, 
lõhn, struktuur, ehtsus, puhtus, juurdepääsuvõimalus, täitumus, värv, vanus, väärtus, kor‑
rasolek, füüsiline seisund, vaimne seisund jms. Seejuures loetakse omadusteks suhte-
liselt püsivaid tunnuseid, nt mõõtmed, värv, materjal, iseloom, ja seisundeiks ajutisema 
iseloomuga tunnuseid, nt asend, puhtus, korrasolek, staatus. 

Omadusi ja seisundeid saab eesti keeles kirjeldada omadussõnade (nt imeilus, jahe, 
tasane), nimisõnavormide (nt savist kruus, töötan õpetajana), järgarvsõnade (nt viies küla‑
line), tegusõnavormide (nt keedetud kartulid) ja määrsõnade (nt naeratab soojalt) abil. 

Omadussõnu saab moodustada süstemaatiliselt liidete abil, nt liide -ne: liivane, 
porine, toidune, liide -line: kahekorruseline, imeline, liide -lik: naiselik, mehelik, õpetaja-
lik, liide -kas: sinakas, rohekas, sõnakas. Võimalik on sõnu liita (nt helekollane, süsimust, 
üliilus) ning liitelaadsete osiste abil moodustada (nt suurepoolne, väiksevõitu). Mõnesid 
määrsõnu saab moodustada omadussõnadest süstemaatiliselt liidete -lt ja -sti abil (nt soe 
– soojalt, ilus – ilusti). 

Omadussõna saab kasutada nii täiendi (nt ilus kampsun) kui öeldistäite positsioonis 
(nt kampsun on ilus). Omadussõnad võivad olla nii muutumatud (nt segi, täis, 
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jahedavõitu) kui muutuvad (nt suur, ilus, tark). Viimased käänduvad ning ühilduvad 
seejuures nimisõnaga (v.a ni-na-ta-ga-käänded).

Tunnuseid saab väljendada ka osastava käände abil (nt see kirjanik on Eesti päritolu, 
meie suguvõsa mehed on kõik pikka kasvu).

Omaduste ja seisundite võrdlemiseks saab kasutada omadussõnade keskvõrret ning 
ülivõrret (nii kõige- kui i-ülivõrret). Omadussõna võrdlusastmete vormid käänduvad kõi‑
gis käänetes.

Omadusi ja seisundeid saab väljendada ka nimisõnavormide abil: liitsõnade (nt 
klaasalus) või käändevormide abil (nt klaasist alus, lõngast nööpidega kampsun). Sei-
sundit saab nimisõna abil väljendada öeldistäitelauses (nt ma olen laulja).

Omadusi ja seisundeid saab väljendada ka tegusõna käändeliste vormide abil: v-, 
tav-, nud- ja tud-kesksõna ning mata-vormiga (nt kootud müts, pestav tapeet, koristamata 
tuba, tuba on koristamata).

Omaduse või seisundi määra saab väljendada vastavate sõnade abil (nt äärmiselt, 
tohutult, üsna, küllalt, veidi, natuke, õige pisut).

Omaduse või seisundi muutuse väljendamiseks võib kasutada teatud verbe (nt saama, 
jääma, muutuma, minema, hakkama) ja saavat käänet, seestütlevat käänet või kohakään‑
deid (nt Ta jäi haigeks. Ta sai terveks. Ta muutus rõõmsaks. Ta läks hulluks. Juuksed 
läksid sassi. Me läksime tülli. Temast saab meie uus ülemus).

Nii omaduste kui seisundite väljendamisel on oluline osa hinnangulisusel, st väga 
sageli ei ole võimalik täiesti objektiivselt otsustada, missugune palk on suur, missugune 
iseloom on hea, missugune tuba on korras, missugune ametikoht on kõrge jne. Kõik need 
otsused teeb iga inimene ise, kui ta valib kirjeldamiseks sobiva sõna. Otsused sõltuvad 
aga tihti alateadlikult kultuuris levinud stereotüüpidest (nt suur on see, mis on keskmisest 
suurem jne). 

5.4.2.	B-taseme	oskused	omaduste	ja	seisundite	väljendamisel

B1-tasemel	mõistab	ja	kasutab	isik	lisaks	A2-oskustele	järgmist:

Jrk Näited

1. Saab aru üsna paljudest omadusi ja 
seisundeid väljendavatest omadus-
sõnadest.

suurus: lai, kitsas, avar, peenike, õhuke, 
sale, paras
kuju: ümmargune, kandiline, nelinurk-
ne, piklik
olek: kuiv, niiske, märg
maitse: hapu, kibe, mõru, maitsev, mait-
setu

▪

▪

▪
▪
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lõhn: terav, naiselik, mehelik
struktuur: sile, tasane
värvitoon: sinakas, tibukollane, hõbe-
dane, kuldne
vanus: teismeline, eakas, keskealine
füüsiline seisund: korras, rikkis, kat-
kine, segi, sassis
juurdepääsuvõimalus: kinnine, lahtine, 
lukus
puhtus: porine, määrdunud, säravpu-
has
ehtsus: ehtne, päris, võlts
täitumus: poolik
väärtus: kehv, vilets, suurepärane, üli-
hea

▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

2. Kasutab mitmeid omadussõnu, et 
väljendada omadusi ja seisundeid.

jahe ilm, kirju kampsun, ettevaatlik ini-
mene

3. Mõistab mitmete omadussõnalii-
dete ja liitelaadsete osiste kaudu 
edasi antavaid tähendusi.

suurevõitu, jahedapoolne

4. Kasutab mõnesid tavalisemaid 
omadussõnaliiteid, kuid mitte täiesti 
veavabalt.

-line: lilleline, triibuline; -kas: naljakas; 
-lik: vajalik, rahulik; -tu: rahutu, õnnetu; 
eba-: ebatavaline

5. Mõistab liitomadussõnu, kui nende 
osised on talle mõistetavad.

tibukollane, peegelsile

6. Kasutab mõnesid liitomadussõnu. helekollane, tumepruun, eresinine

7. Kasutab omadussõnu nii täiendi kui 
öeldistäite funktsioonis.

See on pehme diivan. See diivan on 
pehme.

8. Mõistab üsna paljusid nimisõna-
vormide ja verbi kesksõnavor‑
mide abil kirjeldatavaid omadusi ja 
seisundeid.

rihmaga kott, maitsestatud siirup, 
rahunenud inimene
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9. Oskab kasutada mõnesid nimisõna‑
vorme omaduste ja seisundite 
väljendamiseks.

klaasalus, klaasist alus, alus on tehtud 
klaasist, lukuga saapad, piltideta raamat

10. Oskab kasutada mõnesid verbi kesk-
sõnu omaduse või seisundi väljen‑
damiseks.

See on pestav tapeet. Mulle ei meeldi koo-
tud mütsid. Ta oli väga üllatunud.

11. Kasutab omadussõnu ja käänduvaid 
kesksõnu lauses, sh käänab nii ain‑
suses kui mitmuses. Seejuures esi-
neb siiski vigu.

Õunad on selles suures kastis. Mine nende 
suurte majadeni. Ilma keeva veeta me 
seda jooki teha ei saa. Pane õunad suurde 
sinisesse kasti.

12. Oskab omadusi või seisundeid 
väljendavatele sõnadele lisada mõ‑
nesid lihtsamaid määra väljenda‑
vaid sõnu.

See on üsna soe korter. Siin on liiga 
palav. Need on hästi mugavad kingad.

13. Oskab kasutada lihtsamaid lause-
kujulisi täiendeid, kasutades see-
juures siduvaid asesõnu kes ja mis, 
küll mitte alati korrektselt.

Nägin tüdrukut, kellel oli õhupall käes.

14. Mõistab üsna paljusid omaduste ja 
seisundite võrdlusvõimalusi.

Ta on kiire nagu välk. Ma tahaksin sama 
suurt korterit kui sul. Tugitool on diiva-
niga sama värvi. See on maailma kiireim 
auto.

15. Oskab omadusi ja seisundeid võrrel‑
da, kasutades selleks omadussõnade 
kesk- ja kõige-ülivõrret ning muid 
võrdlusvõimalusi.

Kirjutan oma parimale sõbrale. Näidake 
seda suuremat lauda. Ta on sama laisk kui 
mina.

16. Mõistab üsna paljusid objekti 
omaduse või seisundi muutumise 
väljendusvõimalusi sihiliste tegu-
sõnade ja saava käände abil.

Tema nägu muutus salapäraseks.

�� Üldmõistete väljendamine



17. Kasutab mõnesid objekti omaduse 
või seisundi muutumise väljendus‑
võimalusi sihiliste tegusõnade ja 
saava käände abil.

Ta kasvatas juuksed pikaks. Ta värvis oma 
toa siniseks.

18. Tunneb eestlaste põhilisi omaduste 
ja seisundite väljendamisega seotud 
stereotüüpseid mõisteid.

Nt missugune on keskmine auto, ilus riie-
tus, korras tuba, sale inimene.

B2-tasemel	mõistab	ja	kasutab	isik	lisaks	B1-oskustele	järgmist:

Jrk Näited

1. Saab aru erisugustest omaduste ja 
seisundite kirjeldusvõimalustest (sh 
ka fraasi- ja lausetasandil).

suurus: Mulle meeldib see suur ümmar-
gune laud ja see väiksem samakujuline 
ka.
maitse: See tort on nii maitsev, et viib 
lihtsalt keele alla. Magus ja hapukas 
maitse täiendavad teineteist suure-
päraselt.
lõhn: See maikellukese lõhnaga deodor-
ant on kõige parem. Mis siin nii vastikult 
haiseb?
struktuur: Ostame selle karedama kat-
tega diivani. Järve vesi oli peegelsile.
värvitoonid: Homme panen selga sina-
kashalli eest lõhikuga seeliku.
vanus: Mul on veel paar aastat täis-
ealiseks saamisest puudu.
füüsiline seisund: Selle firma telerid on 
kehva kvaliteediga ja lähevad tihti rikki. 
Miks su tuba on segi ja asjad igal pool 
laiali, tee kohe tuba korda.
juurdepääsuvõimalused: Uks oli prao-
kil, aga aken pärani lahti.
puhtus: Kus sa enda saapad nii poriseks 
oled teinud, mine ja pese need kohe 
puhtaks!

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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materjal: See on väga hinnalisest täis-
puidust tehtud mööbel.
ehtsus: Võltsitud kaubamärkidega too-
ted kuuluvad hävitamisele.
täitumus: Klaas on pooleldi piima täis. 
Saal on puupüsti vaatajaid täis.
väärtus: Ma pidasin kasuka hinda üsna 
mõistlikuks.

▪

▪

▪

▪

2. Kasutab paljusid omadussõnu, et 
väljendada omadusi ja seisundeid. 
Väljendab omadusi ja seisundeid 
ka fraasi- ja lausetasandil.

kitsas vöö, õhuke riie, mõru tee, eakas ini-
mene, sassis juuksed, porised saapad, vi-
lets tuju
Ma pean teda oma parimaks sõbraks.

3. Mõistab paljude omadussõnaliidete 
kaudu edasi antavaid tähendusi.

-lik kui võrdluse näitaja (eestlaslik käitu-
mine, lapselik ilme); -kas, -jas ja -ldane 
kui omaduse vähest määra näitavad liited 
(nt hapukas, valkjas, vanaldane)

4. Oskab mitmeid omadussõnaliiteid 
süstemaatiliselt kasutada.

-ne: kuldne, porine, jahune; -kas: vaimu-
kas, andekas; -lik: salalik, erandlik, kan-
natlik; -tu: andetu, kasutu, kannatamatu; 
eba-: ebaviisakas, ebaloogiline

5. Mõistab paljusid liitomadussõnu,       
liitelaadsete osiste abil moodus‑
tatud omadussõnu ja määra stereo-
tüübiga võrdlevate kinnistüvede 
abil moodustatud omadussõnu.

vaarikavärvi, mereroheline, sulgkerge, 
siidpehme, imeilus, tulikuum, pooltühi, 
pooltäis; mürarikas, lumerohke, soola-
vaene; jahedavõitu; vanavõitu¸ suure-
poolne; vanapoolne; lühikursus, üliilus, 
alakaaluline

6. Kasutab mitmeid liitomadussõnu, 
liitelaadsete osiste abil moodus‑
tatud omadussõnu ja määra stereo-
tüübiga võrdlevate kinnistüvede 
abil moodustatud omadussõnu.

minupikkune; jääkülm; kallivõitu

7. Kasutab mitmeid nimisõnavormide 
ja verbi kesksõnavormide abil kir‑
jeldatavaid omadusi ja seisundeid.

lukuga saapad, salvestatud info
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8. Kasutab omadussõnu ja käändu‑
vaid kesksõnu lauses, sh käänab nii 
ainsuses kui mitmuses suhteliselt 
korrektselt, järgides ühildumise 
reegleid.

Minge nende suurte punaste majadeni ja 
siis pöörake paremale. Ma läksin selle 
naeratava neiu juurde ja kutsusin ta tant-
sima.

9. Oskab omadusi või seisundeid 
väljendavatele sõnadele lisada mit‑
meid määra väljendavaid sõnu.

täiesti sile, ebatavaliselt pehme, ootama-
tult kiire, paras suurus; eriti kaunis; mitte 
eriti odav

10. Mõistab registri- ja stiilierinevusi 
omaduste ja seisundite väljenda-
misel.

ülitark, maru tark

11. Oskab kasutada lausekujulisi täien‑
deid, kasutades seejuures siduvaid 
asesõnu kes ja mis, küllaltki kor‑
rektselt.

Ostsin sinise pluusi, mille varrukale oli 
tikitud liblikas. Sain kingiks raamatu, mil-
lest olin juba palju kuulnud.

12. Kasutab mõnikord korrektselt 
omadussõnade rektsiooni.

uhke mille üle? vihane kelle peale? tuntud 
mille poolest?

13. Mõistab üsna paljusid omaduste ja 
seisundite võrdlusvõimalusi.

Hoian neid kingi erilisemateks puhkudeks. 
Ta on ilus otsekui ime.

14. Oskab moodustada ja kasutada 
omadussõnade võrdlusastmeid ning 
nende käändevorme.

Need püksid on liiga pikad, kas teil on 
lühemaid? Pane paberid väiksemasse 
sahtlisse. Soovin osta pikema rihmaga 
kotti.

15. Oskab moodustada võrdlusastmeid 
ka omadusi väljendavatest kesk‑
sõnadest.

Ta on täna palju puhanum kui eile. Ta on 
täna eilsest puhanum.

16. Oskab kasutada ka muid võrdlus‑
fraase.

See maja on uhke nagu loss. See inimene 
on minu ema moodi.

17. Oskab kasutada olevas käändes 
määrust mitme tegusõnaga.

Osalen koosolekul vaatlejana. Võtan sõna 
eraisikuna. Tunnen ennast pisut haigena.
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18. Oskab väljendada olekusse siir‑
dumist verbidega hakkama, muu-
tuma, saama, jääma, minema, õp-
pima jne koos nimisõnaga saavas 
käändes.

Ta hakkas meie juhiks. Järsku muutus mu 
tuju halvaks. Piret jäi jälle viimaseks. Ilm 
läheb iga päevaga soojemaks. Ma õpin 
lenduriks.

19. Mõistab objektide seisundite muu‑
tuste väljendamist tegusõna kään‑
deliste vormide abil.

Kraan on kohe katki minemas. Inimene 
oli raskelt haige, aga on õnneks juba 
paranemas.

20. Tunneb paremini omaduste ja seisun-
dite väljendamisega seotud stereo-
tüüpseid mõisteid.

Nt missugune on keskmine auto, ilus riie-
tus, korras tuba, sale inimene

�.�. Hulk ja määr

5.5.1.	Teise	keele	õppijale	oluline

Hulka ja määra saab eesti keeles väljendada arvsõnadega (nt seitse päeva, seitsmes majas); 
mõõdunimisõnadega (nt kilo suhkrut, pool pakki); asesõnadega (nt kõik asjad, kogu päev, 
mitte keegi, mitte ükski, mõned); kogunimetustega (nt rühm, virn, kuhi); omadussõnadega 
(rasvarohke, lumevaene); määrsõnadega (nt palju, arvukalt, tohutult).

Hulka saab väljendada ka mõnede liidete abil (nt mäestik, juhtkond).
Hulga ja määra väljendamisel määramise puhul on oluline eristada loendatavaid ob‑

jekte (nt kass, pliiats) ja loendamatuid objekte ehk aineid (nt suhkur, liiv, vesi); sh ka nn 
tunnetuseained (nt aeg, töö, õppimine), mille koguste väljendamisel kehtivad mõnevõrra 
erinevad seaduspärasused. Loendamatud sõnad võivad teatud juhtudel esineda ka loen‑
datavatena (nt kogu töö – kõik tööd).

Loendatavate objektide koguse väljendamisel on olulised: 
ainsuse ja mitmuse käänete kasutamine;
konkreetse koguse väljendamine arvsõnadega, sh a) tarindid üks + nimisõnafraas 
nimetavas käändes (nt üks suur jäätis), teised arvsõnad + nimisõnafraas osastavas 
käändes (nt kümme suurt jäätist), b) mitmuslikud nimisõnad (nt ühed püksid, viied 
prillid), c) arvsõnafraasi käänamine, kasutades seejuures ainsuse käändeid (nt tegin 
tordipõhja kümnest suurest munast), d) tarindid nagu viiekesi, viiekaupa;

1)
2)
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tarind mõõdunimisõna + nimisõnafraas mitmuse osastavas (nt kilo rohelisi õunu, 
purk tigusid, kott kalleid komme);
koguhulga väljendamine (nt Kõik inimesed on kohal. Rääkisin kõigi inimestega. 
Rääkisin kõigiga. Mitte keegi ei puudu. Mitte kellelegi pole vaja helistada. Me ei 
kirjuta mitte ühestki inimesest halvasti); 
osalisuse väljendamine (nt pool rühma, pool rühmast; üks viiendik vastanutest);
ebamäärase koguse väljendamine: a) tarindiga hulgasõna + nimisõnafraas mit‑
muse osastavas (nt kari koeri, grupp aktiivseid kodanikke), b) tarindiga määrsõna 
+ nimisõnafraas mitmuse osastavas (nt palju koeri, arvukalt külastajaid, veidi uusi 
tooteid, vähevõitu häid kirjandeid), c) tarindiga asesõna + nimisõnafraas mitmuse 
nimetavas või ainsuse osastavas (nt mõned inimesed, paar inimest, mitu inimest), 
d) nimisõnafraas osastavas käändes (nt Siin on igasuguseid inimesi); 
objektide puudumise väljendamine (nt Kõik (õpilased) puuduvad. Mõned (inimesed) 
on veel puudu. Enamik (inimesi) on kohal. Mitte keegi pole veel siia jõudnud. Mitte 
ükski inimene ei tulnud. Mitte kumbagi minu sõpra polnud täna koolis);
koguse väljendamine sihitises: a) tegevusprotsessi kirjeldamisel arvsõna ainsuse 
osastavas + nimisõnafraas osastavas (nt Ma loen üht raamatut. Ma loen korraga 
viit raamatut), nimisõnafraas mitmuse osastavas (nt Ma loen raamatuid), sealjuures 
partitiivverbidega on sihitis alati osastavas (nt Ma vajan kaht raamatut); b) tege‑
vuse tulemuse kirjeldamisel arvsõna nimetavas + nimisõnafraas osastavas (nt Ma 
lugesin viis raamatut läbi. Ma koristasin kaks tuba ära); arvsõna üks omasta-
vas + nimisõnafraas omastavas (nt Ma lugesin ühe raamatu läbi) või nimisõnafraas 
mitmuse nimetavas (nt Ma lugesin need raamatud läbi); c) määramata hulga korral 
sihitis mitmuse osastavas (nt Ostsin eile turult õunu. Anna mulle neid õunu). 

Loendamatute objektide koguse väljendamisel on olulised:
tarind mõõdunimisõna + nimisõnafraas ainsuse osastavas (nt kilo juustu, purk head 
mett, kott pruuni suhkrut);
koguhulga väljendamine (nt Kogu juust on laual. Rääkisin kogu tööst. Kogu töö on 
valmis. Mitte midagi ei ole puudu);
osalisuse väljendamine (nt pool leiba, pool leivast; üks viiendik võist);
ebamäärase koguse väljendamine: a) tarindiga määrsõna + nimisõnafraas ainsuse 
osastavas (nt palju vaba aega, veidi vaba aega), b) nimisõnafraas osastavas käändes 
(nt Siin on igasugust jäätist); 
aine puudumise väljendamine (nt Kogu aeg on raha otsas. Natuke raha on veel 
järel. Enamik tööd on veel tegemata. Mitte midagi pole veel valmis. Mul pole kum-
bagi: ei aega ega raha);
koguse väljendamine sihitises: a) tegevusprotsessi kirjeldamisel ja partitiivverbi-
dega alati nimisõnafraas ainsuse osastavas (nt Ma söön jäätist. Ma armastan oma 

3)

4)

5)
6)

7)

8)

1)

2)

3)
4)

5)

6)
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tööd. vrd Ma naudin jäätist); b) tegevuse tulemuse väljendamise korral nimisõna‑
fraas ainsuse omastavas (nt Ma sõin terve jäätise ära), muu mõõdusõna nimeta‑
vas või omastavas + nimisõnafraas osastavas (nt Ma sõin veerand jäätist ära); 
c) ebamäärase koguse korral nimisõnafraas ainsuse osastavas (nt Anna mulle jäätist).

Nii loendatavate objektide kui loendamatute ainete korral:
enam-vähem täpse hulga või koguse väljendamine sõnadega umbes, keskmiselt, ligi, 
vähem kui, rohkem kui, üle, alla, viis – kuus jmt (nt Siin on vähem kui sada krooni. 
Siin on viis-kuus kauplust. Siin on viis-kuus kilo jäätist); 
objektide hulga või aine määra väljendamine omadussõnadega (nt arvukas, lume-
rohke, rahvarohke, kaloririkas, lumevaene, kalorivaene, hõre, tihe); 
hulka väljendavad liited (-kond, nt seltskond, kümmekond; -stik, nt sõnastik);
hulka või määra väljendavad asesõnad (nt samasugune kogus, selline hulk);
piltlikud väljendid (nt saal oli puupüsti rahvast täis, nõu on pilgeni täis);
registri- ja stiilikohase väljendusviisi valik (nt saalis oli arvukalt kuulajaid, saalis 
oli väga palju kuulajaid, saalis oli meeletu rahvamass, saal oli puupüsti täis, saalis 
oli oma sada kuulajat; kuulajaskond ei olnud eriti arvukas, kuulajaid oli hõredalt, 
kuulajaid oli imevähe).

5.5.2.	B-taseme	oskused	hulga	ja	määra	väljendamisel

B1-tasemel	mõistab	ja	kasutab	isik	lisaks	A2-oskustele	järgmist:

Jrk Näited

1. Mõistab üsna paljusid hulka ja 
määra väljendavaid sõnu.

rohkem kui, üle, alla, lumerohke, rahva-
rohke, kaloririkas, lumevaene

2. Mõistab ainsuse ja mitmuse väljen‑
damist käändevormide abil.

Saatke see kiri kolleegile. Saatke see kiri 
kolleegidele.

3. Oskab eristada loendatavaid objek-
te ja loendamatuid aineid.

inimesed, pliiatsid, kartulid, tööd
jahu, liiv, aeg, töö

4. Kasutab nii ainsuse kui mitmuse 
käändevorme, kuid mitte alati asja-
kohaselt. Ka vormimoodustuses esi-
neb üsna palju vigu.

Kas sa tunned neid inimesi?
Räägi mulle nendest *inimesest → 
inimestest. Saada see kiri *firmatele → 
firmadele.

1)

2)

3)
4)
5)
6)
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5. Kasutab tarindit arvsõna + nimi-
sõnafraas mitmes käändevormis. 
Kasutuses esineb küllalt palju vigu.

Kaks kirja, vasta kahele kirjale
viis *inimesed → inimest, kirjutan kahele 
*kolleegidele → kolleegile

6. Kasutab tarindeid mõõdunimisõna 
+ nimisõnafraas mitmuse osastavas 
ja mõõdunimisõna + nimisõnafraas 
ainsuse osastavas. Nimisõnafraasi 
käändevormis esineb üsna palju 
vigu.

kilo õunu, pakk kohvi
kilo *õunad → õunu, pakk *kohvit → 
kohvi

7. Oskab väljendada loendatavate 
objektide koguhulka sõnadega kõik, 
mitte keegi jt. Kasutab seejuures ka 
sagedasemaid käändevorme, kuid 
mitte alati korrektselt.

Ma tunnen kõiki naabreid. Mitte keegi ei 
tea seda. Ma ei rääkinud seda mitte kel-
lelegi. Ma ei rääkinud seda *mitte kedagi 
→ mitte kellelegi.

8. Oskab väljendada loendamatute 
ainete koguhulka sõnadega kogu, 
mitte miski. Kasutuses esineb vigu.

Ma jõin kogu mahla ära. Ma ei söönud 
mitte midagi.
Ta ei ole mitte *midagi → millegagi ra-
hul.

9. Oskab väljendada ebamäärast hul‑
ka tarinditega määrsõna + nimi-
sõnafraas mitmuse osastavas või 
ainsuse osastavas; mõned, paar + 
nimisõnafraas. Esineb üsna palju 
eksimusi käändevormides.

palju inimesi, mitu inimest, natuke kol-
laseid komme; palju aega, natuke aega; 
mõned inimesed, paar inimest

 
B2-tasemel	mõistab	ja	kasutab	isik	lisaks	B1-oskustele	järgmist:

Jrk Näited

1. Mõistab paljusid hulka ja määra 
väljendavaid sõnu.

2. Kasutab ainsuse ja mitmuse käände‑
vorme, kusjuures esineb mõningaid 
vigu.

Ma ei mäleta neid raskeid reegleid.
Rääkisime nendest huvitavatest *saatedest 
→ saadetest.
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3. Kasutab tarindit arvsõna + nimi-
sõnafraas mitmes käändevormis, 
kusjuures esineb mõningaid vigu.

Autasu anti kolmele esimesele lõpetajale.
Saatsin kutse kümnele* inimestele → 
inimesele.

4. Kasutab tarindeid mõõdunimisõna + 
nimisõnafraas mitmuse osastavas ja 
mõõdunimisõna + nimisõnafraas 
ainsuse osastavas. Nimisõnafraasi 
käändevormis esineb mõningaid 
vigu.

kilo kartuleid, klaas vett
purk *mesi → mett, karp *kommeid → 
komme

5. Väljendab koguhulka mitmekesise‑
malt ja korrektsemalt.

Olen kõigi töödega rahul. Ma ei rääkinud 
kellestki.

6. Väljendab ebamäärast kogust eri 
viisil: kogunimetus + nimisõnafraas 
mitmuse osastavas; määrsõna + nimi-
sõnafraas osastavas; nimisõnafraas 
osastavas. Nimisõnafraasi käände‑
vormis esineb mõningaid vigu.

grupp õpilasi, vähevõitu sobivaid riideid, 
tohutult raha; siin on suuri ja väikseid 
tubasid, meil on nii magusat kui haput 
moosi
palju *firmaid → firmasid

7. Väljendab osalisust eri viisil. pool kotti, pool kotist, üks kolmandik torti

8. Kasutab erinevaid hinnangusõnu 
koguse kirjeldamisel.

tohutult palju, eriti vähe, imelikult palju

9. Oskab kirjeldada hulka või määra 
omadussõnadega.

rahvarohke aktus, lumevaene talv, hõre 
park

10. Kasutab mõnikord hulka näitavaid 
liiteid.

osalejaskond, sõpruskond; jõestik, 
mäestik

11. Väljendab hulka ja kogust sihitises 
korrektsemalt kui B1, kuid esineb 
veel siiski üsna palju vigu.

Too poest leiba, saia ja üks piim.
Ostsin *pakki → paki võid.  Nägin *viis → 
viit inimest.
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�.�. Ruum ja aeg

5.6.1.	Teise	keele	õppijale	oluline

Aegruumi nähakse eesti keeles tervikuna: objekte ja tegevusi vaadeldakse suhtes kõne‑
hetkega, kohakäändeid ja kohafraase kasutatakse nii ruumi- kui ajasuhete kirjeldamisel. 
Kohta saab tüüpiliselt väljendada nimisõnadega (nt park, maja, Tallinn), kohamäärsõna‑
dega (nt kõikjal, siinpool), kaassõnadega (nt juures, ääres, ligidal), omadussõnadega 
(nt aknaalusel laual, uksepoolses reas), asesõnalise laiendiga (nt selles kohas). Ainult 
mõned kohta väljendavad nimisõnad eristuvad süstemaatiliselt liite tõttu (nt -la liide, 
parkla, tankla, vangla). 

Ruumisuhete väljendamisel kasutatakse nn sisekoha- ja väliskohakäändeid, mille es‑
mane eesmärk on näidata, kas paiknemine on millegi sees (nt taskus) või millegi peal 
(nt taskul), kuid mille valik ei ole alati nii ühene ja sõltub tihti lihtsalt kasutustraditsioo-
nist (nt Loksal, peatuses). Nii sise- kui väliskohakäänete rühma kuulub kolm käänet, mis 
näitavad vastavalt sihtkohta (nt kauplusse, turule), asukohta (kaupluses, turul) ja lähte-
kohta (nt kauplusest, turult). 

Ruumisuhteid väljendatakse nimisõna(fraasi)dega (nt suurde majja, suures majas, 
suurest majast, suurele väljakule, suurel väljakul, suurelt väljakult), kaassõnafraasidega 
(nt maja juurde, maja juures, maja juurest, maja kõrvale, maja kõrval, maja kõrvalt, 
üle silla, mööda tänavat), määrsõnadega (nt igale poole, igal pool, igalt poolt, kuskile, 
kuskil, kuskilt, mitte kuskile, mitte kuskil, mitte kuskilt, mujale, mujal, mujalt), asesõna‑
dega (nt siia, siin, siit, sinna, seal, sealt), tegusõna käändeliste vormidega (sööma, söö-
mas, söömast). 

Ruumilist algus- ja lõpupiiri saab väljendada seestütleva ja rajava käändega (nt sõitsin 
oma majast sinu majani).

Aega saab tüüpiliselt väljendada nimisõnadega (nt südaöö, pärastlõuna), arvsõna‑
dega (nt viie minuti pärast kaks), omadussõnalise laiendiga (nt hommikune rong, hiline 
külaline), määrsõnadega (nt tihti, harva, pidevalt, juhuslikult, kohe), tegusõnadega (ta 
hilines jälle), asesõnalise laiendiga (nt sel ajal), tegusõna käändeliste vormidega (nt 
kevade saabudes on kõik rõõmsad; olin just uksest väljumas, kui telefon helises; ärge 
segage raamatut lugevat inimest).

Ka ajasuhete väljendamisel kasutatakse kohakäändeid (nt lükkame koosoleku 
esmaspäevale, koosolek toimub esmaspäeval, lükkame koosoleku esmaspäevalt mujale, 
minu sünnipäev on veebruaris, olen sündinud möödunud sajandil, ta läks puhkusele, ta 
on puhkusel, ta tuleb varsti puhkuselt tagasi).

Ajalist algus- ja lõpupiiri saab väljendada seestütleva ja rajava käändega (nt esmas-
päevast reedeni) ja faasiverbidega (nt sadama hakkas kell kolm, sadu lakkas kell seitse).
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Grammatiline ajavorm (olevik, lihtminevik, täisminevik või enneminevik) valitakse 
sõltuvalt sündmuse vaatepunktist. Tulevikus toimuvate tegevuste väljendamiseks eesti 
keeles spetsiaalset ajavormi pole ja seda väljendatakse tulevikule viitavate sõnadega 
(nt homme, kahe aasta pärast, varsti), tarindiga verb olevikus + perfektiivsust väljendav 
abisõna (nt ära, valmis, läbi); täissihitisega (nt joonistan pildi), verbidega tulema 
(nt homme tuleb torm), minema (nt kõik läheb hästi), saama (nt kõik saab korda), hakka-
ma (nt hakkame lõpetama).

Ka ruumi ja aega suhtumises on palju hinnangulisust ja kultuurist tulenevat (nt mis 
on lähedal, mis kaugel, mis on varajane, mis hiline, mis on lühike aeg, mis pikk aeg).

5.6.2.	B-taseme	oskused	aegruumimõistete	väljendamisel	ja	
seostamisel

B1-tasemel	mõistab	ja	kasutab	isik	lisaks	A2-oskustele	järgmist:

Jrk Näited

1. Mõistab üsna paljusid kohta ja aega 
väljendavaid sõnu.

kesklinn, lemmikkoht, eramaja; varahom-
mik, hilissuvi, nädalavahetus

2. Oskab kasutada eestikeelseid koha-
nimesid.

Peterburi, Riia, Läti

3. Kasutab sagedasemaid nimisõnu, 
mis väljendavad kohta ja aega.

kesklinn, lemmikkoht, eramaja; puhkepäev, 
sajand

4. Kasutab kohakäändeid sihtkoha, 
asukoha ja lähtekoha väljendami-
seks, sh kasutab ka lühikese sisse-
ütleva vorme. Kasutuses esineb aga 
mitmesuguseid vigu.

lähen koju, linna, teatrisse, turule; käisin 
kodus, linnas, teatris, turul; tulen kodust, 
linnast, teatrist, turult, lähen *turgisse → 
turule,  käisin *Saaremaale → Saaremaal,  
olen *suvilal → suvilas,  võta õunad *kor-
vis → korvist

5. Kasutab kohakäändeid sagedase‑
mate ajasuhete väljendamiseks, 
kasutuses esineb mõningaid vigu.

homme hommikul, viiendal mail, mais, 
*jaanuaril → jaanuaris, * kolmandas 
veebruaris → kolmandal veebruaril
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6. Kasutab mõnesid määrsõnu ja ase-
sõnu ruumi- ja ajasuhete väljenda-
miseks. Kasutuses esineb vigu.

igal pool, mitte kuskil; siia, siin, siit, sin-
na, seal, sealt; pidevalt, juhuslikult, kohe, 
praegu. Ma *praegu → kohe tulen. Pane 
asjad *siin → siia.

7. Kasutab mõnesid kaassõnu ruumi-
suhete väljendamiseks. Kasutuses 
esineb vigu.

maja alla, maja all, maja alt; üle tee, läbi 
pargi. Panin ajalehed teleri *all → alla.  
Sõitsime mere *juurde → mere äärde.

8. Mõistab ajasuhete väljendamist tegu-
sõna käändeliste vormidega.

Tunnis istudes mõtles ta suvepuhkusest.

9. Kasutab mõnesid tegusõna kään‑
delisi vorme mõnede ruumisuhete 
väljendamiseks, kusjuures esineb 
vigu.

lähen tantsima, käin tantsimas, 
käisin *suusatama → suusatamas

10. Mõistab üsna paljude ajafraaside 
tähendust.

kahe tunni pärast, kahe tunni järel, kahe 
tunni jooksul

11. Kasutab oleviku ja lihtmineviku 
aegu arusaadavalt, kuid esineb siiski 
eksimusi, eriti keerukamate vormide 
moodustamisel.

Millal sa tagasi tulid? Kas sa homme kooli 
tuled? Ma *pidin → pidasin eile oma 
sünnipäeva. Ta *võtas → võttis kaasa 
kaks sõpra.  Me ei *nägime → näinud sind.

12. Kasutab mõningatel juhtudel täis‑
mineviku ja ennemineviku vorme 
korrektselt.

Kas sa oled seda filmi näinud?

13. Kasutab mõnda tuleviku väljenda-
mise võimalust.

Homme hakkan torti tegema.

B2-tasemel	mõistab	ja	kasutab	isik	lisaks	B1-oskustele	järgmist:

Jrk Näited

1. Mõistab paljusid kohta ja aega 
väljendavaid sõnu ja väljendeid (sh 
ka piltlikke).

vanakraamiturg, peidupaik; kõik on käe-
jala juures; südaöö, liigaasta, vananaiste-
suvi, aeg lendas linnutiivul
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2. Kasutab paljusid kohta ja aega 
väljendavaid nimisõnu ja fraase.

Pärnu – suvituspealinn; keskkonnaminis-
teerium, äärelinn; tipptund, ootasin sind 
tükk aega, pole sind sada aastat näinud

3. Valib üldjuhul registri- ja stiiliko‑
hase väljendusviisi ruumi- ja aja-
suhetest rääkimiseks, kuid see pole 
alati päris kohane.

Eesti Vabariik, Eesti, Eestimaa, sünnimaa, 
kodumaa, isamaa

4. Kasutab kohakäändeid sihtkoha, 
asukoha ja lähtekoha väljenda-
miseks üsna korrektselt. Eksimusi 
esineb peamiselt raskemate vormide 
moodustamisel, ebaselgetel juhtu‑
del sise- ja väliskohakäänete valikul 
ning sisseütleva lühivormi moodus‑
tamisel ja kasutamisel.

Elab Saaremaal. 
Sõidan *Loksasse → Loksale. 
Viskasin paberid *tulesse → tulle.

5. Kasutab koha- jm käändeid aja-
suhete väljendamiseks üsna korrekt‑
selt.

Lükkame koosoleku edasi viiendale maile. 
Kümnendast juunist on kauplus suletud. 
Ootame avaldusi juuni lõpuni.

6. Kasutab mitmeid määrsõnu ja ase-
sõnu ruumi- ja ajasuhete väljenda-
miseks üsna korrektselt.

Võta siit need paberid ja vii sinna! Tal on 
igal pool palju sõpru. Me kohtume aeg-
ajalt.

7. Kasutab mitmeid kaassõnu ruumi-
suhete väljendamiseks. Kasutuses 
esineb mõningaid vigu.

Kass ronis puu otsa. Kinnitasin mobiili 
külge väikese kellukese. Jookse ruttu maja 
*taga → taha.

8. Väljendab mõnikord kohta ja aega 
tegusõna käändeliste vormidega: 
ma-, mas-, mast-vormiga, des-vor‑
miga, kesksõnadega.

Ta on söömas. Rattaga sõites puhkan ma 
kõige paremini. Töö tehtud, võib pisut pu-
hata.

9. Kasutab rektsioone üsna korrektselt, 
eksimusi esineb põhiliselt juhtudel, 
kui õppija emakeele rektsioon ja 
eesti keele rektsioon erinevad.

Räägib sõpradega, sarnaneb emaga. 
Leidsin *tänaval → tänavalt rahakoti. 
Peidan kommid *kapis → kappi.
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10. Mõistab paljude ajafraaside tähen‑
dust.

kahe aasta eest, aasta-aastalt

11. Kasutab omadussõnalisi laiendeid 
ruumi- ja ajasuhete väljendamiseks.

aknaalune riiul, hiline külaline

12. Kasutab oleviku ja mineviku aegu, 
eksides mõnikord minevikuaegade 
vahel valides.

Oota mind maja ees. Miks sa ei oodanud? 
Ma *olen käinud → käisin möödunud 
nädalal kaks korda Saaremaal. 
Kas te *jõite → olete joonud kunagi seda 
veini? 
Kui me pool tundi *ootasime → olime 
oodanud, tuli lõpuks ka meie buss.

13. Oskab verbi valiku ja vormi abil 
väljendada tulevikus toimuvat.

Ostan endale uue kleidi. Kas hakkad seda 
kleiti kohe kandma? Sellest saab minu 
pidukleit.

�.�. Suhted ja seosed tekstis

5.7.1.	Teise	keele	õppijale	oluline

Suhetest tulevad selles alapeatükis kõne alla olemasolu, kogemine ja omamine, mida 
väljendatakse eeskätt fraasi- ja lausetasandil. Olemasolu ja puudumist saab väljendada 
olemasolulausete ning kogeja- ja omajalausete abil (nt Meie rühmas on nii mehi kui naisi. 
Kas siin leidub julgeid inimesi? Neid tooteid meil kahjuks küll ei ole), mille puhul teise 
keele õppijale valmistab raskusi eelkõige aluse kasutamine osastavas käändes. Olemas-
olu ja puudumist saab väljendada ka normaallausetega, teatud verbe kasutades (nt See 
paber on mul olemas. Ta puudub jälle töölt). Kogemist väljendatakse kogejalausete abil 
(nt Mul on hea meel. Tal on vist igav) ja normaallausete abil (nt Ta tunneb end halvasti. 
Ma tajusin vaenulikkust. Me nautisime ilusat loodust). Omamist väljendatakse fraasi-
tasandil (nt minu auto, naabri koer, selle maja katus), kusjuures teise keele õppijal 
on raske omandada fraasi sõnajärge, nt täiendi eesasendit. Omamist saab väljendada ka 
omajalausetega (nt Piial on jälle uus mantel) ja normaallausetega (nt Need töövahendid 
kuuluvad firmale). 
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Sidusa	teksti	loomiseks on vaja 1) siduda tekst kontekstiga, st ümbritseva reaalsuse, 
teiste tekstide ja kõneolukorraga ning 2) siduda teksti enda erinevad osad omavahel. 

Teksti	sidumiseks	kontekstiga kasutatakse sõnu ja grammatilisi tunnuseid, mis vii‑
tavad otseselt kõneolukorrale või saavad sellest oma sisu. Nt teksti loojat ja vastuvõt‑
jat tähistavad isikulised asesõnad mina, sina, meie, teie või verbi isikutunnused räägin, 
räägid, räägime, räägite; aja ja ruumi konteksti loovad asemäärsõnad siin, seal, täna, 
eile, praegu, siis; tegevusajale viitavad verbivormid räägin, rääkisin, olen rääkinud, 
hakkan rääkima; sugulusele jm suhetele sellelaadseid tähendusi kandvad sõnad (kelle või 
mille õpetaja, kelle ema) jne. Laiemas mõttes viitavad kontekstile ka ainuviitelisena kasu‑
tatud nimetused ja nimed (nt Eesti, Estonia teater, Ita Ever), aega määratlevad fraasid (nt 
sellel päeval, natuke hiljem, mõne aja pärast), ruumi määratlevad sõnad ja fraasid (nt 
sellel kohal, natuke paremal pool, minust vasakul, aknapoolne), muud asesõnad (nt see, 
too, need, tema, nemad osutavate asesõnadena). 

Milliseid vahendeid valida, sõltub paljudest asjaoludest, nt teksti adressaadi varase‑
matest teadmistest teema kohta (kui ta ei tea, kes on Ita Ever, ei seo selline viitamine 
teksti tema jaoks kontekstiga); teksti looja ja adressaadi asukohast ja ajalisest vahest 
teksti loomise ning vastuvõtmise vahel (nt ei saa viidata kohale fraasiga seal vasakul, kui 
adressaat kohta ei näe).

Teksti kontekstiga sidumiseks vajalikud üldteadmised on üldjuhul emakeelest üsna 
hõlpsasti ülekantavad, loomulikult on vaja omandada sihtkeeles vajalik sõnavara ja gram‑
matilised tarindid. 

Teksti	enda	eri	osade	sidumiseks	ja	seoste	mõistmiseks kasutatakse:
üldinimlikku võimet mõisteid omavahel seostada ning sõnumite ja keelendite 
järjestuse põhjal järeldusi teha. Mõistete omavahelise seostamise võime tähendab 
seda, et kui nt tekstis räägitakse alguses majast, siis hiljem akendest, aknalaudadest 
või aknaklaasist rääkides ei pea tingimata kordama, et tegemist on maja akendega, 
aknalaudade või aknaklaasiga. Et tegemist on üldinimliku võimega, ei valmista 
sellistest seostest arusaamine ka teises keeles suuri raskusi. B-tasemel keeleoskaja 
sõnavara ja eestipäraste mõistete tundmine peaks olema piisav, et üldjuhul selliseid 
seoseid mõista; 
keeleoskust, mis lubab järeldada seoseid grammatilistest seikadest – st lausetüüpide 
põhitähenduste ja viiteseoste tundmist ning sõnajärje eesmärgikohase muutmise 
oskust. 

Teksti sidusust ja sõnajärge käsitletakse VI peatükis. Siin vaadeldakse mõistete oma-
vahelise seostamise võimalusi.

Asendus seob tekstis juba nimetatud objekti tähistajad viiteahelatesse ja osutab 
objektide seoseid, nt Andres – see poiss – tal – tema [vennaga].

Asenduse liigid on kordus, asendusvormide kasutamine ja ellips (väljajätt).
Kordus võib olla vormiline või sisuline, hõlmates sõna või mingit struktuuri või 

1)

2)

112 Üldmõistete väljendamine



mõlemaid. B1-tasemelt B2-tasemele liikumisel peaks teksti loomulikuks muutma just 
sünonüümide lisandumine, mis aitab vältida leksikaalseid kordusi, ning grammatika avar-
dumine, mis lubab vältida struktuuride ebaloomulikku kordumist. 

Vormiline kordus on kas täielik või osaline. Näiteks võidakse selguse nimel kor‑
rata mitmes lauses või lõigus kõnealuse isiku nime täies mahus (Katrin Kadakas) või 
osaliselt (K. Kadakas, Kadakas, Katrin). Ka võib mõnes žanris korrata sama sõna või 
fraasi (Igaühel on õigus…) või kasutada järjestikku sama lauseehitust (sage rõhutamise 
stiilivõte, nt Üks on laisk. Teine on lohakas. Kolmas on ükskõikne). Väga sageli seob 
teksti temaatilise tüve kordumine eri vormides ja fraasiseostes, liitsõnades ja tuletistes, 
nt mobiil kujul mobiil, mobiiliga, mobiilihelin, mobiilisarnane, mobiili moodi või seose-
ahel jooks- / kiire- / väsi- lauses Jooksin kiiresti teistele appi, aga kiire jooks väsitab ja 
väsinud inimesest pole palju abi.

Sisuline kordus on sama mõtte osaline või täielik ümbersõnastamine või mõiste üm‑
berütlemine, nt See on väga maitsev juust, minu tõeline lemmik või vormiline (sama fraa‑
si- või lausetüübi kordamine, sama sõnavormi või -tüve kordamine, nt Paulile meeldib 
joonistada, Sirlile meeldib joonistada, Kätlinile meeldib joonistada). 

Asendusvormide kasutamine on kõige levinum teksti sidumisviis. Asendusvor-
mideks on 

eri liiki asesõnad, nt asenimisõnad kes, keegi, mis, see, too, need, nood, mina, sina, 
tema; aseomadussõnad milline, missugune, selline, seesugune; asemäärsõnad kus, 
millal, kuidas, miks, siin, seal, praegu; asearvsõnad mitu, mitmes; 
täielikud või osalised sünonüümid, nt maja – elamu, hoone, kivikoloss, onnike, 
karp; laulupidu – eesti rahva sümbol, iga viie aasta järel toimuv suurüritus, suur 
rahvakogunemine; kiirustama – tormama, kihutama, ruttama, tõttama; 
ülem- ja alammõiste tähistajad (sõiduk – auto – sõiduauto – Volvo), 
üksiku ja üldise tähistajad (nt Eesti Draamateater – teater). 

Väga üldise tähendusega sõnad, nt asi, tegema sobivad väga paljude erinevate sõnade 
asendusvormideks. Asendus võib olla ka välistav (nt teised, muu, mujal, teistsugune).

Asendus võib olla nii lausesisene kui lausetevaheline, asendada saab ka terveid teksti‑
osasid (nt sõnadega / fraasidega viimane, esimene, viimati öeldud, eespool selgitatu). 

Samade objektide, nähtuste, toimumiskoha või -aja korduv tähistamine tekitab tekstis 
nn viiteahela (nt Tallinna kõige tähtsam tuulelipp asub Raekoja tipus. Selle vuntsidega 
mehe nime teavad vist küll kõik meie linna elanikud. Kes siis ei tunneks Vana Toomast, 
Eesti pealinna sümboolset valvurit). 

Teksti seovad tervikuks ka tegevusaja tunnused, nt Hommikul oli mul nii kiire, et pidin 
peaaegu tööle hilinema. Õnneks jõudsin siiski viimasel minutil kohale ja hakkasin kohe 
eelmisel päeval saadud kiireloomulisele kirjale vastama. Umbes poole tunni möödudes 
teatas aga sekretär, et ülemus kutsub mind enda juurde eelmise kvartali aruannet tut-
vustama. Ja alles nüüd meenus mulle, et olin selle tähtsa dokumendi koju unustanud. 

1)

2)

3)
4)
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Lihtmineviku kasutamine järjestikustes lausetes näitab, et tegemist on lineaarselt kulgeva 
jutustusega. Enneminevik viimases lauses teeb kokkuvõtte varem toimunud tegevusest 
(ja seda ei saaks kasutada ilma saatva lihtminevikuta). 

Ellips on mingi fraasi, sõna või sõnaosa väljajätt. Sageli jäetakse välja rindtarindeid, 
nt Me KÄISIME1 Tartus, Ø1Pärnus ja Ø2Võrus). Eesti keelele on iseloomulik ka liitsõna 
osade väljajätt (nt armastus-, ulme- ja õudusFILMID), kusjuures ellipsit märgib side-
kriips, ning rajava, oleva, ilmaütleva ja kaasaütleva käände lõppude ellips (nt Ma läksin 
peole koos MairiØ, SirliØ ja Karliga).

Samuti on eesti keeles võimalik kasutada nn kontekstiellipsit, mille puhul jäetakse ära 
mina, sina, meie ja teie nimetava käände vormid ja isikut märgivad ainult pöördelõpud, 
nt Olen juba üsna väsinud. Kas tahad midagi juua? Jah, tahaksin küll. Kas hakkame 
lõpetama? Tean, et olete selle alaga tegelenud juba viisteist aastat. See on väga tavaline 
alati, kui asesõnal ei ole rõhulisa (kõik, ise, mõlemad).

Sidendus

Sidendus seob teksti elemente kindla tähendusega viisil (nt paks JA sisukas raamat 
NAGU „Sõda ja rahu“, paks, AGA sisutu raamat KUI ajaraiskaja; MITTE hirmunud, 
VAID mures; Ütlesin, ET ei tea).

Rinnastuse korral paiknevad võrdväärsed tarindid kõrvuti ja võivad olla ühendatud 
sidendite abil (nt Ostsin turult liha, kala, puuvilju JA marju. Jaanuar on juba käes, AGA 
lund ikka ei ole). Rinnastus võib olla ühendav, sel juhul kasutatakse sidendeid ja, ning, 
ega, nii…kui (ka), vaid, ei…ega. Vastandava rinnastuse korral kasutatakse sidendeid 
aga, kuid, ent, vaid. Järeldavat ühendust vormistavad sidendid seega, järelikult, niisiis, 
siis, mis järeldusseose enesestmõistetavuse korral võivad ka ära jääda. Seletavat rinnas‑
tust vormistavad sidendid nimelt, see on, see tähendab. Eraldava rinnastuse korral kasu‑
tatakse sidesõna või. 

Alistuse korral on liitlause üks osa põhilause ja teine temale alistatud osalause (nt 
Läksin turule, ET süüa osta). Sellistes lausetes kasutatakse sidendeid et, nagu, justkui, 
kui, otsekui, kuni, kas, sellepärast, sest (et), kust, kuhu, kus, kui, kuidas, kes (kõigis 
käändevormides), mis (kõigis käändevormides) jt sh ka möönvaid sidendeid kuigi, ehkki, 
olgugi (et). 

Teksti seovad ka siduvad üldlaiendid (nt samas, muidu, pigem, hoopis, küll, siiski, 
ometi, ikkagi, sellele vaatamata, sellest hoolimata).
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5.7.2.	B-taseme	oskused	suhete	ja	seoste	väljendamisel	tekstis

B1-tasemel	mõistab	ja	kasutab	isik	lisaks	A2-oskustele	järgmist:

Jrk Näited

1. Mõistab üldjuhul olemasolu, koge-
mise ja omamise väljendust fraa‑
si- ja lausetasandil.

Meie linnas on suurepäraseid söögikohti.
Seal leidub nii hõbedat kui kulda.
Selliseid arvuteid ei ole enam olemas.
Mul on hea meel.
Nautisime kaunist muusikat.
See on meie ülemuse sekretäri abikaasa 
auto.
See raamat kuulub mulle.

2. Kasutab mõnesid võimalusi olemas-
olu, kogemise ja omamise väljen‑
damiseks. Kasutuses esineb vigu.

Mul on palju tööd.
See on meie firma parkla.
Siin on liiga vähe *lilled → lilli.
*Mulle → mul on igav.

3. Kasutab sagedasemaid võimalusi 
teksti sidumiseks kontekstiga 
(nt isikulisi asesõnu, verbi isikutun‑
nuseid, asemäärsõnu, tegevusaja 
tunnuseid, ainuviitelisi nimetusi ja 
nimesid, aega ja ruumi määratle-
vaid fraase) üsna korrektselt.

Ma ise kirjutasin selle. Praegu mul ei 
ole aega, aga varsti on. Selles etenduses 
mängis peaosa Ita Ever. Samal päeval 
käisime ka kinos. Ajalehed on akna juures 
alumisel riiulil.

4. Oskab inimeste poole pöörduda. eesnime ja perekonnanime kasutamine; 
härra, proua kasutamine

5. Kasutab sagedasemaid asendus‑
vorme tekstiosade sidumiseks, kus‑
juures kasutuses esineb eksimusi.

isikulisi asesõnu, ma (mina), sa 
(sina), ta (tema), me (meie), te 
(teie), nad (nemad) sagedase‑
mates vormides üsna korrektselt. 
Kasutab nii asesõnade lühivormi 
kui pikka vormi, kuid mitte alati 
korrektselt;

▪ Ma rääkisin nendega.
Ta kirjutas *meiest → meist artikli.
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näitavaid asesõnu see, need sage‑
dasemates vormides;

▪ Rääkige palun sellest.
Olen *nendega töödega→ nende töödega 
rahul.

siduvaid asesõnu kes, mis sage‑
damini kasutatavates vormides; 
siduvat asesõna kus ja tema 
vorme;

▪ Juhataja ütleb sulle, millest sa pead kir-
jutama.
See on töö, *milline → mis mulle ei meel-
di.

omastavaid asesõnu oma, enda 
mõnes vormis;

▪ Andke palun oma pass. Võtke see raamat 
endale.

vastastikuseid asesõnu teineteise, 
üksteise sagedamini kasutata‑
vates vormides;

▪ Nad rääkisid teineteisega pool päeva.

umbmääraseid asesõnu miski, 
keegi, mõni, muu, mõlemad, 
palju, teine (= muu), kõik, terve, 
kogu, iga, igaüks mõnedes vor‑
mides;

▪ Igal inimesel peab olema kodu.
*Kõik → Kogu kursus oli väga huvitav ja 
kasulik.

asearvsõnu mitu, mitmes;▪ Mitmendas klassis sinu laps õpib?
*Mitmesse → mitmendasse klassi ta 
läheb?

aseomadussõnu (nt selline, niisu-
gune) sagedasemates vormides.

▪ Ma tahan ka selliseks lauljaks saada.

6. Kasutab sagedasemaid kohamäär-
sõnu ja kaassõnu (nt siin, seal, 
kuskil, kusagil, peal, sees, väljas, 
all, peal, kohal, juures, ääres, taga, 
kõrval, ees, all, ligidal, lähedal) 
sagedasemates vormides. Kasutuses 
esineb eksimusi.

Kas siin lähedal on kohvik? Auto sõitis 
maja taha.
Kas siin *kuhugi → kusagil saab süüa?

7. Kasutab sagedasemaid ajamäär-
sõnu ja teisi ajale viitamise või‑
malusi (nt vara, hilja, täpselt, para-
jal ajal, õigel ajal, varsti, kohe, 
praegu, kunagi). Kasutuses esineb 
eksimusi.

Õnneks jõudsin tööle õigel ajal.
Oodake, ta *praegu → kohe tuleb.
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8. Kasutab võrdlusvorme (nt sama-
sugune, ühesugune, teistsugune, 
erinev, sarnane; samamoodi, teist-
moodi, ühtemoodi, erinevalt, sar-
naselt). Kasutuses esineb eksimusi.

Me mõtleme erinevalt. Kas võib teistmoodi 
kirjutada?

9. Kasutab lihtsamat välistavat asen-
dust (nt teised inimesed, muud 
asjad, mitte keegi, mitte kunagi). 
Kasutuses esineb eksimusi.

Mitte keegi ei tea mitte midagi.
Ära räägi seda *mitte keegile → mitte kel-
lelegi.

10. Kasutab teksti sidumiseks mõnikord 
sünonüüme, ülem-alammõisteid.

Tallinn – pealinn, Eesti kõige suurem linn, 
kesklinn, äärelinn

11. Oskab kasutada nii rinnastust kui 
alistust; kasutab sagedasemaid 
sidendeid.

Kas sa tahaksid minna kontserdile või 
kinno? Ma käisin eile seda filmi vaatamas, 
kuid mulle see ei meeldinud.

12. Oskab kõiki eespool loetletud asen-
dusvahendeid kombineerida ja moo-
dustada viiteahelaid, st ei piirdu vaid 
kõige lihtsakoelisema asendusega.
Kasutab ka sagedasemaid siden‑
deid.

Mul on sõber. Tema nimi on Priit. Ta on 
insener. Tal on huvitav töö. Ta töötab ühes 
firmas. Firma ehitab maju. Vrd Minu sõber 
Priit töötab insenerina. See töö on huvitav 
ja meeldib talle väga. Priit töötab insene-
rina ühes firmas, mis ehitab maju.

B2-tasemel	mõistab	ja	kasutab	isik	lisaks	B1-oskustele	järgmist:

Jrk Näited
1. Mõistab olemasolu, kogemise ja 

omamise väljendust fraasi- ja lause-
tasandil.

Selles artiklis esineb nii suurepäraseid 
ideid kui ka täielikke mõttetusi.
Ma tajusin ebasõbralikkust.
Kus on nende valesti pargitud autode 
omanikud?
See mõte ei kuulu meile kummalegi.

2. Kasutab mitmeid võimalusi olemas-
olu ja puudumise väljendamiseks, 
sh nii kogeja-omajalausete kui 
eksistentsiaallausetega; kasutab nii 
osa- kui täisalust, kuid mitte alati 
täiesti korrektselt.

Mul on häid sõpru nii poiste kui tüdru-
kute hulgas. Mul ei ole ühtegi head sõpra. 
Tallinnas puudub võimalus metrooga sõi-
ta. Teda pole siin, ta on ära.
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3. Kasutab mitmeid võimalusi koge-
mise ja omamise väljendamiseks, 
kasutades seejuures ka pikemaid 
fraase. Kasutuses esineb mõningaid 
vigu.

Imetlesime tema tarkust ja vaimukust. 
Need on meie klientide ettepanekud. Kas 
te tahate öelda, et need töövahendid ei 
kuulu mitte kellelegi?

4. Kasutab teksti sidumiseks konteks-
tiga suuremat hulka ainuviitelisi 
sõnu ja määratlevaid fraase.

Selles etenduses mängisid peaosa Evelin 
Pang, Marko Matvere ja Elisabeth Tamm.
Võta peegel minu käekoti sisemisest alu-
misest taskust.

5. Kasutab mitmesuguseid asendus-
vorme teksti sidumiseks lause-
siseselt, lausetevaheliselt ja teksti-
lõikude vaheliselt. Kasutuses esi-
neb mõningaid vigu.

isikulisi asesõnu (mina), sa 
(sina), ta (tema), me (meie), te 
(teie), nad (nemad), ise mitmes 
vormis peaaegu korrektselt. See-
juures oskab sõltuvalt rõhuase-
tusest valida lühivormi või pika 
vormi ja kasutada ka eestipärast 
isikulise asesõna ellipsit;

▪ Me kõik oleme temasse armunud. Rääkige 
palun enda kohta paar sõna. Kui temal 
tõesti ei ole aega, siis helistage minule.

näitavaid asesõnu see, need mit‑
mes vormis peaaegu korrektselt;

▪ Nende klientide jaoks peab aega leidma.

siduvaid asesõnu kes, mis mitmes 
vormis üldjuhul korrektselt;

▪ Sain auhinnaks särgi, mille ka kohe selga 
panin.

omastavaid asesõnu oma, enda 
peaaegu korrektselt, kasutades 
seejuures ka ellipsit koos sõna‑
ga oma. Oskab valida oma ja 
isikulise või näitava asesõna vor‑
mide vahel;

▪ Kui sul endal pliiatsit pole, võta minu 
oma.
Ma läksin koos *minu → oma sõbraga 
teatrisse.

Kasutab vastastikuseid asesõnu 
teineteise, üksteise mitmes 
vormis peaaegu korrektselt.

▪ Nad armusid teineteisesse esimesest pil-
gust.
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Kasutab umbmääraseid asesõnu 
miski, keegi, mõni, mitu, muu, 
mõlemad, palju, teine (= muu), 
üks (= keegi), kõik, terve, kogu, 
mingisugune, iga, igaüks mitmes 
vormis üsna korrektselt.

▪ Ootasin sinu kõnet terve eilse päeva. 
Igaühele ma sellest ka ei räägi. Kui teil 
tekivad mingisugused probleemid, siis 
helistage.

Kasutab asearvsõnu mitu, mitmes 
mitmes vormis üsna korrektselt.

▪ Mitmendana sa vastasid? Mitmesse kooli 
sa avalduse esitasid?

Kasutab erinevaid ellipsi liike 
(liitsõnaosade ellipsit, rajava, 
oleva, ilmaütleva ja kaasaütleva 
käände lõppude ellipsit ja kon‑
tekstiellipsit).

▪ Istun diivanil ja mõtlen.

Oskab omadussõnade abil teksti-
osale tagasi viidata.

▪ Mulle meeldis rohkem see valge. Sellist ma 
tahaksin.

6. Kasutab mitmeid kohamäärsõnu ja 
kaassõnu kohale viitamiseks.

Mis sa seal istud, tule meie hulka! Meie 
maja lähedale ehitati uus spordikeskus.

7. Kasutab mitmeid ajamäärsõnu ja 
teisi ajale viitamise võimalusi.

Lõpeta oma kiri ja seejärel loe see ette.

8. Kasutab mitmeid omadusi ja seisun-
deid kirjeldavaid asendusvorme.

Seal on mitu maitseainet, anna mulle see 
kõige teravama lõhnaga.

9. Kasutab mitmeid välistava asen-
duse võimalusi (nt mujal, vastupidi, 
hoopis teisiti).

Ma ei mõelnud nii, vaid hoopis teisiti.

10. Kasutab teksti sidumiseks mitmeid 
täielikke ja osalisi sünonüüme, 
ülem- ja alammõisteid, seejuures 
tunneb üsna hästi eesti keele ja 
kultuuri põhiseid mõisteseoseid, 
eestipäraseid osaterviku väljen‑
deid ja lühikasutusi.

Tanel Padar – Eurovisiooni võitja, Gerli 
Padari vend
jalgratas – tagumine ratas
metsmaasikas – maasikas
ajaleht – lehekülg
jalgratas – ratas, ajaleht – leht
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11. Kasutab lihtsakoelise osutav-näi‑
tava paralleelasenduse asemel 
rohkem järjestikust asendust, vii‑
dates nii eelmise lause lõpule kui 
teemale.

*Kerli1 on minu hea sõber. Ta1 on väga 
tore tüdruk. Tal1 on meeldiv iseloom ja 
peaaegu alati hea tuju. Mulle meeldib 
temaga1 koos aega veeta. Meile meeldib 
sportida ja kinos käia. Vrd Kerli1 on minu 
hea sõber. Sellel toredal tüdrukul1 on meel-
div iseloom ja peaaegu alati hea tuju, selle-
pärast armastangi temaga1 aega veeta. 
Teeme koos igasuguseid asju, aga üle 
kõige armastame sportida ja kinos käia.

12. Oskab kasutada mitmeid sidendeid, 
sh ka ühendsidendeid ning oskab 
valida sobiva osaliselt sünonüüm‑
sete hulgast. Oskab sama mõtet va-
rieerida eri sidendite abil.

Tema tuli, kuid mina mitte. Tema tuli, mina 
aga mitte.
Jätkan eesti keele õpinguid, seega on mul 
ka edaspidi kolmapäeva õhtud kinni.
Jätkan eesti keele õpinguid hoolimata sel-
lest, et mu elu on praegu väga kiire.

13. Kasutab kirjavahemärke suhteliselt 
korrektselt. Oskab kasutada ka 
koolonit ja mõttekriipsu.

14. Valib mõnikord registri- ja stiili-
kohaseid asendusvorme.

inimene – isik, kodanik, tüüp
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VI peatükk. Tekstitöö- ja 
vahendusoskus

Keeleoskus tähendab oskust kasutada keelt (sõnavara, grammatika, hääldus, kiri) nii 
suuliste ja kirjalike tekstide mõistmiseks (kuulamis- ja lugemisoskus) kui ka koos-
tamiseks (rääkimis- ja kirjutamisoskus), võttes arvesse konteksti ja suhtluspartnereid (vt 
ka I ptk).

Tekstid on vähim üksus, mille abil inimesed suhtlevad. Suhtluseks on aga igas kesk‑
konnas omad väljakujunenud tavad. Tõhus keeleoskus on eelkõige oskus kindla keele 
keskkonnas oma vajaduste ja staatuse (nt ameti-) nõuete piires tekstide toel toime tulla. 
Teksti žanri ja keelekasutuse üldise stiili määravad seejuures eesmärgid (vt III ptk), olu‑
kord ja suhtlejate rollid (vt IV ptk), kitsamad sõnalis-grammatilised võimalused tule-
nevad aga kõnealusest teemast (vt IV ptk) või teksti koos hoidvatest üldmõistetest ja 
mõisteseostest (vt V ptk).

Tekst on alati üks osa sündmuste ja toimingute pikemast ahelast, millega inimene 
isiklikus või avalikus elus, haridus- või töösfääris kokku puutub. Nii põimuvad suht‑
lustoimingud ja tekstid või tekstikogumid ning seostuvad inimese sotsiaalsed rollid ja 
keelelised osaoskused.

B-tasemel kasvab tekstidega toimetulek järsult, nihkudes isikliku elu sfäärist avaliku 
elu, haridus- ja (oleviku või tuleviku) töösfääri. Eriti järsk on edasiminek B1-tasemelt 
B2-tasemele. Edenemine toimub kahes plaanis:

ühest küljest laieneb koos toimetulekuolukordade avardumisega nende žanrite hulk, 
millega inimene toime tuleb; 
teisest küljest muutub see, mil määral ja kuidas tekstidega toime tullakse. Seejuures 
on oluline tekstide autentsus ehk elutarbelisus, mida tänapäeval seostatakse õppija 
vanuse, huvide ja taotlustega, silmas pidades tema hetkevajadusi ja aimatavat tule‑
vikku.

Peatükis antakse eesti keele õppe eest vastutajale, selle keele õppematerjali koostajale ja 
õpetajale ülevaade tekstimaailmast ning sellest, millega ja kuidas inimene B-tasemel 
edenedes teksti looja ning vastuvõtjana toime tuleb. Tasemekirjelduse keskendumine 
üldkeelele ei luba ealiselt ja huvide või ameti järgi olulisi tekste ette näha ega loetleda, 
nendest peavad täpsema ülevaate looma ainekavade, kursuseprogrammide, õpivara ja 
tunnimaterjali koostajad.

▪

▪
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�.1. B-taseme tekstimaailm

6.1.1.	Teksti	mõiste

Teksti on defineeritud mitut moodi. Kõige täpsem määratlus on ka kõige üldisem: „Tekst 
on kasutusel olev keel, mille ülesandeks on vahendada sõnumit.“46 Tekst võib olla nii 
suuline kui kirjalik.

Teksti omadused sõltuvad sellest, kus on tekst kasutusel, kes on selle kasutaja ja 
milleks seda kasutatakse. Samuti pole teksti pikkus piiratud: nii mitmeköiteline romaan 
kui ka tänavasilt ja ühesõnaline tervitus või hüüatus (Tere! Appi! Stopp!) on tekstid. Mõni 
eesti tegusõna võib anda ühesõnalisi lauseid, mis võivad kontekstis osutuda tähendus‑
likuks tekstiks (nt Sajab. Pimeneb. Tibutab. Tuiskab), sh saadetuna mõnest suhtlusele 
suunatud repliigist (nt Vaata, tuiskab!). Niisugune repliik võib ise osutuda tekstiks: Vaat 
kui huvitav. – Kas pole, mis?

Suulises dialoogis on tavaline, et vaid mõnest üksikust liikmest koosnev lause (nn 
vaeglause) saab kõnevoorus tähenduse, nagu küsimuse Mida sina soovid? vastuslause 
Piima või Kas keegi piima soovib? vastus Mina. Asjakohane taju kantakse suuresti üle 
emakeelest. 

Kirjalikus tekstis on seosed täpsemini väljendatud ja tekst harva lühem kui täislause, 
kus on olemas vähemalt kõik tegusõna kohustuslikud laiendid; nt Ants ja Mari abiellu-
vad. Ma soovin piima. Sõitke Tartust Võruni (ja pöörake siis Petseri peale). See sunnib 
võõrkeele sõnu seostatult omandama ja teadlikult õppima nende laiendusviise, eriti mui‑
dugi tegusõnast tingitud lausemalle, mida koos sõnavara ulatuse kasvuga B2-tasemeni 
palju lisandub.47 Ühtlasi tajub keeleoskaja B2-tasemel sõnade stiiliväärtust, mis ilmneb 
ainult tekstides. 

Avalikud ja levitamiseks mõeldud tarbetekstid – nii suulised kui ka kirjalikud – on 
aktsepteeritavad korrektses kirjakeeles esitatuna. Korrektne kirjakeel hõlmab nii sõna‑
vara ja õigekeelsust kui ka selget ja loetavat lauseehitust ning teksti komponeerimise ja 
sidumise oskust48.

Loomulikus keelekasutuses on teksti vastuvõtt, loomine ja vahendamine tihedas seo‑
ses. Mis tahes tekstide mõistmine on rohkem või vähem aktiivne protsess – nimelt see-
pärast, et interpretatsioon (tõlgendus) annab tekstile tähenduse, vahel ka rolli, mida teksti 
autor ei saa ette näha. Suhtluse ajal vahendavad indiviidid suulist või kirjalikku teavet, 
sealjuures toimub teksti loomine ja vastuvõtt üheaegselt, näiteks valmistatakse kuulamise 

46 Kasik jt 2007: 9.
47 Võõrkeeleõppe tahult aitab eesti lausemalle jälgida: Raili Pool, Eesti keele verbirektsioone. Tartu: TÜ 

Kirjastus, 1999.
48 Vt Raamdokument 2007 skaalatabelid 43, 46, 50, 51; Kasik jt 2007: 28–45
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ajal juba vastust ette. Suhtluse õppimine eeldab seega rohkem kui lihtsalt ütluste vastu-
võtu ja loomise eraldi omandamist. Osaliste koostööl on kommunikatsioonis keskne 
roll.49

Ühe ja sama teksti najal võib täita mitmesuguseid suhtlusülesandeid. Kui üliõpilane 
on loengul, kuulab ta õppejõu loengu teksti, kirjutab selle põhjal oma konspekti, mõne 
aja pärast loeb seda ja vahendab kuulatut-kirjutatut-loetut ettevalmistatud tekstina suuli‑
sel või kirjalikul eksamil. Olulise info konspekteerimine, meenutav lugemine ja eksamil 
vahendamine õnnestuvad tõenäoliselt alles B2-taseme keeleoskuse juures, kui suude‑
takse elavas esituses mõista ka loogilise arutluskäigu ja korrektse keelega teadusloen‑
gute põhisisu, mille kaudu areneb järk-järgult ka keeleoskus. Ülikoolis omandatu leiab 
tarbelist kasutust alles töös, kus sellele saab toetada nii mitut liiki tekstide mõistmist ja 
koostamist, mis iseloomustavad juba keeleoskuse C1-taset.

6.1.2.	Eri	tüüpi	tekstid

Keeleõppes kasutatavad tekstid on kas õppeotstarbel moodustatud või autentsed ehk elu‑
tarbelised, mis tulevad ette igapäevatoimingutes. B-taseme keeleõppes peaks kesksel ko‑
hal olema õppijale huvitavad ja olulised autentsed tekstid.

Autentseid tekste liigitatakse mitmeti:
üldise eesmärgi järgi (esteetilise ja pragmaatilise eesmärgiga tekstid)
keelekasutuse sfääri järgi (avalikud, isiklikud, töö- ja õppetekstid)
keelekasutuse valdkonna järgi (nt filmitekstid, ilukirjandustekstid, ajakirjandus- ja 
Interneti-tekstid, reklaamitekstid, õigus- ja ametitekstid, asjaajamistekstid, oskus- ja 
teadustekstid, usutekstid)
suhtluseesmärgi ehk keelekasutuse funktsiooni järgi (näiteks teavitavad, teavet kü‑
sivad, suunavad, käskivad, mõjutavad tekstid; vt III ptk)
kasutatava keelevormi järgi (suuline või kirjalik)
tekstivormi alusel (monoloog või dialoog)
teksti grammatilise seotuse järgi (seotud või sidumata tekst)
mõtteseostest tingitud domineeriva laadi järgi (jutustav, kirjeldav, argumenteeriv 
või seletav tekst)
žanritesse, mis on valdkonnaülesed (nt käsiraamat, kaanekirjutis, resümee, artikkel, 
kiri, ettekanne, sõnavõtt, kõne, vestlus) või valdkonnale eriomased (nt õiguses sea-
dused, töös protokollid, sõnavõtud, ametikirjad, ajakirjanduses lühiuudised, lugeja‑
kirjad, teaduses uurimisraportid ja artiklid, usus jutlus või palve jne).

Liigitus on otstarbekas tekstimaailma mitmekesisuse korrastamiseks. Tegelikkuses 
põimuvad liigitusaspektid, nt monoloog võib olla suuline või kirjalik, ametitekst võib 
49 Raamdokument 2007: 29.
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olla küsiv või käskiv jne. Mida enamat tüüpi tekstidega on eesti keele õppija ja omandaja 
kokku puutunud, seda autentsem on tema õpingute lähtematerjal ja seda parem keele‑
kasutus. Tekstide mitmekesisus arendab võõra keele stiilitunnet. Stiilitaju peaks tekkima 
B1-tasemel ja arenema B2-tasemel juba välja neis piirides, mis on õppijale ea- ja jõu-
kohased.

6.1.3.	Toimetulek	kunsti-	ja	tarbetekstidega

Tekstide liigitamine on teoreetiline tegevus. Allpool tuuakse eri tüüpi tekste välja enne-
kõike sellest aspektist, mis võib õppimisel oluliseks saada, peatutakse nende komposit‑
sioonil ja sidususel. Osal on tähtsust ennekõike õppematerjali koostajatele ja õpetajale.

Üldisema eesmärgi järgi liigitatakse tekste kunstitekstideks (esteetiline eesmärk) ja 
tarbetekstideks (pragmaatiline eesmärk).

Esteetiliselt eesmärgistatud kunstitekstid loovad fiktiivseid maailmu, mida kirjel‑
datakse mitmekülgse sõnavara abil. Autori peamõte selgub tervikust. Selle toovad esile 
teose autori- ja/või tegelaskõne monoloogides ja dialoogides väljenduvad suhted, tun-
ded, mõtted jne, mis peegeldavad kultuuri ja kogemusi. Iga rahvuskirjandus on Euroopa 
kultuuripärandi oluline osa, mida tuleb kaitsta ja arendada. Kirjandusõpingud kui võõr‑
keeleõppe osa täidavad intellektuaalseid, moraalseid, emotsionaalseid, kultuurilisi ja 
keelelisi eesmärke ning arendavad teksti mõistmist.50

B1-tasemel on keelekasutaja suuteline mõistma suhteliselt lihtsas keeles kirjutatud ja 
keskse sõnavaraga tekste, seega ei ole ta veel pikema ilukirjandusteksti lugeja. B1-tase‑
mel peaks eakohaselt huvitavaid ilukirjanduspalu pakkuma õpikutes ja neid vajadusel 
adapteerima. Hea kirjandus viib tähelepanu keeleõppelt teksti sisule. Kirjandus pakub 
rikast sõnavara, k.a fraseoloogia ja kultuuriomased ütlused; ta peegeldab kultuurioma‑
seid olusid, mõtteviise ja mitmekesist suhtlusolukordade ringi. Muu hulgas aitab tekstide, 
k.a luuletuste päheõppimine kinnistada õpitud sõnu ja fraase. Huvitavate näidendite ja fil-
mide ümberjutustamine innustab kõneoskust kasutama. Ilukirjandusteoste refereerimine 
õppetöös aitab kaasa vahendusülesannete täitmisele autentsetes tarbelistes olukordades.

B2-tasemel suudab keeleõppija ilukirjanduslike tekstidega toime tulla, ta saab aru ka 
tänapäevasest moodsama keelega proosakirjandusest.51 Toimetulekut toetab kirjanduse 
õppimine eesti keeles. Keeleõppesse peaks kaasama ka väärtfilme, sest nende osatäht‑
sus kultuuris on suur ning B2-taseme keeleoskus tagab võime neid mõista ja isiklikust 
vaatenurgast hinnata.

Tarbetekstidel on pragmaatiline ehk eluoluline eesmärk – nad peegeldavad reaalset 
füüsilist või mentaalset maailma vastavalt oma looja eesmärkidele.

50 Raamdokument 2007: 73.
51 Raamdokument 2007: 43, tabel 2.
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Tüüpiline tekst on seotud	proosa, mille tähtsamad vormid on monoloog ja dialoog. 
Dialoogiline kunstitekst on näiteks draamavorm, millega kohtutakse näidendites ja 
filmides, tarbelised dialoogid on vestlus ja suuline või kirjalik intervjuu, kaudsemalt ka 
temaatiline kirjavahetus. Elava draamavormi kasutamise kõrval peaks B-taseme õppe-
töös varasemate informaalsete kirjade kirjutamise järjena harjutama juba kirjadele, kuu‑
lutustele, otsitud tooteinfole jms omapoolse kirjaga reageerimist või vastamist. Oskus 
monoloogi ja dialoogi eristada ja struktureerida kantakse üle õppija emakeelest.

Algtasemel puutub keelekasutaja kokku formularide ja lühikeste siltidega, iseseisva 
keelekasutaja jaoks laieneb tarbetekstide ring uute sidumata	 tekstidega, näiteks peab 
B1-tasemel õppima kasutama eri tüüpi nimestikke (nt sõnaraamatud, kataloogid), tabe‑
leid (nt sõiduplaane) ja jooniseid (nt diagramme arvamusküsitluste tulemustega jms). 
Sidumata tekstide sisu tuleb õpingutes või töös tihti üldistada ja vahendada ning nende 
põhjal avalikus elus oma arvamus kujundada, et olla eesti keelt kasutava ühiskonna te‑
gus liige. Kõige paremini toetab sidumata tekstide tõlgendamist aineõpe sihtkeeles, sest 
sidumata tekste kasutavad reaalained, loodusteadused, ajalugu ja ühiskonnaõpetus. Muul 
juhul tuleb neid teadlikult keeleõppesse kaasata.

Keeleoskuse arengule aitab kaasa kokkupuude ja toimetulek eri laadi52 tekstidega. 
Keeleõppes peaks jälgima, et oleks võrdselt esindatud laadilt erinevad tekstid: kirjelda‑
vad, jutustavad, arutlevad-põhjendavad ja seletavad tekstid, milles domineerivad erine‑
vad mõisteseosed ja mõtteskeemid. Tekst on harva laadipuhas, kuid üks nimetatutest 
domineerib žanrile omasel viisil. B1- ja B2-taseme keeleoskus erinevad just teksti laa‑
dide valdamiselt. Keeleoskuse B1-tasemel tuleb inimene toime jutustava ja kirjeldava 
teksti loomisega, B2-taseme tekstiloomes on keelekasutajale jõukohased abstraktsed 
arutlused ja sügavam põhjendamine.

Olukorrale tüüpiliste registritega toimetulekut näitab erinevate žanridega toimetulek. 
Žanr on teksti liik, mis tähendab olukorrale tüüpilise registri avaldumist tekstina. Žanr 
on näiteks suuline kauplusedialoog või ajaleheuudis oma rohkem või vähem tüüpilise 
sisuga, selle edastamiseks sobivate keelenditega ja ülesehitusega (kompositsiooniga, vt 
allpool).

Žanr on tugevasti seotud suhtlejate sotsiaalse distantsiga ja rollijaotusega. IV peatükis 
osutatud oludes suhtlusülesannetega tasemekohaselt toime tulla tähendab rea žanrite 
valdamist kord aktiivselt, kord passiivselt. Teksti ülesehitus on mõneti selgem kirjalike 
žanrite puhul ja vabam suuliste juures, kuid see pole päris vaba kunagi. Ka vabas vestlu-
ses eelneb tervitus teema juurde asumisele ja teemat ei saa tõrjuda ega vahetada enne, kui 
see on üles tõstetud.

Žanrite ja neile omase kompositsiooni valdamine on suuresti ülekantav emakeelest ja 
sõltub emakeele funktsionaalsest oskusest. Üldiselt jälgib B2-tasemel keelekasutaja 
teksti loomisel žanrinõudeid, raskusi võib esineda žanritega, millega ta ka emakeeles 

52 Teistes allikates on kasutatud ka terminit „tekstitüüp“, vt Kasik 2007a.
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toime ei tule. Näiteks ei tule kooliõpilane enamasti toime mis tahes juriidilise, spetsii‑
filiselt töise või teadustekstiga. Õpetaja, õpikuautor ja keeleoskuse hindaja peaksid 
suutma arvestada, et näiteks B2- ja C1-taseme nõudlikke töösuhtluse žanreid ei saa õpi‑
lane vallata ka veel gümnaasiumis.

6.1.4.	Teksti	ülesehitus,	sidumine	ja	sõnajärg

Suhtluse õnnestumise tähtis komponent on teksti kompositsioon. Tekst jaotub sisu‑
listeks ja vormilisteks kompositsiooniosadeks: peatükkideks, alapeatükkideks, osadeks, 
lõikudeks. Pikemas monoloogis võib olla allteemasid, illustratsioone, järeldusi, üldistusi 
jms, mida – eriti kirjalikus tekstis – kannavad just teksti kindlal moel järjestatud sisu‑
osad.53 Tekst, kus ühe ja sama allteema juurde tullakse jupiti, põimides neid järeldustega 
või üldistades midagi, mis tekstist veel ei järeldu, on hüplik.

Iga uue žanri juures peaks õppijat kui teksti vastuvõtjat suunama teksti sisuosi 
kokku võtma, pealkirjastama jms, need toimingud arendavad kompositsioonitaju ning 
valmistavad õppijat ette teksti loomiseks. Info järjestamise viise tundes on B2-tasemel 
keelekasutajal kergem oma mõtteid väljendada ja siduda ning luua kirjalikku teksti (nt 
selgitav kiri toote otstarbe või kasutamise kohta äripartnerile, arutluskiri ühise sündmuse 
korraldusvõimaluste üle, avaldused asjaajamisel, seletuskiri politseis, taotlused ja ostu‑
soovid ärisuhetes jne). Kirjalikke tekste, näiteks ka asjaajamises olulisi taotlusi, avaldusi, 
ametikirju, aruandeid vm, samuti nõudlikke suulisi žanreid, nagu avalik ettekanne või 
kõne, tuleb koostama õppida. 

Teksti ülesehitus peab olema põhjendatud, tulenema teksti loomise eesmärgist. Kui 
keeleõppijale on tutvustatud erinevaid info järjestamise viise ja teksti laade, teab ta, mil‑
lele tähelepanu pöörata ja mida tekstilt oodata.

Tarbetekstis võib kasutada mitmesuguseid info järjestamise viise:
ajaline järjestamine (enne–nüüd–tulevikus);
ruumiline järjestamine (meil – mujal, lähedal – kaugel, esiplaanil – tagaplaanil);
loeteluliigendus (olulisest vähemoluliseni, üldisest üksikuni, üksikust üldiseni);
temaatiline liigendus (teemat vaadeldakse osade kaupa või eri aspektidest);
tuntusliigendus (tuttavast tundmatuni, lihtsast keerulisemani);
võrdlev liigendus (kahe nähtuse süsteemne võrdlemine punkt-punktilt);
seostav liigendus (põhjus – tagajärg, nähtus – põhjus);
probleemikeskne liigendus (küsimus – vastus, probleem – lahendus, õige – vale).54

Teksti kindel struktuur ja piirid tagavad teksti tähendusliku terviklikkuse. Seda nimeta‑
takse teksti sidususeks. Peale loogilise struktuuri tagab sidusust üldlaiendite otstarbekas 

53 Kerge 2001: 172–173.
54 Kasik jt 2007: 30–31.
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kasutus (vt ka V ptk), sõnajärg, s.o lausete ja fraaside selge ehitus koos nende liikmete 
järjestamisega; viiteahelate selgus, s.o asendusvormide, väljajätete ja korduse reegli-
pärane ja loogiline kasutamine (vt V ptk); sidesõnade jm sidendite kasutamine (vt V ptk), 
kõrvallause vastete ja nende kohustuslikkuse tundmine; eituse eestipärased võimalused. 
Teksti sidumise vahenditest on põhjalikumalt juttu mitmes allikas.55

Teksti sidumisel on muu hulgas oluline loomulik	 sõnajärg. Tekstilause sõnajärg 
tähendab lausemoodustajate, s.o sõnavormide, fraaside ja kõrvallausete järjestamist, mis 
sõltub lause põhitüübist (normaal-, kogeja- või omajalause). Eesti keeles on viis lause 
põhitüüpi, millest igal on terve rida tekstisõnajärje võimalusi. Näiteks otsesõnajärjega 
normaallause Andres [teema]// läheb esmaspäeval kooli [teade] on tavaline teksti(osa) 
alguses, kuna muus positsioonis võib teemaks võtta hoopis mõne asjaolu: Kooli [tee‑
ma]// läheb Andres esmaspäeval [teade], Esmaspäeval [teema]// läheb Andres kooli 
[teade]. Lause lõpus on see lauseosa, mis edastab kõige olulisemat ja uuemat infot, nt 
Esmaspäeval läheb kooli Andres [teate fookus]. Lisaks lause tekstisõnajärje võimalustele 
tuleb B-tasemel omandada keerukamate eriküsimuste esitamine, mis taas põhineb sõna‑
järjetajul.56

Tähtis on omandada ka fraasi sõnajärg. Tähelepanu vajab omastavaliste täiendite ül‑
dine tähendus ja eesasend (vrd nt Beethoveni sümfoonia, Pärnu reisi, kõrvallause ehi-
tuse ja Katrini kingade tõlkeid inglise keelde), täiendite keeleomane järjestamine (nt kõik 
teised kohale jõudnud suurte ilusate siniste silmadega neiud), aga kindlasti ka sama-
liigiliste määruste järjestamine laiemalt kitsamale (Tallinnas Gonsiori tänavas, 2008. a 
juunis jms).

B1-taseme keelekasutaja oskab üsna ladusalt jutustada ja kirjeldada, kasutada lihtsaid 
tarindeid, ühendada lihtsamaid ja lühemaid sisuüksusi lihtsakoeliselt seotud järjendiks ja 
väljendada mõtteid lihtsate lausete järgnevusena. Just teksti loomulik sidusus on see, mis 
tähistab B2-tasemele jõudmist. 

Tänu sünonüümide rohkusele ja grammatika põhilisele valdamisele seob B2-tase‑
mel keeleoskaja teksti sujuvalt. Ta oskab arendada kirjeldamist või jutustamist nõudvat 
teemat, avades peamisi seisukohti, toetades neid põhjenduste ja näidetega, ning annab 
siduvate väljendite abil tulemuslikult edasi teksti mõiste- ja mõtteseoseid. B2-tasemel 
piisab, kui grammatiliste seosetähenduste edastamiseks osatakse kasutada üht, võib-olla 
sagedasimat vahendit, kuid nüansirikkaks kirjeldamiseks ja jutustamiseks ning abstrakt‑
seks arutluseks ja põhjendamiseks vajalike seoste edastamise vahendid peavad keele-
pagasis olema. Teisalt ei saa passiivne pagas kesksega piirduda, sest autentsete tekstide 
mõistmine nõuab laiemat grammatikavaramut.

55 Kerge 2001; EKKR 2007; Kasik 2007a; Kasik jt 2007.
56 Kerge 2001, EKKR 2007: 524 jj.
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�.2. Tekstitoimingud ja nende valdamine
Tekst on osa meie elulistest toimingutest. Üks näiteks loeb teksti või isegi mitut selleks, 
et tema järgmine tekst, plaanitav suuline ettekanne saaks ajakohane ja asjalik. Teine võib 
ettekannet kuulata, et selle sisu toel vaheülesandeid jagada (suulised juhised) ja kindel 
töö valmis saada ning tulemused kokku võtta (aruanne, artikkel, raport) – või hoopis et 
kuuldu sisu koosolekul kriitiliselt edasi anda (sõnavõtt).

Vahel kõneldakse lihtsalt selleks, et vaikus ei muutuks piinlikuks ja asenduks suht‑
lemisega (nn viisakusvestlus), vahel aga soovitakse tutvuda, infot saada või anda jne, mis 
viib järgmiste suhtlustoimingute ja tekstideni. Suhtluses tuleb seega teksti nii kuulata kui 
ka esitada, nii kirjutada kui ka lugeda.

Peaaegu alati vahendab tekst vähemalt osati mõnd teist teksti – me viitame loe-
tule ja kuuldule, õpitule ja arusaamatuks jäänule, kommenteerime teiste seisukohti või 
kasutame neid argumendina, viitame varasemale jutuajamisele või seadustele, lepin‑
gutele jm õigusaktidele jne. Just tekstide üha täpsem, asjakohane ja vajadusel kriitiline 
vahendamine on üks osa keeleoskuse edenemisest A-tasemelt C-tasemele. Vahendamine 
aktiveerib inimest nii teksti vastuvõtja rollis, sundides tõenäoliselt vahendatavat teksti 
teadliku hoolega kuulama või lugema, kui ka sellise teksti looja rollis, kus loetut pike‑
malt või lühemalt kindlal eesmärgil tuleb oma sõnadega edasi anda. Vahendamisel on ka 
kitsam, kuid võõrkeeleõpingutes oluline tähendus: vahendatud on ka tõlgitud tekst, mille 
abil sihtkeele vahenditega antakse edasi lähtekeeles väljendatud mõtet, olgu täpselt või 
refereerivalt, samas või lühendatud mahus.

Tulla toime tekstidega kui toimingute osaga ja ideoloogia kandjaga, seejuures 
kultuuri- ja olukohaselt ning arvestades ühtaegu asjade hetkeseisu ja toimingu pika-
plaanilisi sihte, enese ja ühiskonna eesmärke – see on funktsionaalne keeleoskus, mille 
lahutamatuteks osadeks on oskus tekstis otstarbekalt üld- ja eriteadmisi aktiveerida, 
keelendeid jm keelevahendeid kasutada, arvestades eelmisi ja järgmisi toiminguid ja 
tekste ning oma partnereid, k.a kohalikku ja/või kitsama rühma mõtteviisi, tavasid ja 
kombeid. 

6.2.1.	Teksti	vastuvõtt

Teksti vastuvõtmise oskusi nimetatakse retseptiivseteks. Need on kuulamine ja luge-
mine.

Mingi osa retseptiivsetest oskustest eelneb produktiivsetele oskustele: enne kui õp‑
pija suudab sihtkeelt ja tema keelendeid produtseerida, peab ta nendest aru saama, samuti 
peab tal olema mingisugune arusaam sihtkeele süsteemist. Retseptiivsed oskused eeldavad 
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samas tunduvalt piiratumat keelesüsteemi tundmist kui tekstiloome. Ka nõuab retseptiiv‑
sete oskuste omandamine vähem aega kui produktiivsete oma.57

Kuulamise ajal võtab keelekasutaja vastu ja töötleb suulist kõnet, olgu see vahe-
tu partneri lühike lause, avaliku esineja monoloog või mõnd sorti ringhäälingutekst. 
Lugemise ajal võtab keelekasutaja lugejana vastu ja töötleb kirjutatud tekste.

Teksti vastuvõtu tõhusus sõltub mitmest asjaolust, mida peaks kaaluma taseme-
kohaselt õpitekstide raskusastet tõstes.

Autori kavatsusele lähedaselt mõistetav tekst on selgesõnaline, tajutava ülesehi‑
tusega ja sidus. Kaudset teavet, vastukäivat või üllatavat infot on raske mõista.
Konteksti tugi (video, illustratsioon, skeem jms) üldiselt kergendab teksti mõist‑
mist.
Lühike tekst on tavaliselt kergem kui sama teemat käsitlev pikk tekst, sest pika 
teksti jälgimisel langeb mälule lisakoormus, hajub tähelepanu ja väsib vastuvõtja. 
Mõnikord – eriti sõltuvalt vastuvõtjast – on paljusõnaline pikk tekst lihtsam kui 
sisutihe lühike tekst (näiteks on seaduse tsitaat raskem kui tema asjakohane sele‑
tus ja oskustekst vajab õpiotstarbelisena eakohast lahtikirjutamist).
Tekst, mis on õppija jaoks oluline ja huvitav, äratab mõistmissoovi ja aitab teha 
jõupingutusi. Sisuliselt lihtsamad on igapäevaste ja konkreetsete teemadega teks-
tid, raskemad on abstraktsete ja spetsiifiliste teemadega tekstid. Asjatundja jaoks 
on oskussõnu ja -väljendeid sisaldav tekst siiski lihtsam kui rikkaliku sõnavaraga 
üldist laadi tekst, sest oma erialas tunneb ta end kindlamalt kui temale temaatiliselt 
võõraid tekste lugedes.58

Teksti mõistmise oskus edeneb astmeliselt59:
Suhtlusläve	tasemel	(B1) loeb ja kuulab inimene lühikesi tekste, mille teema igapäe‑

vaelus (tööl, koolis, vabal ajal) enam-vähem regulaarselt kordub. Ta tabab põhiideid, 
võtmesõnu ja kõige tähtsamaid detaile sellest, mis on tema enda jaoks oluline või huvi‑
tav (raadiouudised, filmid, telesaated ja rutiinsed lühikesed telefonikõned, tabelid, ka‑
lendrid, programmid, kokaraamatud, ajaleheartiklid, brošüürid, kasutusjuhendid, mõni 
lihtne ilukirjanduslik lühivorm). Pikemat suulist teksti mõistetakse aeglases esituses ja osade 
kordamispalve (üleküsimise) võimalusel, kirjalikest tullakse toime paari leheküljega. 
Igapäevakogemustega haakumatu teema ja täpsete üksikasjade mõistmine tekitab ras-
kusi, sest tasemele on omane keskne sõnavara ning piiratud hulk idioome. 

Suhtlusläve	kõrgemal	tasemel	(B1+) mõistab inimene kindlalt piiritletud temaatikat, 
mis haakub tuttava ja suhteliselt üldtuntud ainestikuga (kaudne teavitamine, töövestlused, 
töökuulutus, ette teada telefonikõned, ajaleheartiklid, toote- vm tutvustused ja esitlused, 
57 Ringbom 2007: 21–22.
58 Raamdokument 2007: 184–185; Hausenberg jt  2004: 36–37.
59 Alusena on kasutatud järgmisi allikaid: Raamdokument 2007; Kielitaidon tasojen kuvausasteikko, vt 

http://www.oph.fi/ops/perusopetus/taitotasoasteikko.doc (13.05.2008).
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lihtsam ilukirjandus). Ta suudab mõista peamist ja tähtsamaid detaile ka oma ümbruskon‑
nas toimuvatest formaalsetest ja mitteametlikest üldkeelsetest vestlustest, kui hääldus on 
tavaline ja kordamispalve võimalik. Elulisi ülesandeid täites suudab inimene suhtlus‑
läve kõrgemal tasemel seostada ja üldistada paari-kolme mõneleheküljelise teksti sisu. 
Emakeelekõnelejate kiire jutu, pika teksti ning võõra ainestiku puhul tekitavad mõned 
üksikasjad ja tundmatud seisukohad raskusi. 

Edasijõudnu	tasemel	(B2) suudab inimene toime tulla oma ala või üldoluliste, nii 
ainelt kui ka keelelt keerukamate tekstidega, saades aru nende sisust ja tabades teksti for‑
maalsusastet. Ta leiab endale vajalikke üksikasju ning mõistab teksti eesmärke ja autori 
või partneri kavatsusi näiteks leheartiklite, novellide, ajaviite- ja teatmetekstide, rapor-
tite ja üksikasjalike juhendite puhul vms reeglipäraselt korduvates žanrites (uudised, 
intervjuud, filmid, loengud, aruanded). Ka hästi liigendatud vestluse ja väitlusega tuleb 
inimene B2-tasemel toime, kui seda toetab selge rütmistus ja sidumine. Ta toob vajadusel 
kuuldust välja sõlmküsimused ja tähtsad detailid. Lugedes tabab kiiresti teksti sisu ja uue 
teabe kasutusvõimalusi, suutes otsustada, kas tekst on tema jaoks oluline. Raskusi tekita‑
vad pikemate tekstide idioomid ja kultuurisidusad viited.

Eduka	 edasijõudnu	 tasemel	 (B2+) suudab inimene iseseisvalt lugeda ja kuulata 
ea- ja võimetekohase kriitikaga erinevalt eesmärgistatud pikemaid ja keerukaid tekste 
(sh päevalehetekstid, ilukirjandus, formaalne vestlus, emakeelsete elav suuline kõne, 
vestlussaated, dokumentaalfilmid). Ta suudab teha järeldusi ütlemata jäetust ning tabada 
sotsiokultuurilisi vihjeid, sünteesides nõudlike ülesannete täitmiseks teadmisi mitme-
sugustest tekstidest ja tehes nende põhjal üldistusi. Eduka edasijõudnu tasemel keele‑
oskaja seostab ja ühendab vajadusel keerukate tekstidegi ainekäsitlusi, olles võimeline 
sisu kokku suruma ja ümber sõnastama. Ainult oskuskeele keerukamad tekstid ja harvem 
keeleaines (nt vanem, rühma- või paigakeel ja haruldasemad idioomid) või tugevasti kul‑
tuurisidusad osutused tekitavad veel raskusi.

Spontaanses suulises suhtluses (suuline koostöö vestluses) on keelekasutaja ja tema 
vestluspartner(id) kordamööda nii rääkija kui kuulaja rollis. Seega on keelelise suhtlusega 
parema toimetuleku nimel tarvis osata nii kuulata kui ka kõnelda, mis muidugi nõuab 
oskust arvestada peale vahetu kõneolukorra, diskursuse- ja keelekonteksti ka kultuuri-
omast käitumist. B-taseme saavutanud keeleoskaja suudab juba piisavalt hästi kuulata ja 
lugeda, kuid kirjaliku keelekasutuse oskused jäävad sageli alla suulistele. (Vt ka II ptk.) 
Keele omandamisel on seega oluline suunata nii vestluskaaslasi leidma ja kuulama kui 
ka autentseid ringhäälingutekste kuulama-vaatama – peaasi, et soovitaja oleks veendu-
nud pakutava kvaliteedis.

Peetagu meeles: tekstist arusaamine keskendub kontekstuaalse tähenduse dekodeeri-
misele, keelestruktuuri üksikasjad jäävad seejuures tagaplaanile. Teksti grammatiline 
korrektsus on kuulates ja lugedes vähem oluline kui kõneledes või kirjutades. Retsep-
tiivsete ja produktiivsete oskuste suurim erinevus seisneb aga ligikaudsuse ja täpsuse 
suhtes. Retseptiivsed oskused ei nõua nii suurt täpsust kui produktiivsed: kommunikat‑
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sioon toimib lingvistilise ja situatsioonikonteksti tõttu reeglina ka ligikaudse arusaamise 
korral.60

Standardeksamitel mõõdetakse kõiki osaoskusi eraldi. On mõeldav, et passiivne 
keeleoskus (võime teksti mõista) annab parema tulemuse lugemis- ja kuulamisosas, kuid 
pole võimatu ka vastupidine, näiteks et just funktsionaalselt hea suuline esitus, asjalik 
vestlemine või oskus sihipäraselt kirjutada kompenseerib nõrgemat kuulamis- või luge-
misoskust.

6.2.2.	Tekstiloome

Teksti loomiseks tarvilikke oskusi nimetatakse produktiivseteks. Need on rääkimine ja 
kirjutamine. Produktiivsed oskused arenevad võõrkeele omandamise käigus enamasti 
retseptiivsetest tagapool ning jäävad madalamale tasemele. Ka emakeeles valdab inimene 
passiivselt – arusaamise tasandil – palju suuremat sõnavara, kui ta tegelikult aktiivselt 
kasutab. Paljud õppijad kogevad, et vaatamata piisavale passiivsele keeleoskusele võivad 
rääkimine ja kirjutamine (küll pigem õpingute alguses) osutuda tõeliseks probleemiks.61

Tekstiloomes on väga olulisel kohal vahendamine, mis seob loodava teksti varem 
vastuvõetud teksti(de)ga. Vahendamine kui produktsiooni toetamine retseptsioonile 
kasutab kõiki keele suuliseid ja kirjalikke osaoskusi. Sellega on ta tekstiloome olulisi 
tahke, mis võimaldab olukohaselt toime tulla tegelikus keelekasutuses. Näiteks nõuavad 
B2-taseme järjekindla teemaarendusega suulised kirjeldused, ettekanded ja sõnavõtud 
allteemade sidumist diskursusega62 ja vastuvõetud seisukohtade edasiarendamist, mis 
osutab arenenud vahendusoskusele. Veel selgemini ilmneb arenenud vahendusoskus 
B2-taseme kirjalikes tekstides, kus inimene sünteesib, üldistab ja hindab mitmest allikast 
loetut ja kuuldut. (Vt 8.4.2.)

Suuline tekst pole püsiv. Kõne on enamasti spontaanne, loov, isikupärasem kui kir‑
jalik ja väljendab täpsemalt kõneleja olemust ja keeleoskust. Võõrkeele – ka teise kasu‑
tuskeskkonnas omandatud keele – kõnelejale tähendab see samas raskust püsida ema‑
keelekõnelejate tempos ja varjata lünki oma keelepagasis. Suulises tekstis on vead sa‑
mas vähem märgatavad ja tasemeid eristab pigem žanriga toimetuleku loomulikkus ja 
keelepagasi funktsionaalne ulatus.

Kirjutaja saab oma teksti kavandada ja täiendada, parandusi sisse viia või liigset välja 
jätta, kasutada neid oskusi, milles ta kindel on, ja neid tugiallikaid, mis on käepärast (olgu 
isiklikult, tööl või raamatukogus), lastes oma teksti vajadusel ka emakeelekasutajal üle 
vaadata.

60 Ringbom 2007: 23.
61 Ringbom 2007: 22–23.
62 Referentsiaalselt ehk viiteliselt (nt teema, ideoloogia, keelevormi vm kaudu) seotud tekstikogum ja mõtte-

ruum.
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Kirjutaja ja lugeja vahel on distants ja vahendav kanal (arvuti, ajaleht, raamat, kiri 
vm). Kirjutajat ei aita intonatsioon, pausid, sõnade rõhutamine, hääle tugevus – need 
on kõneleja infovahendid. Nii peab kirjutaja võimalikult täpselt väljenduma, muidu ei 
mõisteta teda õigesti, sest peale Interneti jututubade vm suhtluskeskkondade pole kir‑
jutamise ajal võimalik adressaadi vastukajaga arvestada.63 Kirjutatud tekst on sisu-
tihedam, lauseehitus keerukam, sõnavormid mitmekesisemad, sõnavara rikkalikum kui 
spontaanses kõnes. Kirjutatud tekstis on võimalik ja isegi veel C1-tasemele omane väl-
tida sõnu, mida igakülgselt, s.o vormi, kasutuse ja kirjutusviisi küljest ei vallata, harva 
kasutatakse stiilitundlikku fraseoloogiat.

Suulist esinemist (loengut, ettekannet) kirjalikult ette valmistades peaks arvesse võt‑
ma, et suuline tekst peab jälgitavuse nimel loomulikuna kõlama, nõudes lühikesi selgeid 
lauseid ja rõhuasetusi, mida saab teksti koostades ette näha ja ära märkida. Suuliselt 
on B1-tasemel veel üsna loomulik kanda emakeelest üle struktuurimalle (nt käin kooli, 
ehitas loss, aitasin eile ülemusele, ilus tüdrukud vms), mida B2-taseme keelekasutajal 
vähemalt kirjalikult aina vähem esineb. Ka B2-tasemel püsib oht kasutada keskkonnast 
omandatud halbu stampkeelendeid (tänu traumale sattusin haiglasse, enamus inimesi on 
head jt), olukohatuid sõnu ja vorme (nt kirjasi, ajalehtesi, istub pensionil, õpetaja sõi-
mas)64. Seesuguseid stiilivigu võib tasemekohaseks pidada.

Mõeldagu kavu, programme ja õpivara koostades või õpetades ka keeleomanda-
mise tahkude erinevusele. Kirjutaja ja kõneleja ees seisvad valikud on mitmekesisemad ja 
raskemad kui kuulaja ja lugeja ees seisvad valikud. Teksti vastu võttes loob õppija seosed 
vastuvõetava keeleainese ja oma olemasolevate teadmiste vahel; sõnavormid on juba 
antud valmiskujul. Teksti luues aga peab kõneleja või kirjutaja andma oma suhtlusees‑
märgile lingvistilise vormi, mis tähendab ühtaegu nii sõna kui vormi valikut.65 Seda tuleb 
arvestada keeleoskuse hindamise juures.

Tekstiloome oskused arenevad astmeliselt66:
Suhtlusläve	tasemel	(B1) suudab keelekasutaja luua teksti rutiinselt tuttavates, kuid 

samas ka pisut nõudlikumates igapäeva-, töö- ja õpioludes, kus teemad korduvad, eriti 
kui ainestik on talle enesele oluline. Ta saab hästi hakkama lühikese jutustava tekstiga ja 
kirjeldamisega ning tuleb raskustega toime ka pikemas vestluses (sh telefoni teel), sest 
hääldus on aktsendist ja vigadest hoolimata selgesti arusaadav. Suhteliselt lai igapäeva-
elus korduv sõnapagas, kesksete fraaside ja idioomide ning keele põhistruktuuride valda-
mine lubab kõnelda ja kirjutada enesele huvitavast või olulisest (nii tegelikult toimunust 
kui kujuteldavast) ning tulla toime ka kirjaliku teabevahetusega. B1-tasemel loodud tekst 
(nt suuline või kirjalik sõnavõtt, kiri, kirjeldus, jutustus, telefonisõnum vm) täidab oma 

63 Raamdokument 2007: 112.
64 Lause õigekeelsuse kohta vt Erelt 2006.
65 Ringbom 2007: 24.
66 Alusena on kasutatud järgmisi allikaid: Raamdokument 2007; Kielitaidon tasojen kuvausasteikko, vt 

http://www.oph.fi/ops/perusopetus/taitotasoasteikko.doc (13.05.2008).
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eesmärgi ja on tõhus, kuigi lihtsakoeliselt seotud (laused üksteise järele lükitud) ning roh-
kesti on vigu, sh emakeelepäraseid tarindeid ja kaudset väljendusviisi, eriti kui ainestik ei 
ole täiesti rutiinne. Vigadele vaatamata on B1-tasemel loodud tekst arusaadav.

Suhtlusläve	kõrgemal	tasemel	(B1+) suhtleb inimene korduvates oludes juba kind‑
lalt – tekst on arusaadav hoolimata võõrapärasest aktsendist ja rõhust, sõnade otsimisest 
ning vähem algajalikest vigadest suhteliselt selges vormis ja süntaksis. Ta suudab ves-
telda ning arutleda peamiselt tuttavatel, kuid samas abstraktsematel ja kultuuriteemadel 
(nt muusika, raamatute, filmi, saadete vms üle). Suhtlusläve kõrgemal tasemel keele‑
kasutaja oskab kirjutada mõneosalist liigendatud teksti (teha märkmeid, võtta lühidalt 
kokku ja selgitada ettekannet või vestlust). Ta suudab oma peamist sõnumit detailidega 
toetada ja selgitada probleemi tuuma ning samas kuulajat ja lugejat arvesse võtta, sest 
valdab ka keskset kirjalike tekstide sõnavara ja mõnesid keerukaid lausestruktuure, rin‑
nastamist ja alistamist. Keeleoskus on enda mõistetavaks tegemise tahult piisav, kuigi 
emakeele või muude keelte mõju on näha ning formaalselt on vigu palju nii teksti liigen‑
duses kui ka stiilis.

Edasijõudnu	 tasemel	 (B2) suudab inimene aktiivselt toimida ja olukohaselt rea‑
geerida enamikus praktilistes ja avalikes olukordades. Suhtlus emakeelekõnelejatega on 
üsna tavakohane ega mõju emakeelsete taustal mingil moel ärritavalt või imelikult ka 
siis, kui keelekasutus ei ole stiililt harjumuspärane ja pikem tekst võib olla hüplik. Teks-
tide teemaring on laienenud ka tundmustele, sündmuste tähendusele jm abstraktsemale. 
Esinemisoskus lubab ka kirjalikus vormis oma kogemuste toel edasi anda keerukaid kir‑
jeldusi, sõnastada teavet ja seisukohti võrdlemisi tõhusalt ja kommenteerida teiste omi. 
Vestlusoskus annab kõnevoorudele ühtlase rütmi, asjatuid pause on harva ja tekst valdavalt 
arusaadav. B2-tasemel oskab keelekasutaja kirjutada kõiki rutiinset laadi formaalseid 
tekste (nt teade, sõnum, avaldus, kutse, käsileht, seletuskiri, lühiaruanne) ning lisan-
dunud on formaalsem ühiskonnaaineline kommunikatsioon (kriitilised tekstid, ärikirjad, 
juhendid, taotlused, resümeed). Üldiselt korrektses tekstis on näha õigekirja ja kirja-
vahemärgistuse põhimist valdamist, kuid võib märgata emakeele mõju, eksimist tooni ja 
stiilivahendite valikul, vigu nõudlikumates tarindites. 

Eduka	 edasijõudnu	 taseme	 (B2+) keelepagas lubab ettevalmistamise võimalusel 
esineda üsna ladusalt, kergelt, selgelt ja normaalses tempos auditooriumi ees. Niisamuti 
suudetakse sel keeleoskuse tasemel vahetult suhelda igasugustes olukordades, haarates, 
hoides ja sidudes kõnevoore üsna loomulikult ning esitades ja kommenteerides nõudlikke 
mõttekäike sõltumata sellest, kas teema on tuttav või võõras, abstraktne või konkreetne. 
Keelevara on sellel tasemel juba suhteliselt sünonüümirikas, kuid idioomid ja nõudli‑
kum stiil tekitavad veel raskusi. Siiski kirjutab inimene juba selget, sidusat ja liigenda‑
tud teksti (nt esseed, formaalset või mitteformaalset kirjeldust või seletust, konspekti ja 
kokkuvõtet), ta analüüsib ja arutleb, argumenteerides ja resümeerides süsteemselt ning 
tuues esile nii teadmisi kui kavatsusi, nii juhtunut kui ka oletatavat. Vigu parandatakse 
sel tasemel enamasti ise, kuid harvades tarindites, idiomaatilistes väljendites ning stiilis 
on vead tavalised.
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6.2.3.	Teabe	vahendamine

Vahendamine on keeletoiming, mis toetub retseptiivsetele oskustele (kuulamisele või 
lugemisele) ja nõuab ühtaegu arenenud tekstiloomeoskusi. Varem vastuvõetud teksti 
antakse edasi uue tekstina või selle osana, olgu lühendatult ja tihendatult või võima‑
likult täpselt tõlkides. Seejuures võivad kombineeruda ka keeled: emakeelset teksti võib 
vahendada õpingute sihtkeeles ja vastupidi, st vahenduse põhiviis võib olla tõlkimine. 
Kujukamalt näitab seda tabel 3:

Tabel	3:	Vahendamise,	keelevormi	ja	lähtekeele	seosed.

Suuline vahendamine Kirjalik vahendamine

TÕLKIMINE RESÜMEERIMINE TÕLKIMINE
RESÜMEE-
RIMINE

1 2 3 4 1 2 3

Sünkroon-
tõlge eesti 
keelest 
võõrkeelde

Sünkroon-
tõlge 
võõrkeelest 
eesti keelde

Võõrkeel-
se teksti 
resümeeri-
mine eesti- 
keelses 
suulises 
esituses

Eestikeelse 
teksti 
resümee-
rimine, refe-
reerimine, 
tsiteeri-
mine, 
ümberju‑
tustamine 
nii eesti kui 
võõrkeelses 
suulises 
esituses

Eesti 
keelest 
võõrkeelde 
tõlkimine

Võõrkee-
lest eesti 
keelde 
tõlkimine

Eesti‑
keelse tek‑
sti resümee-
rimine, refe-
reerimine, 
tsiteerimine, 
ümber-
jutustamine 
nii eesti kui 
võõrkeelses
kirjalikus 
esituses

         
Vahendamine on keeletoiminguna ühiskonnas, kogukondade ja kultuuride vahel täht‑
sal kohal seepoolest, et seob diskursusi, neid (ja kultuuri) ühtaegu nii muutes kui taas‑
tootes.

Kaudsemalt on vahendamine üks suhtluskoostöö liike. Kui kaks indiviidi ei saa 
üksteisega otseselt suhelda või kellelgi puudub juurdepääs kindlale tekstile, saavad ini-
mesed lävida ja teadmisi omandada kirjaliku ja suulise tõlke, refereerimise, ümberjutus-
tamise, kokkuvõtte või ülevaate vahendusel.67 Nii saab see isik, kellel puudub vahetu 
ligipääs, teksti sisu teada ümbersõnastatud kujul (refereerituna, resümeerituna) või – har‑
vem – ka täpses sõnastuses (tõlkena). Samas on igasugune vahendamine võõrkeele tahult 

67 Raamdokument 2007: 29.
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ühtaegu ka tõlkimine, sest teksti loomine ja vastuvõtt ning interaktiivsed keeletoimingud 
toimuvad B-tasemel veel emakeeles mõtlemise taustal.

Keeletunnis võib õppijatele lihtsamas vormis vahendada tekste, mida nad ise veel ei 
ole võimelised otsesest allikast vastu võtma. Samas suudavad nad ise ette kanda loetud 
tekstidel põhinevaid referaate, teha huvipakkuvatest tekstidest kokkuvõtteid, nimetada 
osutamise tarbel kokkuvõtlikult teksti lõikude või suuremate osade teemasid, anda kir‑
jandusest ülevaateid jms.

Eesti keeles osutatakse vahendatud tekstile
leksikaalselt (nt Ta tuleb kuuldavasti homme),
morfoloogiliste vahenditega (kaudne kõne ja vahendatud käskiv kõneviis, nt Ta 
tulevat homme.. Ma tehku aruanne homseks ära) ja
süntaktiliste vahenditega, s.o referaadi vormidega nagu otsekõne (nt Ants ütles: 
„Ma tulen homme.“) või kaudkõne (Ants ütles, et ta tuleb homme). Nii otse- kui 
kaudkõne sisaldavad saateväljendit, mis näitab vahendatud teksti autorit, suhtlus-
eesmärki (väide, käsk vm), vahel ka adressaati. 

Morfoloogiliste vahendusvormide kasutamine ei ole omane ei A- ega B-tasemele. Otsene 
kõne ja koos sellega igasuguse referaadi saatelaused omandatakse hõlpsasti juba A-tase‑
mel.

Tavalisim on kaudkõne ehk saatelause ja kõrvallauseline referaat, millega tuleb toime 
ka B1-tasemel keelekasutaja. B-tasemel omandatakse järk-järgult kindlamini kaudkõne 
et-kõrvallause korrastamine: isikulised asesõnad, aja- ja kohamäärused valitakse vahen-
daja isikust, tema kõnelemisajast ja -kohast lähtudes,68 nt Poiss ütles emale, et ta hakkab 
kooli minema (viide poisi tegevusele) või Jüri teatas Annele, et ma pean aruande hom-
seks ära tegema (viide kõneleja tegevusele).

Kaudset väidet annab edasi kõrvallause kindel või kaudne kõneviis, millest viimase 
aktiivselt kasutust on B-tasemel vara oodata, vrd Sõber teatas vennale, et ta õpib kogu 
õhtu ega saa puid tuua. Sõber teatas vennale, et õppivat kogu õhtu ega saavat puid 
tuua.

Kaudset küsimust korrastatakse väidetega sarnaselt, nt Vanja küsis müüjalt, kas neil 
on suuremaid rattaid; Vanja küsis müüjalt, miks neil suuremaid rattaid väljas ei ole 
(viited kauplusele kui rühmale töötajatele).

Kaudset käsku või soovi annab põimlauses edasi tingiv kõneviis ja seda tüüpi kõr‑
vallaused tuleb B-tasemel omandada alternatiivi puudumise pärast, nt Isa ütles, et ma 
TOOKSIN poest leiba. Paralleelselt tuleks B-tasemel omandada lihtsad da-infinitiiviga 
vahendused, nagu jaatav Ta käskis Jüril koju minna või eitav Ta keelas Jüril koju 
minna.

68 EKKR 2007: 567 jj.
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B2-tasemel keelekasutaja on suuteline kolmanda isiku kõnet refereerides kasutama 
ka keerukamaid tarindeid, milles on suhtumist ja hinnanguid väljendavaid lauseosi (minu 
teada, kuuldavasti, kahjuks sain teada… vm).

Kolmanda isiku kõne vahendamisel saab nii mõndagi oma emakeeles õpitud oskus-
test eesti keelde üle kanda, näiteks isikulise asesõna muutumist (otseses kõnes üks isik, 
kaudkõnes vastavalt rääkija positsioonile teine), kuid keerulisem on arvesse võtta kõne-
viisi muutumist (kindel kõneviis kaudseks, käskiv tingivaks jms). Niisugust materjali 
peab B2-taseme õppekava ette nägema ja õpivara sisaldama. Nii kaudväidete, -küsimuste 
kui ka -käskude puhul võib veel B2-tasemel esineda eksimusi, eriti nn segakõnet ehk 
osaliselt korrastatud otsekõnet. B1-taseme vahendustes võidakse kohati veel ebaloomu‑
likul määral kasutada otsekõnevormi.

Vahendustegevustest on kõige raskem sisuliselt täpne tõlkimine.
Suuline tõlkeline vahendus koondab raamdokumendi järgi69 järgmised toimingud:

sünkroontõlge (konverentsid, koosolekud, ametlikud kõned jms);
järeltõlge (avakõned, giidiekskursioonid jms);
vaba tõlge väliskülalistele;
vaba tõlge emakeelt kõnelevatele inimestele välismaal olles,
vaba tõlge seltskonnas sõpradele, perekonnale, klientidele jm,
siltide, menüüde, teadete jms tõlge.

Suulise tõlke oskused arenevad B-tasemel järgmiselt.
B1-tasemel keelekasutaja tuleb toime vaba tõlkega väliskülalistele, sõpradele ja 

perekonnale, kui tekst puudutab tuttavaid teemasid ja on esitatud tasemele vastavas liht‑
sas sõnastuses. Samuti suudab B1-tasemel keelekasutaja vabas tõlkes vahendada eesti 
keelt mitteoskajate igapäevaseid vajadusi lihtsas sõnastuses.

B2-tasemel keelekasutaja on suuteline mõistma pikemaidki tekste, milles on kasu‑
tatud rikkalikku sõnavara. Ta suudab väliskülalistele vabas tõlkes vahendada kaupluse-
silte, reklaamplakateid, menüüsid, teateid, seltskondlikku vestlust sõpraderingis vm 
vabamates oludes.

Kirjalik tõlkeline vahendamine koondab järgmised toimingud:
täpne tõlge (nt lepingud, juriidilised ja teaduslikud tekstid jne);
ilukirjanduslik tõlge (romaanid, näidendid, luuletused, libretod jms);
muukeelse teksti sisukokkuvõtted (ajalehe- ja ajakirjaartiklid jne);
ümbersõnastamine (eriotstarbel või igapäevasuhtluses).

B1-tasemel keeleõppija on suuteline lihtsama ajalehe- või ajakirjaartikli, dokumen‑
taalkirjutise, -filmi või -saate, arutelu või intervjuu sisu originaalteksti sõnu ja endale 

69 Raamdokument 2007: 104.
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tuntud sõnu valides edasi andma. Loodud tekst järgib suuresti siiski tutvustatava 
teksti kulgu. Sõnaraamatu abil suudab B1-tasemel keelekasutaja teha tasemekohastest 
tekstidest sisukokkuvõtteid, resümeerides emakeele tekste õpingute sihtkeeles ja vastu‑
pidi ka juba siis, kui kõigist detailidest aru ei saa.

B2-tasemel sõltub tõlke õnnestumine juba sageli verbaalsest osavusest ja andekusest 
sihtkeeles – eesti keelest emakeelde võib sõnaosav abivahendite toel tõlkida üsna va‑
balt nii tarbe- kui loovtekste alal, mida ta (emakeeles) valdab. B2-tasemel tuleb inimene 
toime keerulisemate tekstide tõlkimisega eesti keelde siis, kui oskab kasutada vahenda-
misstrateegiaid, s.o viise, kuidas teabe töötlemise ja vajalike mõtte edastamiseks oluliste 
vastete leidmisega toime tulla. 

Vahendamisstrateegiaid, k.a kirjaliku tõlke kontrollimist ja parandamist, on tut-
vustatud raamdokumendi IV ptk-s.70 Juriidilise teksti või originaalse ilukirjanduse 
tõlkimisega jääb B-taseme keelekasutaja hätta. B-taseme autentsete vahenduste puhul, 
millel on avalik vm nõudlik adressaat, tuleb kindlasti paluda ka emakeelse viseerija abi.

Tõlketoimingute kohta ei ole näidisskaalasid veel koostatud, kuid B2-tasemel on sel-
liseid vahendamisoskusi kindlasti tarvis, eriti gümnaasiumi lõpuklassides, kui plaani‑
takse kõrgkooli astuda.

Vahenduse üldine edenemine B-taseme keeleõpingute käigus sõltub suuresti toime-
tulekust tekstide vastuvõtu ja loomisega (vt 6.2.1, 6.2.2).

Teksti mõistmine ja omapoolne vahendamine kulgeb järgmiselt71.
B1-tasemel  mõistab keelekasutaja tuttavatel teemadel ja huvidega haakuvaid tekste. 

Ta saab aru üldisest igapäevaelu või tööga seotud faktilisest infost ja mõistab ka detaile, 
kui kõne on selge, suutes kuuldut vahendada vaid üsna üldsõnaliselt ja lihtsas keeles, 
kindlasti aga otsekõnena. Keeleoskaja oskab üle küsida vajalikku lisateavet, nt tegutse-
misjuhiseid. Ka loetut suudab ta vahendada olulist kokku võttes või tekstilähedaselt. 

B1+-tasemel on inimene võimeline oma tegevusala piires võrdlemisi usaldusväärselt 
vahendama ka ebatüüpilist faktiteavet. Ta suudab kirjeldada toimingute käiku ning anda 
tegutsemisjuhiseid. Sel tasemel suudab keelekasutaja resümeerida juttu, artiklit, vestlust, 
arutelu, intervjuud ja dokumentaalkirjutist, -filmi või -saadet ning avaldada nende 
kohta oma arvamust ja vastata täpsustavatele küsimustele. Suhtlusläve kõrgemale tase‑
mele jõudnud inimesele on jõukohane eri allikatest pärit informatsiooni sünteesimine 
ning edastamine.

B2-tasemel mõistab inimene nii konkreetset kui abstraktset teksti, k.a oma õpingute, 
eriala või tööga seotud teemadel. Tuttaval teemal suudab ta jälgida pikemat kõnet või 
loengut ja vahendada sealt olulisi detaile või liine. Lugedes saab ta tekstist aru suhteliselt 
iseseisvalt, kasutab valikuliselt sobivaid teatmeteoseid ja on võimeline ühtaegu üldista-
valt refereerima mitut allikat (muidugi kui see on ea- ja arengukohane). Sel keeleoskus‑
tasemel suudetakse tagada üksikasjalik usaldusväärne teabevahetus ning tullakse toime 
70 Raamdokument 2007: 105 jj.
71 Raamdokument 2007: 99,114, 49–50.
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toimingute käigu üksikasjaliku kirjeldamisega. Tasemel B2 suudab inimene resümee-
rida ja kommenteerida nii tarbe- kui loovtekste (uudiseid, intervjuusid, dokumentaal‑
saateid, arvamusartikleid, mõttevahetust), kokku võtta filmide ja näidendite sisu ja sünd‑
mustikku ning arutleda erinevate seisukohtade ja teemade üle.

B2+-tasemel suudab inimene mõista ja vahendada ka keerukat ametialast teavet.

�.�. Tekstitöö- ja vahendusoskuse üldine 
edenemine B-tasemel
Tekstidega toimetulek on B1-tasemel juba üsna ulatuslik. Sel tasemel mõistab keele‑
kasutaja kõike olulist endale tuttavas teemaringis (nt töö, õppimine, vaba aeg) ja saab 
enamasti keelekeskkonnas hakkama. Passiivne keeleoskus on seega üsna ulatuslik, kuigi 
aktiivne mitte: inimene oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või endale huvipakkuval tee‑
mal, kirjeldada sündmusi, kogemusi, eesmärke ja plaane ning oma seisukohti ja kavatsusi 
lühidalt põhjendada.

B2-taseme keeleoskaja tekstikäsitlusoskused on märksa laiemad ja sügavamad. 
Ta mõistab keerukate, nii abstraktseid kui konkreetseid teemasid käsitlevate tekstide 
tuuma, saab aru erialasest mõttevahetusest, on võimeline emakeelekõnelejatega spon‑
taanselt ja ladusalt vestlema, oskab luua selget ja üksikasjalikku teksti mitmekesistel 
teemadel, suudab kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevusi ja nõrkusi ning oma vaate-
nurka selgitada.

Üldkeele B2-oskustaset võrreldakse B1-ga järgmiselt72.
B2-tasemel oskab inimene enda ja teiste suhtluseesmärke, eriti aga isiklikke emot‑
sionaalseid ja intellektuaalseid reaktsioone täpsemalt-detailsemalt esile tuua ja tun‑
netada.
B2-tasemel on keeleõppijal enese suhtluseesmärkide nüansirikkaks väljendamiseks 
ja teiste oma tabamiseks suurem keelepagas, sealhulgas arenenum struktuuride 
varieerimise oskus (tajutakse paremini rööpsete eesmärgikohaste grammatikavahen-
dite registri- ja stiilivärvi vm kontekstikohasust).

Suuline ja kirjalik toimetulek eri liiki tekstidega erineb oluliselt ja ka teksti raskusaste 
varieerub taseme ulatuses tajutaval määral (vt 6.2.1–6.2.3). Eriti selgelt areneb stiilitaju: 
B2-tasemel tekib võime valida keelevahendeid olukorra formaalsusastmega sobiva 
retoorilise laadi järgi ja mõista registrivahelduses peituvat sõnumit jms, mis rõhutab või 
tasandab suhtluspartnerite sotsiaalset distantsi. Ka jõutakse kultuurierinevuste olemas-

72 Van Ek ja Trim 1997.
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olu tajumiselt B1-tasemel kultuuriomaste keelevahendite ja kompositsiooniviiside kasu-
tamisele ning tekstis peituvate vihjete-viidete mõistmisele B2-tasemel. Ajapikku tekib 
oskus tajuda sünonüümsete keelendite (sõnade, väljendite, tarindite, tekstipartiklite) 
stiilinüansse ja kasutada enam sünonüüme jne.

Iseseisev keelekasutaja peab B1- ja B2-tasemel nii suulise kui ka kirjaliku teksti 
loomisel silmas teemaarendust, teksti selgust ja sidusust ja väljendustäpsust ning püüab 
olla ladus. Hästi läbimõeldud teksti on võimalik adekvaatselt vastu võtta ja seega erine‑
vates situatsioonides suhtlemisega paremini toime tulla. Kui mis tahes lugejale oluline 
jääb tekstis arusaamatuks või tekitab vastuvõetamatuse tunde teksti vorm, õigekiri vms, 
kannatab teksti looja usaldusväärsus ning tekst ei täida oma ülesannet või ei tee seda 
loodetud määral.

Tekstidega toimetulekut tagab igasugune keeleoskusega seotud pädevus ja üldtead‑
miste kasv (vt ka I ja IX ptk).

Võõrkeele õppija või omandaja edu alus on kokkupuude võimalikult suure hulga 
suuliste ja kirjalike žanritega; ainekavade ja kursuseprogrammide arendaja ülesanne seda 
ette näha. Edenemist toetab õpikukirjutaja eri tüüpi õpitekstide valikuga ja nende peegel‑
dumisega õpiülesannetes. Õpetaja ülesandeks jääb selgitada keeleõppijatele tekstide 
toimimist ning arendada nende oskust tekste praktiliselt kasutada.
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VII peatükk. Suuline keeleoskus

�.1. Suuline keelekasutus
Suulise keeleoskuse komponendid, kuulamine ja kõnelemine, moodustavad kumbki 
omaette osaoskuse ning neid on seni eksamitel ka eraldi mõõdetud. Kuna aga suulise 
keelekasutuse põhivorm on dialoog, sest igapäevane toimetulek nõuab tihti vestlust, on 
selles peatükis keskendutud eelkõige suulisele suhtlusele ja vähem teisele tähtsamale 
suulise keeleoskuse vormile, nimelt suulisele esinemisele, mille osatähtsus küll kasvab 
koos keeleoskuse ja keelekasutaja ühiskondliku rolliga. 

Suulise keeleoskuse seisukohalt on olulised järgmised suhtluspädevuse põhikompo‑
nendid:

üldpädevust näitab suutlikkus kasutada olemasolevaid üldteadmisi kuuldu kohta 
järelduste tegemiseks ja olenevalt kuulamise eesmärgist rakendada eesmärkide saa‑
vutamiseks mitmesuguseid oskusi; 
keelepädevust näitab sõnavara ulatus, selle variatiivsus ja grammatika korrektsus, 
hääldus ja kõne ladusus;
diskursusepädevust näitab väljenduse loogilisus ja sidusus;
funktsioonipädevust näitab keeleliste vahendite eesmärgipärane kasutamine;
sotsiolingvistilist pädevust näitab orienteerumine sihtkeele kultuurinormides ja os‑
kus valida olukohaseid keelelisi vahendeid.

Nagu muudki osaoskused areneb ka kuulamisoskus B-tasemel märgatavalt73. Eelkõige 
kasvab võimekus jälgida ka keerukamas sõnastuses vestlust (nt raadiosaadet) või ette-
kannet. 

Kuulajana mõistab B1-taseme keelekasutaja kõnelejat vaevata isegi vähese akt-
sendi puhul, ent mõnikord vajab ülekordamist, eriti kui kaaskõneleja räägib normaalsest 
kiiremini või on segavat taustamüra. B2-taseme kuulaja jaoks ei pea kaaskõneleja end 
arusaadavaks tegemisega üleliia pingutama; jutt on mõistetav ka ilma kordamisteta ning 
ka normaalsest kiiremana. B2-tasemel keeleoskaja saab hästi hakkama kõrgkoolis loen‑
gute jälgimise ja seminaridel sõnavõtmisega. 

Kuulamisoskuse kriteeriumid esitatakse lisas 1.

73 Hausenberg jt 2004: 32–46.
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Kõnelejana saab B1-tasemel keelekasutaja sihtkeelt kasutades ühiskonnas iseseis‑
valt hakkama enamikus tavaolukordades; ta suudab erinevates situatsioonides suhelda ja 
lihtsate keelevahendite abil end mõistetavaks teha ning on võimeline igapäevaprob-
leemidega paindlikult toime tulema. B1-taseme keelekasutaja räägib kuulajale arusaa‑
davalt, st normaalse kiirusega, piisava täpsusega ja küllaldase õigekeelsusega (hääldus, 
grammatika, sõnavara), kui tegemist on igapäevase või talle tuttava olukorraga.

B2-taseme keelekasutaja peab saama hakkama ka ettenägematutes olukordades 
ning ilma oluliste lünkadeta. Tema vestlusoskust iseloomustab korrektsus (õige hääldus, 
õigekiri jm õigekeelsus, sh sõnavara ja fraseoloogia, grammatika), kohasus (keele ja 
ühiskonna, keele ja kultuuri ning ühiskondlike normide ja tavade vastavus) ja sujuvus 
(kinnistunud keelelised oskused, dialoogi ülesehituse ja sidumise valdamine, kõnelemise 
jm keelelise toimimise ladusus ja kiirus). B2-tasemel keelekasutaja on võimeline täitma 
ka keerukaid suhtlusülesandeid. Seda taset iseloomustab suurenenud argumenteerimis-
oskus, loomulik keelekasutus ja registritundlikkus.

Raamdokumendi skaalatabelid 24–32 annavad ülevaate nii üldisest kui ka spetsiifi-
lisemast suulisest keeleoskusest74. Üldise suulise suhtlemise oskuse arengut kirjeldab 
järgmine skaala.

A2+

Suudab küllaltki vabalt suhelda lihtsamates olukordades ja tuleb toime 
lühivestluses, kui vestluspartner teda vajaduse korral aitab. Tuleb vähese vae-
vaga toime lihtsas igapäevasuhtluses. Oskab esitada küsimusi ja küsimustele 
vastata. Oskab vahetada mõtteid, küsida ja anda infot igapäevastes tüüpolu-
kordades.

B1

Tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus reisiolukordades. 

On võimeline ettevalmistuseta astuma vestlusse, kui kõneaine on tuttav. 

Oskab avaldada arvamust, anda ja küsida infot igapäevaelu või isiklike asjade 
kohta (nt perekond, harrastused, töö, reisimine, päevasündmused).

B1+

Saab üsna hästi hakkama vestlusega nii tüüpilisel kui ebatüüpilisel teemal, 
kui see puudutab tema tööasju või huvialasid. 

Oskab vahetada, üle küsida ja kinnitada infot; tuleb toime vähem tüüpilises 
olukorras ja oskab selgitada, milles seisneb probleem. 

Oskab väljendada mõtteid mõnel abstraktsel või kultuuriteemal (nt filmid, 
raamatud, muusika).

74 Raamdokument 2007: 92–100.
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B2

Suudab emakeelsete kõnelejatega suhelda küllaltki ladusalt ja spontaanselt, 
ilma et kumbki pool peaks pingutama. 

Oskab rõhutada toimunu või kogetu olulisust, selgitada ja põhjendada oma 
vaateid.

B2+

Väljendub ladusalt, korrektselt ja mõjusalt mitmesugustel üldistel ning õpin‑
guid, tööd ja vaba aega puudutavatel teemadel. 

Oskab mõtteid selgelt siduda. 

Kasutab spontaanses suhtluses grammatiliselt üsna õiget keelt ega pea sõnu‑
mit lihtsustama. 

Oskab valida sobiva registri.

C1

Väljendub ladusalt ja loomulikult, peaaegu pingutuseta. Sõnavara on rikka-
lik ja lubab lünki ületada kaudsel viisil. Võib ilmneda mõningast sõnade otsi-
mist või mõne sõna vältimist; keerulisema teema korral võib muidu loomulik, 
sujuv kõnevool takerduda.

 

7.1.1.	Suuline	suhtlus

Suuline suhtlus on interaktiivne keeleline tegevus, kus keelekasutaja ja tema kaas-
vestleja(d) on kordamööda kõneleja ja kuulaja rollis. Interaktiivsed tegevused on järg‑
mised:

kokkulepete sõlmimine,
sundimatu vestlus,
ametlik arutelu,
väitlused,
küsitlused,
läbirääkimised,
eesmärgipärane koostöö.

Kõnelemise erijooned, millele õppeprotsessis võiks tähelepanu pöörata, on järgmised:
suuline tekst püsib vaid produtseerimise hetke;
suuline kõne on enamasti spontaanne; pikemad esinemised on küll enamasti eel‑
nevalt läbi mõeldud, aga siiski suulisele keelekasutusele omaste joontega;
suuline suhtlus on vahetu, seda reguleerib suhtlusolukord ja/või vestluspartner;
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infot edastavad ka intonatsioon, rõhk, pausid ja miimika;
kõneldes on laused lühemad ja lihtsama struktuuriga kui kirjalikus tekstis, ent 
sõnumi edastamiseks kulub ca 20–30% rohkem sõnu kui kirjalikus tekstis75;
kõnes esineb kordusi, liiasust;
kõneldes öeldakse olulisim esimeses osalauses, kuulaja huvides esitatakse seletused 
hiljem;
kasutatakse lihtsaid vorme ja sõnu, sagedased on kinnisfraasid ja üldise tähendusega 
sõnad;
kasutatakse erinevaid stiilivahendeid, nt slängisõnu, kantseliiti jne.

Vahetegemine suulisele ja kirjalikule tekstile omaste joonte vahel on keeleoskuse arenedes 
üha olulisem. Tähtis on õppimise käigus tähelepanu juhtida sellele, et tänapäeval asendab 
või täiendab suulist suhtlemist üha enam elektrooniline kirjalik suhtlemine, milles suulise 
keelekasutuse eripära kandub ka kirjalikku teksti. Seda ei saa otseselt taunida, kuid 
stiilitundlikumates olukordades peaks jääma siiski olukohasema ja kirjakeelsema registri 
juurde.

Suuline suhtlus varieerub olenevalt olukorrast, erinevused on eelkõige registris ja 
stiilis. Raamdokumendis iseloomustatakse näiteks järgmiste toimingute edenemist.

Vestlus

B1-tasemel	keelekasutaja
suudab ettevalmistuseta vestelda, kui kõneaine on tuttav;
suudab igapäevasuhtluses jälgida selgelt artikuleeritud kõnet, kuid mõningaid sõnu 
või fraase võib siiski paluda korrata;
suudab osaleda vestluses või mõttevahetuses, kuid aeg-ajalt võib väljenduda 
ebaselgelt;
oskab väljendada üllatust, rõõmu, kurbust, huvi ja ükskõiksust ning neile emotsiooni-
dele reageerida.

B2-tasemel	keelekasutaja
oskab kaasa rääkida pikemas üldteemalises vestluses, seda ka mürarikkas ümbru-
ses;
oskab loomulikult suhelda emakeelsete kõnelejatega;
oskab edasi anda tundevarjundeid ning rõhutada toimunu või kogetu olulisust.

75 Kasik 2007b: 127.
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Vaba mõttevahetus (sõprade vahel)

B1-tasemel	keelekasutaja
saab üldjoontes aru sõprade ringis toimuva vaba mõttevahetuse põhisisust, kui kasu-
tatakse ühiskeelt ja hääldus on selge;
oskab esitada oma vaatenurka või arvamust ja küsida teiste omi, kui kõneaine talle 
huvi pakub;
oskab end mõistetavaks teha, kui avaldab arvamust praktilistes asjades (nt kuhu 
minna, mida teha, kuidas korraldada väljasõitu vms);
oskab viisakalt väljendada veendumusi, arvamusi, nõustumist ja nõustumatust.

B1+-tasemel	keelekasutaja
on võimeline mõistma suuremat osa üldisest jutust, kui vestluspartnerid hoiduvad 
idioome kasutamast ja nende hääldus on selge;
oskab avaldada arvamust mõnel abstraktsel või kultuuriteemal (nt muusika, filmid), 
oskab selgitada, milles seisneb probleem;
oskab lühidalt kommenteerida teiste arvamusi;
oskab kõrvutada ja võrrelda vastakaid arvamusi: pidada aru selle üle, mida teha, 
kuhu minna, keda või mida valida jne.

B2-tasemel	keelekasutaja
oskab aktiivselt kaasa rääkida vabas mõttevahetuses, kui kõneaine on tuttav; 
oskab kommenteerida, selgesõnaliselt oma vaatenurka esitada, vastakaid ettepane-
kuid hinnata, oletusi teha ja neile reageerida;
suudab mõningase pingutusega mõista suuremat osa kuuldust, kuid võib mõtte-
vahetuses kõrvalseisjaks jääda, kui emakeelsed kõnelejad ei märka oma keelekasu‑
tust kohandada;
oskab põhjendada ja kaitsta oma arvamust, esitada asjakohaseid selgitusi ja kom‑
mentaare.

B2+-tasemel	keelekasutaja 
suudab osaleda elavas mõttevahetuses emakeelsete kõnelejatega;
oskab adekvaatselt väljendada oma mõtteid ja arvamusi, tuleb hästi toime keeru‑
kama arutluskäiguga.

Ametlikud arutelud ja koosolekud

B1-tasemel	keelekasutaja
saab hakkama oma vaatekoha esitamisega, kuid väitlemisega on raskusi;
suudab osaleda tuttavat teemat puudutavas tavalises töises arutelus, kus vahetatakse 
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faktiinfot, jagatakse korraldusi või otsitakse lahendusi praktilistele küsimustele, 
seda tingimusel, et kasutatakse ühiskeelt ja hääldus on selge.

B2-tasemel	keelekasutaja
suudab aktiivselt osaleda tavalises või ka vähem tavalises ametlikus arutelus;
suudab jälgida oma toimevaldkonda puudutavat arutelu. Mõistab üksikasju, millele 
rääkija tähelepanu pöörab;
oskab esitada, põhjendada ja kaitsta oma arvamust, hinnata erinevaid ettepanekuid, 
teha oletusi ja neile reageerida.

B2+-tasemel	keelekasutaja
suudab kaasa lüüa elavas arutelus, orienteerub poolt- ja vastuväidetes;
oskab adekvaatselt väljendada oma mõtteid ja arvamusi, tuleb hästi toime keeru‑
kama arutluskäiguga.

Eesmärgipärane koostöö

B1-tasemel	keelekasutaja
on üldjoontes võimeline jälgima, mida räägitakse. Oskab teiste öeldut osaliselt kor‑
rata, et kindlustada vastastikust mõistmist;
oskab end mõistetavaks teha, kui asi puudutab lahenduse otsimist või edasise tegut‑
semisviisi valikut. Oskab lühidalt põhjendada ja selgitada oma arvamust ja suhtu‑
mist;
oskab ärgitada teisi oma arvamust väljendama.

B1+-tasemel	keelekasutaja
on võimeline jälgima, mida räägitakse, kuid kiire ja pika jutu korral võib aeg-ajalt 
paluda kordamist või selgitust;
oskab selgitada, milles on probleem, pidada aru edasise tegutsemise üle ja võrrelda 
vastandlikke tegutsemisviise;
oskab lühidalt kommenteerida teiste arvamusi.

B2-tasemel	keelekasutaja
on võimeline õigesti mõistma üksikasjalikke juhtnööre;
oskab kaasa aidata töö edenemisele, kutsudes teisi liituma, küsides nende arvamust 
jne;
oskab anda selge ülevaate probleemist, arutledes võimalike põhjuste ja tagajärgede 
üle ning kaaludes eri lähenemisviiside eeliseid ja puudusi.
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Raamdokumendis on ka näiteks skaalad ostutoimingute ja infovahetuse edenemise 
kohta. Täpsed viited raamdokumendi skaalatabelitele leiab lisast 6.

Suulise suhtluse raskem vorm on telefonivestlus, kuna sel puhul on keeleväliste vahen-
dite tugi piiratud ja suhtlust võib häirida nt müra vm asjaolud. Telefonisuhtlusel on omad 
reeglid, mida tuleb eraldi õppida. B1-tasemel kõneleja saab hakkama lihtsamat laadi 
tööalaste ja tavakõnedega, B2-tasemel aga nii igat laadi tööalaste kui ka tavakõnedega 
ning helistamisega ametiasutusse.

B1-tasemel on põhitähelepanu üldisel toimetulekul ja pannakse rõhku neutraalsele 
keelekasutusele; B2-tasemel omandatakse ka erilisema keeleatribuutika kasutus76, nt :

pöördumisviisid	oma	registri-	ja	stiilivärvis (teemakohased alustused nagu Härra 
direktor, tuletan teile meelde, et kohe algab koosolek); 
teema	viisakas	ja	järsk	(ebaviisakas)	tõrjumine (viisakas: Vabandage, ma ei soovi 
sel teemal praegu kõnelda; väga järsk: Kuulge, olge õige selle koha pealt vait);
teise	olukohane	katkestamine (nt oot-oot; üks moment) ja väljendite olukohane 
valik (Oota, las ma seletan sulle ise; Vabandage, pean kella kolmeks sadamas ole-
ma);
suunavate	 ja	 selgitust	 nõudvate	 küsimuste	 vahelekiilumine (Üks hetk, ma ei 
saanud aru…);
nõustumine	ja	täiendamine (Otse loomulikult, ja pealegi ...);
nõustumatuse	 järsk	 ja	 mõõdukas	 väljendamine (Mine oma jutuga kuu peale! 
Jah, aga kas see midagi annab? Minul on (asjast) täiesti teine arvamus/arusaam 
vms);
teemavahetus (Mul pole enam midagi lisada; Aitab sellest jutust) jms.

B1-tasemel keelekasutaja teab, et eri olukorrad tingivad erineva esitusviisi, erinevate 
keeleliste vahendite kasutamise; B2-tasemel oskab keelekasutaja neid erinevusi ka üsna 
vabalt rakendada.

7.1.2.	Suuline	esinemine

Suulise tekstiloome (rääkimise) ajal moodustab keelekasutaja suulise teksti, mille võta‑
vad vastu üks või mitu kuulajat. Suuline tekstiloome on nt avalik pöördumine (teavita‑
mine, juhised jne) ja kuulajatele esinemine (sõnavõtt, ettekanne, loeng, kõne, kommen‑
taar, esitlus jne). Rääkida võib nii spontaanselt kui ka märkmete, näitliku materjali või 
kirjaliku teksti alusel, samuti võib esitada harjutatud rolli. 

76 Vt ka Loog ja Kerge 1999, mis sisaldab osaliselt ka B2-taseme ainestikku.
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B1-tasemel	keelekasutaja oskab
ettevalmistanuna üldsõnaliselt esineda endale tuttaval teemal, väljendudes võrdle-
misi selgelt ja arusaadavalt ning üsna selgelt välja tuua asja tuuma;
vastata esinemisjärgsetele küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) 
võib paluda küsimust korrata;
üldsõnaliselt väljenduda oma huvivaldkonna teemade piires;
võrdlemisi ladusalt, kuid samas üldsõnaliselt jutustada ja kirjeldada, väljendades 
mõtteid lihtsate lausete järjendina;
üksikasjalikult vahendada kogetut, kirjeldada oma tundeid ja reageeringuid;
vahendada ootamatute sündmuste (nt õnnetusjuhtumite) üksikasju;
vahendada raamatu või filmi sisu ja kirjeldada oma muljeid;
kirjeldada unistusi, soove ja püüdlusi;
kirjeldada tegelikke või kujuteldavaid sündmusi;
jutustada;
lühidalt põhjendada ning selgitada arvamusi, kavatsusi ja toiminguid;
edastada lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases tööolukorras, kõne on võõrast 
aktsendist ja intonatsioonist hoolimata siiski mõistetav.

B2-tasemel	keelekasutaja oskab
ettevalmistanuna selgesõnaliselt esineda, põhjendada poolt- ja vastuväiteid, kaaluda 
eri seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi;
esinemisjärgsetele küsimustele vastata ladusalt, sundimatult ja pingutuseta, ilma et 
kuulajatel tekiks mõistmisraskusi;
selgelt ja üksikasjalikult väljenduda mitmesugustel oma huvivaldkonna teemadel;
esitada selgesõnalisi põhjendusi, laiendades ja toetades arutluskäike kommen‑
taaride ja asjakohaste näidetega;
järjestikku esitada läbimõeldud põhjendusi;
selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku 
külgi;
edastada üldisema sisuga teateid küllalt selgelt, ladusalt ja loomulikult, nii et kuula-
mine ei nõua pingutust.77

B1-taseme keelekasutaja tuleb eelnevalt mainituga toime nii töö-, avaliku kui ka eraelu 
valdkonnas ning valdab selleks piisavalt sõnavara ja keele grammatilist struktuuri, B2-
taseme kõneleja oskab lisaks kasutada ka teksti infostruktuuri eripärasid (sõnajärg) ja 
kõlavahendeid (rõhk, intonatsioon) ning valida olukohast registrit.

77 Raamdokument 2007: 75–77.
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�.2. Kultuuriomane kõnekäitumine ja 
suhtlusstrateegiad

7.2.1.	Eestlaste	suhtlustavad

Erinevast kultuurist pärit inimeste vahelises suhtluses pole isegi lihtsas vestluses 
välistatud väärtõlgendamine. Seetõttu peaks keelekasutaja olema teadlik peamistest viisa-
kusnormidest ja -tavadest, suutma neid ära tunda ja kasutada. Põhimõtteliselt on üldised 
viisakusstrateegiad kõikide kultuuride puhul sarnased, ent nende realiseerimine võib olla 
erinev. 

Üldistele viisakusstrateegiatele on omane:
1) vältida dogmaatilisust, parem on:

kasutada pehmemat väljendust (nt ma arvan, mulle tundub jne);
kasutada etiketivormeleid (nt vabandage, aga mulle tundub küll, et ...);
esitada kontrollküsimus kaasvestleja vea parandamiseks (nt kas see pole 
mitte…);
esitada vastuväide, paludes kinnitust (nt …kas pole/on ju nii?);

2) kasutada pehmendavaid väljendusi keeldumisel ja negatiivsete emotsioonide 
väljendamisel:

näidata oma vastumeelsust keeldumise suhtes (nt mul on kahju, aga…);
loota kaasvestleja mõistvale suhtumisele (nt ma loodan, et saad minust 
aru…);
vabandada ja avaldada kahetsust (nt kurb küll, aga…);
kasutada eufemisme (nt see ei ole mitte kõige parem…);
kasutada konditsionaali (nt tahaksin küll, aga ei oska…);

3) võimaldada kaasvestlejal ise tegevust alustada (nt palun, kas sa teeksid…):
küsida, kas kaasvestleja soovib tegutseda, on võimeline tegutsema või tahab 
palvet täita (nt kas sa tahad mind aidata …);
kasutada sissejuhatavaid ja pehmendavaid keelendeid (nt ega sa ei taha…);
kasutada nõuandeid (nt mina sinu asemel…);

4) juhtida kaasvestleja tähelepanu lahendamist nõudvale probleemile (nt ma ei jõua 
seda teha…).

Käske ja palveid on võimalik pehmendada ja/või intensiivistada ka sobiva intonatsiooni ja 
hääletooni abil. Kui tegemist on kaasvestleja huvidega, võib kasutada ettepanekuid ja 
kutseid. Tagasihoidlik ettepanek lubab kaaslasel ära öelda (nt kas sa tuled…, ega sa ju 
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ei…). Väheintensiivsed ettepanekud võimaldavad kaasvestlejal keelduda või vastu väita. 
Sel puhul võib ettepanekut korrata, keeldumise puhul aga ka ettepanekust loobuda või 
seda intensiivsemas vormis korrata. Intensiivne ettepanek teeb keeldumise kaaslase jaoks 
raskeks või võimatuks (nt Sa pead! Luba mulle! jne).

Suhtlejate käitumisnormides ning -tavades võib olla erinevusi tulenevalt järgmistest 
asjaoludest:

keelekasutaja sotsiaalne ja regionaalne grupp;
keelekasutaja isikupära, tema emotsionaalsus jms;
vestlejate omavahelised suhted;
suhtlusolukorra iseloom.

Eesti suhtlustüüpi iseloomustab info selge sõnastus ja sirgjooneline vestlus. Kõneleja 
püüab edasi anda otsest infot, et kuulaja saaks võtta vastu otsuse. Kõneleja ülesanne on 
öeldu kuulajale selgeks teha. Kuulaja ülesanne on sellises kultuuris leida kõnest uut infot, 
täiendades kõnelejat täpsustavate või konkretiseerivate küsimustega. Siit tuleneb ka eesti 
dialoogi tüüpiline ülesehitus, s.o väitlus. Seda iseloomustab:

kiire rääkimine;
kõnevoorude lühidus;
kõnevooru katkestamine;
pauside lühidus;
tagasiside fraaside, küsimuste ning väidete näol;
kõnetempost sõltuvalt rütmikas rõhutamine.

Vestluses on aktiivsed nii kuulaja kui ka kõneleja, nende rollid vahetuvad. B1- ja B2-tase‑
mel keelekasutaja võiks teada järgmisi eesti kultuurile omaseid mittekeelelisi norme:

kõnevoorude pikkus ja pauseerimine;
tõsine nägu ja naeratused;
füüsiline kontakt ja selle tõrjumine;
miimika vestluse ajal;
pilgu suund vestluse ajal;
žestikuleerimine ja selle piiratus;
märguanded vestluse lõpetamiseks;
kehaliigutused;
kommunikatiivne vaikimine või vait jäämine.

Eestlaste kõnevoorud on suhteliselt lühikesed, sageli katkestatakse kõnelejat 
pealerääkimisega ja kõnesse tekkinud juhupausi puhul haaratakse kõnevoor kiiresti en‑
dale. Pikka kõnevooru kuulates ja oma oodates kaob eestlasel kannatus ning seejärel 
ka huvi. Eestlased taluvad kõnevooru katkestamist paremini kui pikki kõnevoore. Nad 
sekkuvad asjakohaselt (Noh, ja mis siis? Kus sa nüüd välja tahad jõuda? Mis sa heietad, 
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seleta asi ära! Mis sa siis tegelikult tegid? Tege(liku)lt ma aiman, kuhu sa jõuda tahad 
– …; Ja mis sellest siis tuleb?) või ilmutavad igavuse märke. Kõige sagedamini aga 
ootavad nad pealiskaudselt kuulates võimalust alustada oma teemat, allteemat, vaate-
nurka või nende illustratsiooni (mida nad väga ootamatult ka teevad): tuleb arvestada, et 
eestlane on küll aktiivne, ent mitte hea ja kannatlik kuulaja ja soovitud suhtluskontrolli 
on raske säilitada.

Nii B1- kui ka B2-tasemel keelekasutaja peaks valdama järgmisi eesti kultuuri kom‑
ponente:

pöördumised (viisakas pöördumine, pöördumine poolametlikus olukorras, koduse‑
mas õhkkonnas jm sinatamisringis jne);
tervitused (tervitamine üldkasutatavasse asutusse sisenedes, neutraalsed tervitus-
sõnad, slängitervitused jne);
head soovid;
tänamine ja sellele vastamine; 
viisakusvestlus (tutvumisvestlus jne);
viisakusreeglid külaskäigul (asutusse, kodudesse jne);
söömis- ja joomiskombed;
imetlus (imetlushüüatused, sõnaline heakskiit);
nõustumise ja keeldumise väljendamine.

7.2.2.	Suhtlusstrateegiad

Suhtlusülesannete täitmiseks peavad keelekasutajad osalema suhtlustoimingutes ja kasu-
tama suhtlusstrateegiaid. Strateegiad on vahendid, mida keelekasutaja rakendab oma os‑
kuste ja võimaluste koondamiseks, tasakaalustamiseks ning käitumisviiside aktiveerimi-
seks, et täita kontekstist tulenevaid suhtlusnõudeid ja -ülesandeid võimalikult igakülgselt. 
Suhtlusstrateegiate kasutamist võib vaadelda kui planeerimise, sooritamise, jälgimise ja 
parandamise rakendust suhtlemisel. Üldised suhtlusstrateegiad on järgmised:

loomestrateegiad – teadlik ettevalmistamine, kuulajaskonnaga arvestamine, abi 
kasutamine keeleoskuslünga täitmiseks, ülesande kohandamine, keeleoskuslünkade 
kompenseerimine, eelteadmistele toetumine, meeldejäänud teabe kasutamine, oma 
kõne jälgimine ning parandamine jne;
vastuvõtustrateegiad – ühe või enama rääkija kõne vastuvõtmine ja töötlemine: 
raamistamine, järeldamine, hüpoteesi kontroll ja selle taasläbivaatamine jne;
interaktiivsed strateegiad – suhtlusaktiivsus, isikute ja ideeline suhtluskoostöö, abi 
palumine, mõju ja edukuse jälgimine, suhtluse korrigeerimine jne.

Kuivõrd vestluses kõneleja ja kuulaja roll vahelduvad, on sõnumiedastuse ja vastuvõtu 
strateegiad kasutusel üheaegselt. 
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B1- ja B2-tasemel keelekasutaja peaks keskenduma:
üldistele strateegiatele (otsesõnalise või kaudse teemakäsitluse valik sõltuvalt kaas‑
vestlejast);
kõnevoorude andmise ja ülevõtmise vahekorrale;
teema raamistamisele;
alustava lausungi vormistamisele;
täpsustavate küsimuste esitamisele;
tagasiside otsimisele ja andmisele;
ettepanekute ja lahenduste pakkumisele;
kokkuvõtete tegemisele;
konfliktide lahendamisele jne.

�.�. Kompensatsioonistrateegiad ja suulise 
keeleoskuse edenemine 
Suhtlus koosneb küll enamasti tüüpsituatsioonidest, ent sageli ei ole selle käiku võimalik 
prognoosida. B-tasemel keelekasutaja saab hakkama suhtlussituatsioonides, milleks tal 
puudub eelnev ettevalmistus, st ta ei lähe krampi, ei sulgu endasse ega vihasta prob-
leemide puhul, mis on tingitud tema ebatäielikust keeleoskusest, vaid otsib lahendusi. 
Seega on vajalik teatud strateegiate ja tehnikate kogum, mis aitab suhtlussituatsioonides 
lünki täita ja suhtlusülesannetega toime tulla, need on kompensatsioonistrateegiad.

B1-taseme	keelekasutaja	
saab kuulajana aru teksti üldisest mõttest;
on kõnelejana ette valmistatud lahenduste otsimiseks ja leidmiseks probleemidele, 
mis tulenevad tema ebapiisavast keeleoskusest;
on sotsiaalse subjektina võimeline järgima igapäevaelu aktsepteeritud käitumis‑
malle. 

B2-taseme	keelekasutaja
saab kuulajana aru teksti mõttest ja ka selle peenematest nüanssidest;
suudab kõnelejana leida lahenduse ka keeleoskuse lünkadest tingitud keerulise‑
matele probleemidele;
on sotsiaalse subjektina võimeline järgima ühiskonnas aktsepteeritud käitumismalle 
ning oskama oma keelt vastavalt keskkonnale kohandada. 

Nimetatud ülesannetega toime tulemaks võib keelekasutaja oma ebapiisavast keeleosku-
sest tulenevalt vajada erinevaid kompensatsioonistrateegiaid.
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Kuulaja	B1-tasemel
saab aru tuntud lekseemide põhjal moodustatud sõnadest, eeldusel, et sõnamoodus‑
tusprotsess ei too kaasa fonotaktilisi muutusi;
suudab hankida konteksti põhjal infot tundmatuid sõnu sisaldavast tekstist ja tule-
tada kontekstist tundmatu sõna või fraasi tähenduse;
kasutab vahetul suhtlusel vajaduse korral kaasvestleja abi.

B2-tasemel	lisaks
saab aru tuntud lekseemide põhjal moodustatud sõnadest, st tunneb keele produk-
tiivseid reegleid ja suudab jälgida konteksti;
tunneb ära rahvusvahelise sõnatüve selle eestipärases häälduses ning suudab arvata 
ära sõna tähenduse, jäädes seejuures piisavalt ettevaatlikuks;
leiab kuuldud sõna või fraasi tähenduse ümbritseva konteksti abil;
kasutab kaasvestleja abi mis tahes moel;
hangib kõne iseloomu ja kaasvestleja suhtlemise kohta lisainfot kehakeele, hääle‑
tooni jms järgi ning oskab sellele reageerida. 

Kõneleja	B1-tasemel
kasutab vajadusel refraseerimist (nt vabandust, ma tahtsin öelda ...) või kirjeldamist 
(nt selline ümmargune roheline juurvili);
oskab apelleerida keelelisele abile.

B2-tasemel	lisaks
proovib oma sõnaloomeoskust, kui mõiste väljendamiseks tundub sõna regulaarne 
moodustus sobivat;
viitab otsitava sõna nimetamise asemel asjale või kasutab asesõna (nt palun mulle 
üks see, palun see seal all).

Sotsiaalse	subjektina	B1-tasemel
oskab vabandada oma teadmatust või ebakindlust (nt vabandust, ma ei teadnud);
väljendada infot tavade ja kommete kohta, sh tuua paralleele oma kultuurikesk-
konnast;
küsida juhtnööre (nt kuidas teil seda tehakse) ja paluda abi;
arvestada Eesti käitumismalle ja etiketti.

B2-tasemel	lisaks
oskab paluda kinnitust (nt mis kellaks ma pidingi sinna minema);
käituda vastavalt Eestis levinud käitumismallidele ja etiketile, vajadusel juhtnööre 
paludes.
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Võrreldes eelneva tasemega toimub B-tasemel suulises keeleoskuses suur kvalitatiivne 
edasiminek: keelekasutaja jõuab etappi, kus ta saab oma keeleoskusega keelekeskkonnas 
iseseisvalt hakkama. Tabel 478 kirjeldab suulise kõne arengut kvalitatiivsest aspektist.

Tabel	4.	Suulise	kõne	kvalitatiivsed	aspektid. 
Keelepagasi	
Üldine	ulatus

Gramma-
tiline	
korrektsus

Kõne	ladusus Suhtlus Teksti	
sidusus

A2 Kasutab lause 
põhimalle ning 
meeldejäe-
tud fraase ja 
käibeväljen-
deid, et vahen-
dada lihtsat 
teavet igapäe-
vastes tavaolu-
kordades.

Kasutab küll 
õigesti mõnin-
gaid lihtsaid 
tarindeid, kuid 
teeb sageli vigu 
ka grammatika 
põhivaras.

Oskab end 
mõistetavaks 
teha väga 
lühikeste lau-
sungite abil, 
kuigi sageli on 
märgata pause, 
ebasobivaid 
alustusi ja 
ümbersõnas-
tamist.

Oskab vas-
tata lihtsatele 
küsimustele ja 
väidetele. Oskab 
märku anda, 
kui saab jutust 
aru, kuid mõist-
misraskuste 
tõttu ei suuda 
ise vestlust ülal 
hoida.

Oskab siduda 
lihtsate side-
sõnade abil 
nagu „ja“, 
„aga“, „sest“.

B1 Oskab keelt 
piisavalt, et 
väljenduda 
igapäevatee‑
madel (pere‑
kond, huvialad, 
töö, reisimine, 
päevasünd‑
mused), kuigi 
jutus võib ette 
tulla takerdust 
ja kaudset 
väljendust.

Oskab tavaolu‑
korras üsna 
õigesti kasu-
tada tüüp‑
keelendeid ja 
moodustus‑
malle.

Oskab 
arusaadavalt 
väljenduda, 
kuigi pikema 
kõnelõigu kor‑
ral teeb sageli 
pause, et otsida 
sõnu ja gram-
matilisi vorme 
või korrigeerida 
sõnastust.

Oskab alustada, 
jätkata ja lõpe-
tada lihtsat 
silmast silma 
vestlust, kui 
kõneaine on 
talle tuttav või 
huvipakkuv. 
Oskab kor‑
rata eelkõneleja 
öeldut, et 
kinnitada vas‑
tastikust mõist‑
mist.

Oskab ühen‑
dada lühemaid 
ja lihtsamaid 
sisuüksusi 
lihtsaks seotud 
järjendiks.

B2 Oskab keelt pii-
savalt, et sõnu 
otsimata selgelt 
kirjeldada vaja-

Valdab 
grammatikat 
küllaltki hästi. 
Ei tee vääriti-

Oskab kõne-
tempo hoida 
enam-vähem 
ühtlasena

Oskab vestlust 
alustada ja 
sobival ajal 
kõnevooru

Oskab kasutada 
piiratud hulgal 
sidumisvõtteid, 
mis lubab

78 Raamdokument 2007: 44–45.
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likku ja väljen‑
dada seisukohta 
üldistel tee‑
madel. Kasutab 
ka liitlauseid ja 
lauselühendeid.

mõistmist 
põhjustavaid 
vigu ja suu-
dab enamiku 
vigadest ise 
parandada.

ka pikemate 
kõnelõikude 
korral. Võib 
kõhelda vor‑
mide ja väljen‑
dite valikul, 
kuid pikemaid 
pause teeb 
harva.

võtta; oskab 
soovi korral 
vestlust lõpe-
tada, kuid ei 
pruugi seda 
alati teha kõige 
kohasemal 
viisil. Oskab 
toetada arutluse 
käiku, näidates, 
et mõistab kuul-
dut, haarates 
teisi kaasa jne.

ühendada lau‑
sungid selgeks, 
sidusaks teks‑
tiks. Mõttekäik 
võib seejuures 
jääda mõneti 
katkendlikuks, 
eriti pikemates 
lõikudes.

C1 Valdab mitme-
kesist keele-
vara, mis 
võimaldab tal 
valida sobivaid 
vahendeid, et 
mõtteid vaja-
likus stiilis 
selgelt väljen-
dada. Suudab 
raskusteta 
väljenduda mit-
mesugustel ül-
distel, haridus-, 
töö- ja vabaaja-
teemadel, ilma 
et peaks piira-
ma seda, mida 
väljendada 
tahab.

Kasutab gram-
matiliselt õiget 
keelt, vigu tuleb 
ette harva ja 
neid on raske 
märgata, tava-
liselt parandab 
vead ise.

Väljendub 
ladusalt ja 
loomulikult, 
peaaegu pingu-
tuseta. Keeru-
lisema teema 
korral võib 
loomulik, sujuv 
kõnevool siiski 
takerduda.

Oskab 
eesmärgis-
tatult ja vabalt 
valida sobivaid 
fraase, millega 
sõna saada, 
kõnevooru 
hoides mõtle-
misaega võita 
või oma juttu 
teiste omaga 
siduda.

Oskab selgelt, 
sujuvalt ja loo-
giliselt väljen-
duda, valdab 
kompositsioo-
nimalle ja sidu-
misvõtteid.
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Kokkuvõtteks
B1-tasemel	keelekasutaja	

oskab kasutada keelt väljendusvahendina ja mõista selle kasutamise nüansse;
valdab funktsionaalseid oskusi: oskab anda ja vastu võtta informatsiooni.

B2-tasemel	keelekasutaja	
oskab mõjutada teise seisukohti ja arvamusi; mõjutamiskatsetest aru saada ja neile 
õigesti reageerida; tähele panna sotsiaalseid norme ja tõekspidamisi ning nende ko‑
haselt toimida; 
valdab vestlusstrateegiaid: teab, kuidas saavutada suhtluskontrolli, haarata, hoida 
ning loovutada kõnevooru, liigendada oma sõnumit, väljendada ning põhjendada 
oma seisukohti, sõnaliselt lahendada konfliktseid olukordi, muuta vestlusteemat 
ning adekvaatselt reageerida teemamuutusele;
oskab vastu võtta ja arendada sõnumit, sh saab aru sõnumi sõnalisest osast ja sõna‑
tutest vihjetest; juhatab partneri kommunikatsiooni ootamatu katkemise järel tagasi 
vestlusteema juurde; mõistab teise vaatekohti ning sõnumi mõtet; annab sõnumi 
lähetajale tagasisidet; loob iseseisvalt oma arvamuse; suhtub kriitiliselt ümbrusest 
tulevatesse sõnumeisse. 
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VIII peatükk. Kirjalik keeleoskus

�.1. Toimetulek kirjaliku teksti mõistmisega
Kirjaliku keeleoskuse osaoskused on lugemisoskus ja kirjutamisoskus. 

Lugemisoskus on võime mõista erinevat laadi kirjalikke tekste, tekstis esinevaid 
grammatilisi seoseid ning teha loetu kohta järeldusi tekstis otseselt sisalduvate vihjete 
põhjal79. Varasematel aegadel on seda peetud passiivseks osaoskuseks, kuid tänapäeval 
väidetakse, et lugeja suhtleb tekstiga vägagi aktiivselt: otsib sõnastikust vastet tundma‑
tutele sõnadele, uurib keelealastest käsiraamatutest mõne grammatilise vormi täpset 
tähendust, selgitab lauseehitust jne. 

Lugemise eesmärk võib olla:
mõista teksti üldiselt,
leida konkreetset teavet,
mõista teksti üksikasju,
mõista tekstisiseseid seoseid,
mõista kaudselt esitatud teavet,
teha loetu põhjal järeldusi, 
suhtuda teksti kriitiliselt.

Kui kuulmisvõime on inimesel enamasti sündimisel olemas, siis lugema tuleb õppida ja 
seda oskust teadlikult edasi arendada. Emakeeles lugema õppimisel omandatud stratee‑
giad aitavad võõrkeele õppimisel sageli teksti mõista ka iga üksikut keelendit täpselt 
tundmata. Seetõttu areneb lugemisoskus võõrkeeles seda paremini, mida tuttavamad on 
õppijale võimalikult mitmesugused tekstiliigid.

Lugemiseks peab õppija olema võimeline
tajuma kirjalikku teksti (visuaalsed oskused)
tundma kirjasüsteemi (ortograafilised oskused)
määratlema sõnumit (lingvistilised oskused)
mõistma sõnumit (semantilised oskused)
tõlgendama sõnumit (kognitiivsed oskused)80.

79 Hausenberg jt 2004: 32–49.
80 Raamdokument 2007: 93.
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Nüüdisajal peetakse tähtsaks igakülgse funktsionaalse kirjaoskuse arendamist, üha roh-
kem tähtsust omandab oskus lugeda multimodaalseid tekste, mis võivad sisaldada muidki 
elemente, nt tabeleid, jooniseid, illustratsioone, videoid ja fotosid. Avalikus sfääris tuleb 
üha enam kokku puutuda interaktiivsete tekstidega, kus teksti lugeja ei ole lihtsalt enam 
passiivne vastuvõtja, vaid võib reageerida omapoolsete (kõne)tegudega, mõnikord isegi 
peab seda tegema. 

Funktsionaalne lugemisoskus eeldab õppijal mitmesuguste pädevuste olemasolu:
keelepädevus, mis sisaldab omakorda järgmisi mõisteid: leksikapädevus, gramma‑
tikapädevus jne; 
sotsiolingvistiline pädevus, mis näitab olukorrakohasust, registri eristamise võimet 
(ametlik/mitteametlik; veenev/lepitav jne), oskust oma eesmärke ka kaudselt väljen‑
dada, viisakusreeglite tundmist. Lugeja mõistab, millist kliendisuhet aitab näiteks 
ametikiri luua või ülal hoida; viisakusvormide tundmine laseb aru saada, et temast 
kui suhtluspartnerist peetakse lugu, ning edaspidi, oma vastuse koostamisel, teeb 
keelekasutaja juba ise registrikohaseid valikuid;
pragmaatiline pädevus, mis sisaldab omakorda diskursuspädevust ja funkt‑
sioonipädevust, st selge, sidusa ja täpsete väljenditega teksti mõistmist ja erinevate 
tekstiliikide tundmist. Lugeja teeb näiteks vahet uudisel toidulisandite kasulikkusest 
ja mingi konkreetse firma toidulisandeid reklaamival kommertstekstil, taipab nende 
tekstide erinevat eesmärki – teavitada ja ostma panna.

B-tasemel keelekasutaja võib kokku puutuda erinevate teemade ja tekstiliikidega, mis 
kajastuvad selle raamatu IV peatükis „Toimetuleku olukorrad“ ning VI peatükis 
„Tekstitöö- ja vahendusoskus“, ja neid mõista järgmistel tingimustel:

tekstidel on selge sisuline ja vormiline ülesehitus;
teave on esitatud ühemõtteliselt, otseselt ja selgelt;
arusaamine ei nõua eriteadmisi ega eelda aine sügavamat tundmist;
tekstid on selgelt trükitud, lõikudeks jaotatud ning varustatud pealkirjadega.

Selliste tekstidega, millest B-tasemel keelekasutaja emakeeleski aru ei saa, ei saa ta 
ammugi hakkama võõrkeeles. Laused peavad olema loetavad – ehituselt keerulisi lau‑
seid ja mitmetähenduslikke fraase on raske mõista. Arusaadavas lauses on võimalikult 
konkreetse tähendusega sõnad, abstraktsete sõnade informatiivsus on väike. Tekst peab 
olema tihe, sest liigsõnalisus varjutab kirjutise mõtte81.

B-tasemel keelekasutaja oskab kasutada sobivaid teksti mõistmise strateegiaid, 
kaugema eesmärgi saavutamiseks koostatud tegevuskava. Ta on võimeline:

tuletama talle tuntud lihtsõnade põhjal liitsõnade tähendusi, kasutades selleks üldisi 
sõnamoodustusreegleid;

81 Kasik jt 2007: 35–39.
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leidma tundmatu sõna või fraasi tähenduse ümbritseva konteksti abil;
interpreteerima ka oma emakeeles esinevate rahvusvaheliste sõnade sisu, olles tead‑
lik nn ohtlikest sõnadest, mille tähendus emakeeles ja õpitavas keeles on erinev;
leidma sõnade tähendused sõnaraamatutest;
leidma tekstis üles vajaliku info;
eristama olulise info vähemolulisest;
eristama fakti kommentaarist;
tegema järeldusi sisu kohta vihjeliste märkide abil – kujundlikud pealkirjad, illust-
ratsioonid, trükitehnilised esiletõstmised jm;
eristama tekste nende üldise suhtluseesmärgi põhjal.

B1-tasemel	keelekasutaja peaks olema võimeline aru saama kirjalike tekstide põhi-
sisust

kui tekstid on seotud olukordadega, mis on üles loetud peatükis IV;
kui tekstidel on selge kontseptuaalne ja vormiline ülesehitus;
kui informatsioon on esitatud ühemõtteliselt ja otseselt;
kui arusaamine ei nõua eriteadmisi;
kui kirjalikud tekstid on trükitud selgelt, jaotatud lõikudesse ja varustatud pealkirja‑
dega ning illustratsioonidega, kus see on vajalik.

B2-tasemel	 keelekasutaja tuleb toime selliste autentsete tekstidega, mis puudutavad 
tema eriala, leiab pikematestki tekstidest uut informatsiooni, mõistab kirjutaja seisu-
kohti ja teksti olemust ning valdab teksti mõistmise võtteid:

eristab esmase ja tähtsa info vähemolulisest;
eristab fakte kommentaarist,
leiab üles peamise info;
teeb järeldusi sisu kohta vihjeliste märkide abil (kujundlikud pealkirjad, illustrat‑
sioonid, trükitehnilised esiletõsted, nagu kursiiv, poolpaks või paks kiri, sõrendus, 
suur-tähed ebatavalises kohas82.

�.2. Üldine ja detailne lugemisoskus
Eesmärgist lähtuvalt kõneldakse eri lugemisstrateegiatest. Üldlugemise all mõeldakse 
kõige olulisema info leidmist tekstist, detailse ehk süvalugemise eesmärk on teksti täielik 
mõistmine. Lisaks saab rääkida valiklugemisest, kui eesmärk on kiiresti leida konkreetne 
teave, ja loovlugemisest, kui süvenetakse ilukirjandustekstidesse. 

82 Loog ja Kerge 1999: 20.
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Üldine	lugemisoskus	

B1-tasemel	keelekasutaja loeb otsesõnalisi faktipõhiseid tekste rahuldava arusaamisega, 
kui teema kuulub tema huvivaldkonda, ning saab aru tekstidest, mille teemad puuduta‑
vad igapäevaelu: perekond, vaba aeg, kool, töö, reisimine jne. Ta saab aru tema jaoks 
olulistest tuttava teemaga tekstidest isegi siis, kui neis esineb üksikuid tundmatuid sõnu ja 
väljendeid, ning oskab konteksti põhjal oletada tundmatu sõna tähendust.83 Keele-
kasutaja suudab lugeda mõne lehekülje pikkusi tekste erinevatel teemadel (ajaleheartiklid, 
brošüürid, kasutusjuhendid, lihtne ilukirjandus) ning on võimeline järgima teksti peamist 
mõtet, võtmesõnu ja tähtsamaid detaile. Argikogemusest erineva teema puhul võib teksti 
üksikasjade mõistmine olla puudulik. Pikemate tekstide mõned üksikasjad ja seisukohad 
võivad jääda ebaselgeks.

B2-tasemel	 keelekasutaja mõistab keerukate abstraktsetel või konkreetsetel tee‑
madel tekstide tuuma. Ta saab aru aktuaalsel teemal kirjutatud artiklitest, kus autorid 
väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Saab aru tänapäevasest proosast. 
Loeb suuresti iseseisvalt, kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt tekstist ja luge-
mise eesmärgist ning kasutades sobivaid abimaterjale. Tal on suur aktiivne lugemissõna‑
vara, kuid raskusi võib olla haruldaste idioomide mõistmisega. Oskuskeele keerukamad 
tekstid või tugevasti kultuurisidusad osutused tekitavad veel raskusi (vt VI peatükki 
„Tekstitöö- ja vahendusoskus“).

Detailne	lugemisoskus

B1-taseme	keelekasutaja
mõistab lugeda sündmusi, tundeid ja soove kirjeldavaid isiklikke kirju ja see lubab 
tal pidada regulaarset kirjavahetust;
oskab leida ja mõista ajakohast teavet igapäevatekstidest (kirjad, brošüürid ja lühe‑
mad dokumendid, eeskirjad jms);
oskab leida info hankimiseks lihtsas leheloos olulisema, kui teema on tuttav;
juhiste lugemisel mõistab selgeid lihtsaid kasutusjuhendeid;
saab aru ametlike teadete põhisisust (teade, kutse, lihtsam kuulutus, lihtsamad for‑
mularid, juhtnöörid);
saab aru ilukirjanduslike tekstide sündmustikust.

B1+-tasemel	lisaks
suudab erilaadse ülesande täitmiseks hõlmata pikemaid tekste, et leida otsitav 
teave, ja koguda infot teksti eri osadest või mitmest tekstist;

83 Siin ja edaspidi on kirjelduste aluseks raamdokumendi tabelid, vt Raamdokument 2007: 87–89 ja 261–
262.
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mõistab käsitletava teema arutluskäiku, kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest;
tabab selge arutluskäiguga tekstide põhijäreldusi.

B2-tasemel	keelekasutaja	
suudab eesmärgipärasel lugemisel kiiresti hõlmata pikki ja keerukaid tekste, kes‑
kendudes asjakohastele detailidele;
tabab kiiresti laia teemaderingi käsitletavate uudiste, artiklite, ülevaadete sisu ja 
asjakohasuse ning oskab otsustada, kas tasub süveneda;
mõistab kaasaegseid probleemartikleid ja ülevaateid, kus autorid väljendavad 
lahknevaid hoiakuid ja eriarvamusi;
mõistab pikki ja keerukaid oma asjatundmisega seotud juhiseid, k.a tingimuste ja 
hoiatuste üksikasjad, kui vaid on võimalik raskeid kohti üle lugeda;
oskab sünteesida eri allikatest pärinevat infot;
suudab mõista keerukat ametialast teavet;
loeb oma huvivaldkonnaga seotud kirju ja taipab asja tuuma;
mõistab pikemaid ilukirjanduslikke tekste, paljusid detaile, sündmustikku, ideed, 
kuid kultuurisidusad osutused võivad veel jääda arusaamatuks.

B2+-tasemel	lisaks
suudab lugemisel info hankimiseks saada infot, mõtteid ja arvamusi oma asjatund‑
muse vägagi spetsiifilistest allikatest;
mõistab erialaartikleid ka väljaspool oma asjatundmust, kui on võimalik oma termini-
tõlgendusteks kasutada sõnaraamatut.

Lugemisoskus areneb astmeliselt õpingute käigus. Seda ülivajalikku oskust saab ja tuleb 
õpetada iga õppija isiklikke eesmärke silmas pidades ja erinevaid ülesandetüüpe kasuta‑
des, mis võivad olla seotud kirjade ja teadete lugemisega, info hankimisega mitmesugus-
test tekstidest (erialatekstid, ajaleheartiklid, kuulutused jne), instruktsioonide lugemisega 
(erialased korraldused, olmetehnika kasutusjuhendid jne). Kui B1-taseme alguses võib 
olla tegu veel adapteeritud tekstiga, siis alates B2-tasemest tuleb järjest rohkem tegeleda 
autentsete tekstidega.

�.�. Toimetulek kirjaliku teksti koostamisega
Kirjaliku teksti koostamine on üks osa suhtlustegevusest, mille käigus teksti autor soovib 
oma eesmärke saavutada. Tänapäeval peab iga inimene ühiskonnas edukalt hakkama 
saamiseks olema võimeline looma mitmesuguseid kirjalikke tekste, mille abil saab täita 
erisuguseid suhtlusfunktsioone. 
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Isik võib avaliku või isikliku elu, töö- või õppevaldkonnas puutuda kokku vajadusega 
luua näiteks järgmisi tekste:

ankeedi täitmine 
artikli kirjutamine
aruande kirjutamine
arutluse kirjutamine
avalduse kirjutamine
blanketi täitmine
ettekande koostamine
isikliku kirja kirjutamine
kaebuse kirjutamine
kuulutuse kirjutamine
küsimustiku täitmine
lepingu koostamine
loengu konspekteerimine
märkmete tegemine
referaadi koostamine
reklaami koostamine
sildi kirjutamine
taotluse kirjutamine
teate kirjutamine
tutvustuse koostamine
ärikirja kirjutamine
ülevaate koostamine

Kirjalike tekstide loomisel võib eristada produktsiooni,	 interaktsiooni ja vahenda-
mist.

Produktsioon – autor loob teksti, kusjuures ei saa teksti vastuvõtjalt vastust. Näiteks 
kirjutab isik ajalehte artikli ega tea seejuures, kui palju inimesi seda loeb ning kui‑
das nad loetule reageerivad.
Interaktsioon – autor saab teksti vastuvõtjalt vastuse. Kõige tavalisem kirjaliku 
interaktsiooni näide on kirjavahetus. Tänapäevased tehnilised vahendid võimalda‑
vad aga ka mitmeid varem mitteinteraktiivseid tekste interaktiivseks muuta. Näiteks 
saab Internetis loetud artiklile kohe kommentaari lisada.
Vahendamine – autor loob oma teksti kellegi teise loodu põhjal. Näiteks kirjutab 
üliõpilane referaadi teadlaste uuringute põhjal või teeb emakeelse kokkuvõtte võõr‑
keelsest artiklist.

Kirjutamisoskuseks peetaksegi eri liiki tekstide koostamise võimet, mis areneb lihtsast 
ümberkirjutamisest keeruka kompositsiooniga tekstide loomise suunas. Madalamal keele‑
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oskuse tasemel sarnaneb kirjalik tekstiloome rohkem tavalise jutustamisega (sündmuste 
taastamine mälu järgi või nende ettekujutamine), hõlmates järk-järgult ka asjaajamis- ja 
ametitekste, alates plankide täitmisest ja lihtsamate rutiinsete avalike ja töötekstide 
koostamisest kuni oskuseni vahendada oma seisukohta tuttaval teemal. Keeleoskuse 
kasvades lisandub oskus kirjalikult arutleda ja põhjendada (probleemide püstitamine ja 
lahendamine) ning ametikirju, nt aruandeid, ülevaateid, seisukohavõtte koostada, selgi‑
tusi anda ja põhjendada jms (toimetulek sõnavaralt ja ülesehituselt jutustavast erinevat 
tüüpi tekstiga).

Kirjutamiseesmärkide saavutamiseks rakendab inimene erinevaid pädevusi: üldpäde‑
vust (üldisi teadmisi maailma ja eri kultuuride toimimisest; sotsiaalseid, olmelisi, pro‑
fessionaalseid ja huvialadega seotud oskusi; hoiakuid, motivatsiooni, väärtusi, veendu‑
musi, kognitiivset stiili, loomuomadusi ja õpivõimet) ja suhtluspädevust (keelepädevust 
– sõnavara- ja grammatikateadmisi, sotsiolingvistilist pädevust – orienteerumist kultuuri-
normides, oskust valida olukorrale vastav register ja stiil, diskursuspädevust – oskust 
luua selget ja sidusat teksti, funktsioonipädevust – oskust väljendada vajalikke keele‑
funktsioone).84

Teksti loomine on protsess, mis hõlmab ülesandest arusaamist, vajaliku info otsimist 
(mälust või allikatest), vajalike keelevahendite valimist, leitud materjalist seotud teksti 
koostamist, teksti sisulist ja keelelist toimetamist.

Suhtlusülesannete täitmiseks osaleb kirjutaja suhtlustoimingutes ja kasutab suhtlus-
strateegiaid, s.o vahendeid oma võimaluste koondamiseks, tasakaalustamiseks ja akti-
veerimiseks. Strateegiad võimaldavad täita ülesannet võimalikult igakülgselt ja täpselt. 
Suhtlusstrateegiate kasutamine sisaldab planeerimist, sooritamist, jälgimist ja hindamist. 
Kirjaliku teksti loomisel kasutatakse järgmisi strateegiaid:

stiili, teksti ülesehituse ja sõnastuse kaalumine – valik tehakse sõltuvalt teksti ees‑
märgist ja vastuvõtjast;
abimaterjali või teiste inimeste abi – kasutatakse oma keeleoskuslünkade kompen‑
seerimiseks;
ülesande kohandamine vastavalt oma eesmärgile ja võimalustele – väiksemate või‑
maluste korral lihtsustatakse ülesannet ja suuremate võimaluste korral valitakse 
keerukam lahendus;
katsetamine – proovitakse kasutada kogu enda kasutuses olevat teavet, nt tuleta‑
takse olemasolevate teadmiste põhjal uusi sõnu.
jälgimine – kasutatakse erinevate näidistekstide eeskuju;
toimetamine – hinnatakse ja parandatakse loodud teksti;
harjutamine – arendatakse teadlikult oma tekstiloomisoskusi.

Heaks kirjutajaks ei saada iseenesest, vaid see nõuab õppimist ning harjutamist nii ema‑
keeles kui sihtkeeles: arusaamine kindlast tekstiliigist nõuab žanrikogemust. Tekstitaju 

84 Raamdokument 2007: 119 jj.
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areneb eeskujude toel. See seob kirjutamise tihedalt lugemisega. Iga tekst on samal ajal 
osa mingis toiminguahelas (nt CV ja motivatsioonikiri töökoha saamise esmaetapil, kol‑
leegide ettekannetele ja arutelule toetatud üldaruanne kollektiivse töökohustuse täitmise 
lõppastmel, üldlevinud arusaamadega suhestatud essee kui riigieksam kooli lõpetamise ja 
kõrgkooli pääsemise eeldusena, taotlus toetuse saamise eeldusena jne). Nõnda on kir‑
jutamine seotud ka rääkimise ja kuulamisega.

Paljud kirjutamisoskust iseloomustavad tunnused on ühised nii esimeses kui teises 
keeles. Seega on võõrkeeles kergem kirjutama õppida isikul, kes oskab hästi kirjutada 
oma emakeeles. Samas on esimeses ja teises keeles kirjutamisel ka palju erinevusi, 
nii strateegilisi, retoorilisi kui lingvistilisi. Peamine erinevus on selles, et lisaks üldiselt 
arendamist vajavatele kirjutamisstrateegiatele, -tehnikatele ja -oskustele lisandub teise 
keele õppija puhul tunduvalt suurem vajadus omandada keelepagasi kasutusvõimalused. 
Olemasolevate keelevahendite piiratus võib mõjutada ka kirjutise sisu: alati ei kirjutata 
kõike, mida soovitakse, vaid seda, mida osatakse.

Kirjutamisoskus teises keeles areneb aja jooksul vastavuses üldiste teise keele oman‑
damise seaduspärasustega. Seejuures on täiesti loomulik, et õppija kasutab kaua aega 
oma tekstide loomisel nn õppijakeelt, mida iseloomustavad erinevad kõrvalekalded õpin‑
gute sihtkeelest. Lisaks otsestele keelevigadele on sõnavara piiratum ja vähem varieeruv, 
sõnade kasutusnüansse on raskem tajuda, ilmnevad ebatavalised kollokatsioonid ja tarin‑
did, mõnesid sihtkeele vorme välditakse ja teisi tarvitatakse üle. 

Teises keeles vajavad samuti eraldi tähelepanu teksti organiseerimine, info esituslaad, 
registri ja stiili valik. Kui neid valdkondi ka emakeeles vallatakse, ei tähenda see alati, 
et teadmisi saaks otse üle kanda võõrkeelde, kus võivad kehtida teistsugused tavad ja 
reeglid. 

Seega vajab teises keeles (nagu emakeeleski) kirjutama õppija kokkupuudet autent‑
sete tekstidega, võimalust palju juhendaja ja allikate toel või omaette kirjutada ning saada 
tagasisidet, et oma tekste toimetada ja parandada. Seejuures vajavad nad aga rohkem 
juhiseid keelevahendite kohta (tähelepanu juhtimist sihtkeele erinevatele võimalustele, 
suunamist tööks üldiselt ja individuaalselt kivinema kalduvate kõrvalekalletega jmt). 

�.�. Kirjutamisoskuse areng B-tasemel
Kirjalike	tekstidega	toimetuleku	arendamine

Kirjutamisoskus on arenev protsess. Selle hetkeseisu saab aga mõõta ja iseloomustada 
nagu teistegi osaoskuste taset. Seejuures arvestatakse tekstiliike, mida inimene suudab 
luua; keelefunktsioonide täitmise tõhusust ning keelekasutuse loomulikkust. Oluline on 
ka keeleline rikkus, kuid üldiselt ei saa täiesti üheselt määrata, millist sõnavara ja mil‑
liseid tarindeid peab inimene ühel või teisel tasemel täpselt valdama. Kui suhtlusülesan‑
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dega toime tullakse, ei ole mingi konkreetse tarindi puudumine inimese keelepädevuses 
oluline.

Kirjutamisoskuse arendamiseks on vaja:
võimalust puutuda kokku eri liiki jõukohaste autentsete tekstidega,
võimalust luua suurel hulgal erinevat liiki tekste,
võimalust saada turvalist ja toetavat tagasisidet ning juhendust,
ligipääsu keeleteabe allikatele (sõnastikele, käsiraamatutele) ja õpetust, kuidas neid 
kirjutamise juures otstarbekalt kasutada,
võimalust õppida oma tekste toimetama ja parandama.

Kirjutamisoskus	B-tasemel85

B-tase kui iseseisva keelekasutaja tasemele jõudmine tähendab võrreldes A-tasemega 
suurt muutust ka kirjutamisoskuse arengus. Samas erinevad oluliselt ka B1- ja B2-taseme 
oskused.

B1-tase ehk suhtluslävi tähendab jõudmist tasemele, kus inimene saab õpingute siht‑
keelt kasutades ühiskonnas iseseisvalt hakkama: ta suudab mitmesugustes situatsioonides 
suhelda ja end mõistetavaks teha ning on võimeline igapäevaprobleemidega paindlikult 
toime tulema. See kehtib ka kirjutamisoskuse kohta: isik on võimeline kirjutama mitut 
laadi tekste, mida ta vajab ühiskonnas hakkama saamiseks: kaaslaste ja riigiga suhtle-
miseks. B1-tasemel iseloomustab tema kirjutisi veel üsna piiratud sõnavara ning keele‑
tarindite hulk, suhteline kohmakus (väga otsene väljenduslaad) ja mitmetimõistetavus, 
kuid ta suudab siiski enda käsutuses olevat piiratud keelevahendite hulka nii paindlikult 
kasutada, et saavutab oma suhtluseesmärgi. B1+-tasemele jõudnud keelekasutajal areneb 
nii teabevahetuse kvantiteet (isik oskab kirjutada pikemaid tekste, suudab kirjalikult 
väljendada suuremat hulka suhtlusfunktsioone) kui kvaliteet (tekstid muutuvad täpse‑
maks, nüansirohkemaks, keeleliselt mitmekesisemaks ja korrektsemaks, loomulikumaks, 
st emakeele kasutaja tekstide sarnasemaks). 

B2 on edasijõudnu tase, st selline tase, mille valdaja on võimeline täitma keele abil 
keerukaid suhtlusülesandeid (nt alustama õpinguid kõrgkoolis, töötama kesktaseme 
juhina). B2-taset iseloomustab võrreldes B1+-tasemega suurenenud argumenteerimis-
oskus (oskab oma arvamust põhjendada ja kaitsta, esitada asjakohaseid selgitusi, selgitada 
oma vaatenurka, võrrelda ja kaaluda erinevate seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi, esi‑
tada poolt- ja vastuväiteid; selgitada probleemi olemust ja nõuda vastaspoolelt endale 
sobivat lahendust; oskab teha oletusi põhjuste, tagajärgede ja hüpoteetiliste olukordade 
kohta jne), suhtluse suurenenud loomulikkus (tekst erineb vähem emakeelekasutaja teks-
tist ega põhjusta emakeelekõnelejale tahtmatut nalja ega ärritust), paranenud keeletead‑

85 Siin ja edaspidi on kirjelduse aluseks raamdokumendi tabelid, vt Raamdokument 2007: 78–80, 101, 114, 
128–132, 137–144, 145.
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likkus (oskab parandada eksimusi, kui need on põhjustanud arusaamatusi, oskab üldiselt 
oma keelevigu parandada ja püüab endale tüüpilisi vigu tekstis vältida). B2+ ehk eduka 
edasijõudnu taset iseloomustab veelgi suurenenud argumenteerimisoskus ja kasvanud 
sotsiaalse suhtluse tulemuslikkus. Lisaks on edasi arenenud koostööstrateegia (oskab 
anda tagasisidet ning lisada omapoolseid seisukohti ja järeldusi, suudab oskuslikult siduda 
oma teksti teistega ja suhtlust suunata, oskab pidada läbirääkimisi). Ka teksti selgus ja 
sidusus on veelgi edasi arenenud. 

Üldine	kirjutamisoskus

B1-tasemel oskab isik kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid seotud tekste, ühendades 
lühemaid lauseid lihtsa järjendina.

B2-tasemel oskab isik kirjutada selgeid, üksikasjalikke tekste oma huvivaldkonna 
teemade piires, sünteesides ja hinnates mitmest allikast pärit infot ja arutluskäike. 

Loovkirjutamine

B1-taseme	keelekasutaja	
oskab kirjutada lihtsamaid üksikasjalikke kirjeldusi mitmesugustel tuttavatel tee‑
madel; 
oskab kirjalikult vahendada tundeid ja mõtteid;
oskab kirjeldada sündmusi ja luua lihtsaid lugusid;
oskab kirjutada ka väljamõeldud sündmustest. 

B2-taseme	keelekasutaja	
oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke tekste mitmesugustel tuttavatel teemadel; 
oskab kirjutada filmi-, raamatu- või näidendiülevaadet.

B2+-taseme	keelekasutaja	
oskab kirjutada selgeid üksikasjalikke kirjeldusi tegelikest või kujuteldavatest sünd‑
mustest ja kogemustest;
mõttekäik on selgelt jälgitav ja tekst järgib žanrinõudeid.

Kirjalikud	ülevaated	ja	arvamusavaldused
Seda liiki tekste oskabki isik kirjutada alates B-tasemest. 

B1-taseme	keelekasutaja 
on võimeline kirjutama väga lühikesi standardvormis ettekandeid, kus esitab 
tavapärast faktiteavet või põhjendab toiminguid. 
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B1+taseme	keelekasutaja
oskab kirjutada lühikesi lihtsamaid kirjatöid endale huvipakkuval teemal. 
oskab mingil määral kokku võtta, esitada ja selgitada oma arvamust igapäevaste 
tuttavate ja võõraste probleemide kohta. 

B2-taseme	keelekasutaja
oskab kirjutada argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist vm teksti, esitades 
põhjendatud poolt- ja vastuväiteid ning selgitades võimalike seisukohtade eeli‑
seid ja puudusi;
suudab sünteesida eri allikatest pärit infot ja arutluskäike.

B2+-taseme	keelekasutaja
oskab kirjutada kavakindlat argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist vm teksti, 
tuues välja olulisemad seisukohad ja oma väiteid kinnitavad faktid; 
oskab hinnata-võrrelda erinevaid arvamusi ja probleemilahendusi. 

Kirjalik	suhtlus

B1-taseme	keelekasutaja
oskab kirjutada isiklikke kirju, mis vahendavad teateid ja annavad edasi mõtteid 
abstraktsetel ja kultuuriteemadel (nt muusika, filmid); 
oskab üsna üksikasjalikult vahendada kogemusi, tundeid ja sündmusi ning kirjutada 
sõnumit, mille eesmärk on infot saada või probleeme selgitada.

B2-taseme	keelekasutaja
oskab kirja panna sõnumeid ja arvamusi ning seostada neid teistelt kuulduga; 
oskab üsna täpselt edasi anda infot ja mõtteid nii abstraktsel kui konkreetsel teemal, 
teavet üle küsida, paluda selgitusi ning anda neid ise; 
suudab kirjutada kirju, mis vahendavad tundeid või kirjutajale tähtsaid sündmusi ja 
kogemusi ning kommenteerida partneri arvamusi ja teateid.

Vahendamine
Teksti vahendada oskab isik alates B-tasemest (vt ka VI ptk).

B1-tasemel oskab isik teha hilisemaks kasutamiseks piisavalt täpseid loengumärkmeid, 
kui teema kuulub tema huvivaldkonda ning tekst esitatakse selgelt ja loogiliselt.

B2-tasemel oskab ta konspekteerida loogilise ülesehitusega tuttavateemalise loengu 
põhiseisukohad.
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Keelekasutuse	olukohasus

B1-taseme	keelekasutaja
oskab sõnastada mitmesuguseid vajadusi, kasutades sagedasi väljendeid ja neutraal‑
set keelt; tunneb peamisi viisakusnõudeid ja oskab neid täita.
on teadlik kultuurierinevustest, oskab suhestada oma ja võõrast kultuuri ning tähele 
panna olulisemaid erinevusi.

B2-taseme	keelekasutaja
oskab väljenduda nii ametlikus kui vabas registris, kuid valikud ei ole alati täiesti 
sobivad;
oskab olukohaselt väljenduda ja suudab vältida suuremaid sõnastusvigu.

B2+-tasemel on isik võimeline väljenduma üsna kindlalt, selgelt ja viisakalt nii ametlikus 
kui vabas registris vastavalt olukorrale. Tema kirjutised on üsna loomulikud, ta oskab 
olukohaselt väljenduda, ei tee emakeelekõnelejatele tahtmatult nalja ega ärrita neid.

Keeleline	korrektsus

B1-taseme keelekasutaja oskab tavaolukorras üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja 
moodustusmalle.

B1+taseme keelekasutaja suudab põhitarindeid kasutada üsna korrektselt, kuid esineb 
märgatav emakeele interferents. Keerukamate konstruktsioonide kasutamise püüe tekitab 
vigu. Teksti liigendus, õigekiri, kirjavahemärgistus on sedavõrd korrektne, et ei sega 
mõtte jälgimist. 

B2-tasemel oskab isik oma väljendust varieerida ega tee üldjuhul olulisi sõnastusvigu. 
Mõnikord esineb siiski kaudset või kohmakat väljendust. Ta valdab üsna hästi gram‑
matikat, ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu, oskab kasutada mitmekesiseid tarin-
deid ja neid sobivalt varieerida. Keerukamate konstruktsioonide kasutamisel esineb 
siiski eksimusi. Õigekiri ja kirjavahemärgistus on üldiselt korrektne, vahel võib märgata 
emakeele interferentsi.

B2+tasemel keelt oskav isik valdab grammatikat hästi ning suudab üldjuhul ise oma 
juhuslikke vigu ja eksimusi korrigeerida. 
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IX peatükk. Teise keele 
õppimine ja õpetamine 

�.1. Keele õppimine ja omandamine
Keele õppimise ja õpetamise eesmärgid on seotud nii õppija kui ka ühiskonna vajadus-
tega. Keeleõpet planeerides tuleb kavandada ülesanded, toimingud ja protsessid ning 
nendega toimetulekuks vajalikud pädevusvaldkonnad ja strateegiad, mis aitavad viia 
püstitatud eesmärgini. Osalemaks tõhusalt suhtlusprotsessis, peaks õppija saavutama

vajaliku suhtluspädevuse (vt I ptk ja lisa 5);
oskuse seda pädevust eesmärgipäraselt kasutada (vt III ja IV ptk, lisa 5);
võime rakendada teatud liiki pädevuse kasutamiseks vajalikke strateegiaid (vt VII ja 
VIII ptk).

Kajastamaks või suunamaks keeleõppija arengut, on otstarbekas kirjeldada tema võimeid 
üksteisele järgnevate tasemete ehk skaaladena86.

Kuigi iga suhtlusaktiga tõhusaks toimetulekuks peaks keelekasutajad arendama kõiki 
suhtluspädevuse tahke, ei pruugi mõni õppija soovida või tunda vajadust neid võõrkeeles 
omandada. Näiteks võib ühel õppijal puududa tarve mõista kirjalikke tekste, teine aga 
huvitubki vaid kirjalikust keelest. Sel juhul võib ta saavutada teatud taseme ühes päde‑
vusliigis, mis tema vajadustele vastab, ent tema keeleoskust ei saa sel juhul määratleda 
taseme kui terviku saavutamisena (nt kui ta omandab lugemisoskuse B2-tasemel, muud 
oskused aga ei ületa A2 taset, jääb ka tema üldine keeleoskus siiski tasemele A2).

Siiski ei tähenda see, et erinevate huvidega õppijad peaksidki õppima kas ainult 
suulise või ainult kirjaliku teksti mõistmist. Sõltuvalt õppija kognitiivsest stiilist võib 
suuliste keelevormide meeldejätmist soodustada nende seostamine samasuguste kirjalike 
vormidega ja vastupidi. Tuleb otsustada (teadlikult või mitte), millistele pädevusliikidele, 
ülesannetele, toimingutele ja strateegiatele tuleb anda eesmärgi, millistele vahendi roll87. 

Õppeprogrammi pole vaja võtta iga pädevusliiki, ülesannet, toimingut või strateegiat, 
mis on õpieesmärgina määratletud. Suur osa maailmateadmistest on tekkinud varasemate 

86 Raamdokument 2007: 25, 27, 29; 60–134.
87 Raamdokument 2007: 137.
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teadmiste põhjal ja kuulub üldpädevuse hulka. On oluline leida mingile emakeele tähen‑
duslikule kategooriale vastav tõlgendus eesti keeles. Kategoriseerimine aitab piiritleda, 
milliseid uusi teadmisi on vaja omandada ja milliste olemasolu võib eeldada88, nt eesti 
keele ühendverbide kasutamine (Poeg naeris mu välja. Klaas läks katki. Astun pärast 
tundi sinu juurest läbi) või silbistruktuurist tingitud kõnerütm. 

Iga õppija seisukohalt ei pruugi olla oluline omandada kõiki pädevusliike, nt tema 
eesmärgiks võib olla vaid lugemisoskuse omandamine. 

Seega teatud tasemel või eas inimesele ja rühmale kohaseid õpieesmärke ei saa 
alati ja iga parameetri jaoks tuletada skaalade lihtviisilisest analüüsist (vt lisa 5). Otsuste 
tegemisel tuleb arvesse võtta iga konkreetset juhtu, st lähtuda sellest, milliseid pädevus-
liike antud õppija või rühm olulisemaks peab ja vastavalt sellele seada ka õpiees‑
märgid89. 

Terminid keele	õppimine ja keele	omandamine on kasutusel mitmes tähenduses. 
Keele õppimist vaadeldakse tavaliselt kui planeeritud protsessi ehk asutusse keskendatud 
vormikohast õpet, mille tulemusena saavutatakse õppija keeleoskuse teatud tase. Seega 
toimub keele õppimine väljaspool keelekeskkonda ja õpitav keel on sel juhul võõrkeel. 
Keele omandamise all mõistetakse aga keele õppimist loomulikus keelekeskkonnas ning 
sel puhul on õpitav keel teine keel. Eesti keele õppimine Eesti keskkonnas peaks seega 
ideaalis olema formaalse õppimise ja loomuliku omandamise kombinatsioon ehk teise 
keele õppimine. Eriti oluliseks peaks keelekeskkonna tugi muutuma õpingute edenedes.

Ehkki domineerib eelesitatud seisukoht, mis seostab keele õppimise organisatsioo-
niga ja omandamise keelekeskkonnaga, pole siiski terminoloogias täielikku üksmeelt, 
tulenevalt asjaolust, et seni pole veel olemas ühest uurimustele tuginevat vastust küsimu-
sele, kuidas inimene tegelikult keelt õpib. Põhihulk õppijaid ja õpetajaid arvab siiski, et 
õppimine on kombinatsioon teadlikust õppest klassiruumis ning suhtluspraktikast90. 

Osalemaks tõhusalt suhtlussündmuses, peab õppija selgeks õppima või omandama 
vajaliku pädevuse, oskuse seda eesmärgipäraselt kasutada ning võime rakendada päde‑
vuse kasutamiseks vajalikke strateegiaid91. 

Erinevate õppijate jaoks (vanus, haridus, isikutüüp, taust) on kursuse koostajail ning 
õpetajail võimalik valida sobivaimad keeleõppe elemendid, pidades silmas eesmärki: õp‑
pija funktsionaalset keeleoskust, mida iseloomustavad korrektsus, asja- ja olukohasus 
ning sujuvus või oskus nende puudujääke kompenseerida. Nii õpetamiskogemused kui 
ka uurimistulemused (Soome koolides inglise keele õppe kohta tehtud uurimused92) näi‑
tavad, et eriti raske on liikuda B1-tasemelt ülespoole. Kui A1-tasemelt B1-tasemele jõud-
miseks kulub 400 tundi (300 auditoorset ja 100 iseseisvat), siis B1-tasemelt B2-tasemele 

88 Raamdokument 2007: 152.
89 Raamdokument 2007: 152.
90 Loog ja Kerge 1999: 126.
91 Raamdokument 2007: 151.
92 Takala 2007.
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jõudmiseks on juba vaja 450– 500 tundi (250 auditoorset ja 200–250 iseseisvat tundi 
tööd)93.

Tundide arvu arvutamise aluseks on olnud eeldus, et õpe on kvaliteetne ning õppi‑
jal on kõrge motivatsioon. Kuid ka tugeva õpihimu korral võtab liikumine B1-tasemelt 
B2-tasemele aega. B1-tasemelt ülespoole liikudes võib keelekasutaja õpihimu pärssida 
ka see, et sellel tasemel tuleb keelekasutaja toime kõigis olulistes sfäärides ja olukor‑
dades ning kõigi kõneainetega. Seetõttu on väga tähtis õpivõimaluste kvalitatiivne areng, 
peamiselt õpimooduste lisandumine, sh iseseisva töö märgatav kasv. Eesmärgid võivad 
õppijati suuresti erineda ja sellest sõltub ka motivatsioon. Olud Eestis on teistsugused 
ning jõudmine ühelt tasemelt teisele veelgi pikaajalisem protsess.

Riigikeele õppekorraldust reguleerib haridussüsteem, süsteemivälise keeleõppimise 
käivitavad üksikisiku huvid ja vajadused.

�.2. Õpiprotsessis osalejate tegevused ja vastutus
Keeleõpe on nii õpetajate ja õppijate kui ka paljude asjatundjate – keelepoliitika, õppe- ja 
ainekavaarendajate, kursusekorraldajate ja -kavandajate, õpivara autorkonna – koostöö. 
Õpiprotsessis osalejate tegevuste ja vastutuse olulisi tahke on põhjalikult selgitatud kõrg‑
taseme käsiraamatus94. Sellele toetub ka järgnev, rõhutades B1- ja B2-tasemel olulist. 

Raamatust leiavad vajalikku materjali nii asjatundjad, õpetajad kui ka keeleõppijad. 
Järgnevas käsitletakse kõiki, kes on keeleõppeprotsessiga seotud, ning antakse ülevaade 
sellest, mida nad tasemekirjeldusest leida võivad. 

Keeleametnikud
jälgivad, et avalike teenistujate, töötajate ja füüsilisest isikutest ettevõtjate eesti keele 
oskus vastaks õigusaktides sätestatud keeleoskustaseme nõuetele (seni kehtivad nõuded 
on kirjas keeleseaduses, uut tasemesüsteemi arvestavad aga on veel väljatöötamisel). 
Riigi tasandil kutseoskustega seonduvaid keelenõudeid sätestada ega kirjeldada ei ole 
võimalik. Keeleametnikud ei ole kohustatud kätte juhatama õpetamismeetodeid, mida 
kasutada või eelistada, kuid võivad anda õpetajaile ette mõned juhised ja/või näidismee‑
todid. Keeleametnik võib ka teha ettepaneku tühistada teenistuja ametisse määramine, 
kui viimane ei oska eesti keelt nõutaval tasemel95. 

93 S. Takala ettekanne Reconciling national assessment practice with CEFR-based assessment: (How) Can 
it be done? konverentsil „International bilingual conference (English and French) Assessing language 
and (inter-)cultural competences in Higher Education“ 30.08.2007-01.09.2007 Turku, andmed saadud 
autorilt. 

94 Loog ja Kerge 1999.
95 Loog ja Kerge 1999: 127; Raamdokument 2007: 200.

1�0 Teise keele õppimine ja õpetamine 



Eksamite	korraldajad	ja	testide	koostajad
peavad otsustama, mis iseloomustab just selle taseme õppetööd ning milliseid ülesandeid 
eksamimaterjali hulka võtta; milliseid kõneaineid peaks B1- või B2-tasemel valdama; 
missuguseid tarindeid, väljendeid, idioome ja sõnavara peaks oskama jne (vt 2.3 ning 
lisad 1–4). Käesolev raamat annab B1- ja B2-taseme kohta üldise ülevaate ning on testi-
koostajatele abistavaks lähtematerjaliks. Seda, missugune osakaal on mingil aspektil ning 
missugune on eksami soorituskünnis, otsustab eksameid korraldav institutsioon. Testi-
koostajatele on abiks ka raamdokumendi suhtlustoimingute skaalad.

Õpikute	koostajad	ja	kursuste	ettevalmistajad	
otsustavad, milliseid tekste, harjutusi, sõnavara ja grammatikat õppijale eesmärgini jõud‑
miseks esitada. Nad peavad andma õppijale selgeid juhiseid, kuidas käsitleda õppimiseks 
valitud keelematerjali ja kasutada soovitatud võimalusi. Õpikute koostajad arvestavad 
materjali koostamisel sellega, et keeleõppes on rõhk süstemaatilise grammatika õpetami-
sest nihkunud funktsionaalse keeleoskuse arendamisele. Oluline on kasutada mitmekesist 
õppematerjali, erinevaid tekstiliike ja olukohase keelekasutuse erinevaid keelevariante. 
B-tasemel toimub areng just selles vallas: keeleõppija tuleb toime järjest keerukamate 
tekstidega ning kasutab üha rikkamat keelevara. Kursuse ettevalmistaja ja õpiku koostaja 
pädevusest sõltub paljuski õpiprotsessi edukus.

Õpetajad 
peaksid järgima etteantud ametlikke juhiseid ja näpunäiteid, kasutama õpikuid ja kursuse 
materjale (millesse nad võivad suhtuda kriitiliselt ning loovalt), läbi viima teste, valmis‑
tama õppijaid ette eksamiteks ja suunama neid eesmärgiks seatud taseme saavutamisel. 
Neil tuleb õpperuumis pidevalt teha otsuseid harjutuste valiku ja tegevuste kohta. Harju‑
tusi ja ülesandeid võib valida või ise ette valmistada, kuid neid tuleb paindlikult kohal‑
dada õppijate vastuvõtlikkusega. Õpetaja peab jälgima õppijate progressi, sh vaatlema, 
kas ja kuidas nad tunnevad ära oma õpiprobleeme, analüüsivad ja ületavaid neid. Samuti 
tuleb õpetajal arendada õppijate individuaalseid õpioskusi ning suunata neid iseseisvale 
tööle. Õpetajad peaksid saama aru õpiprotsessi mitmekesisusest, kuigi selle mõistmine 
on ehk pigem kogemuse alateadlik väljund kui selge teoreetiline teadmine. 

Käesolevast raamatust leiab õpetaja infot selle kohta, milliste keeleliste ülesannete 
täitmiseks ta oma õppijaid peab ette valmistama, et need saavutaks B1- või B2-taseme 
(vt III ptk), mis olukordades nad peavad keelt kasutama (vt IV ptk), mida B1- või 
B2-tasemel toimetulek neis olukordades tähendab nii üldiselt (vt nt II ja III ptk) kui ka 
osaoskuste lõikes (vt V–VIII ptk).

Õppija 
on keele omandamise protsessiga kõige vahetumalt seotud kui keeleõppeprotsessi sub‑
jekt. Ta peab kavandama oma õppimise eesmärgid ning nende saavutamise viisi, pidevalt 
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jälgima oma õppeprotsessi ja selle tõhusust ning vajadusel eesmärkide saavutamise viise 
korrigeerima. Õppijal tuleb arendada pädevust ja strateegiaid ning täita ülesandeid, mille 
toel saab tõhusalt suhtlussündmuses osaleda. Enamik õppijaid järgib lihtsalt õpetajaid ja 
õpikuid, unustades tihti keskkonna toe (meedia, ilukirjandus, film, teater, avaliku või 
isikliku suhtluse võimalused argitoimingutes, tööl ja vabal ajal jms). Õppija peaks oma 
nõrku ja tugevaid külgi teades kavandama enesetäiendust kõikide osaoskuste lõikes. 
Pärast õppekursuse lõppu peab jätkuma iseseisev õpe. Õppija peaks teadlikult suutma 
näha erinevat laadi valikuvõimalusi ja leidma nende seast endale sobivad. Oma arengu 
hindamisel aitab õppijat keelemapp ning käesoleva raamatu lisas esitatud kriteeriumite 
jälgimine. Ideaalne on, kui iga õppija oskab end motiveerida ning annab endale vor‑
milise õppetöö raames aru, mida tal täpselt vaja on, ja seejärel keskendub valitule õpetaja 
abiga96. 

Käesolevast raamatust leiab õppija infot selle kohta, milliste keeleliste ülesannetega 
ta peab hakkama saama (vt III ptk), mis olukordades tal tuleb keelt kasutada (vt IV ptk), 
mida B1- või B2-tasemel toimetulek neis olukordades tähendab nii üldiselt (vt nt II ja III 
ptk) kui ka osaoskuste lõikes (vt V–VIII ptk).

�.�. Keelepädevuse arendamine
Õppija keelepädevuse areng on keeleõppe keskne ja lahutamatu aspekt ning hõlmab en‑
das sõnavara, grammatikat, hääldust, sh kõne voolavust ja õigekirja. Kõigil neil on oma 
sotsiolingvistiline külg (kus, kuidas, kellena kui olukorratüüp) ja pragmaatiline vaatenurk 
(miks, kuidas, kellega kui tüübi ainukordne avaldumine) koos kõneoludesse sobiva suht‑
lusstrateegia valikuga (vt nt lisa 5).

Tänapäeva keeleõppes on olulisel kohal mitme keele ja kultuuri pädevus, kuna 
enamik Euroopa elanikke oskab mingil tasemel mõnda võõrkeelt ja/või on tihedas kon‑
taktis mõne teise kultuuriga. Mitme keele ja kultuuri pädevus soodustab lingvistilise ja 
kommunikatiivse teadlikkuse kujunemist. See muudab ühiskonna liikme teadlikumaks 
sellest, kuidas võõras keelekeskkonnas teatud ülesannetega toime tulla. Lisaks aitab 
kogemus mitmekeelsuse ja kultuuride tundmise vallas

kasutada juba olemasolevat sotsiolingvistilist ja pragmaatilist pädevust ning aren‑
dada neid edasi;
tajuda paremini, mis on ühe või teise keele struktuuris keeltele üldomane ja mis 
eriline ehk keeleomane, seejuures peab teadma, et ehkki keelte sarnasused võivad 
teatud tingimustel keele õppimisel aidata, võivad need samas osutuda ka segavaks 
faktoriks, kuna õppija eeldab sageli, et õpitav keel erineb tema emakeelest; 
rikastada teadmisi selle kohta, kuidas õppida, luua uusi suhteid teiste inimestega ja 
käituda uutes situatsioonides.

96 Loog ja Kerge 1999: 128; Raamdokument 2007: 146.
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Seega võib eelnimetatud kogemus teatud määral tõhustada keele ja kultuuri õppimist. 
See kehtib ka siis, kui pädevus mitmes keeles ja kultuuris ei ole ühtlane või kui keele‑
oskus pole täielik.

9.3.1	Sõnavarapädevus

Sõnavara suurus ja funktsionaalne ulatus on keele omandamise peamisi parameetreid, 
mida tuleb organiseeritud õppevormi puhul süstemaatiliselt kontrollida ja testida, ise-
õppijal aga jälgida ja eesmärgina läbi mõelda. Sõnavara funktsionaalne ulatus on keele‑
oskuse hindamise olulisimaid osi. B-taseme	sõnavara on raske määratleda mitmel põhju‑
sel: B1-tasemel on see piisavalt suur igapäevaseks toimetulekuks, B2-tasemel küündib 
sõnavara emakeelena kõneleva isiku sõnavara tasemeni. Kõrgharitud keeleõppija sõna‑
vara sisaldab B-tasemel üle 60% väga sagedasi sõnu, harvaesinevaid ning ebatavalisi 
sõnu kasutatakse suhteliselt vähe. Ka eesti keelt emakeelena kõneleja opereerib suu-
resti sagedamate sõnade kasutusega, st ka emakeelse kõneleja sõnavara pole väga rikas. 
Sõnavara selgepiirilist määratlemist takistab muu hulgas asjaolu, et suur osa B2-taseme 
sõnu-väljendeid peab tagama ametialase toimetuleku, töö sisu on aga inimrühmiti väga 
erinev.

B-taseme	 sõnavara	 ebastandardsuse tingib ka selle taseme omandamise erinev 
individuaalne motivatsioon: õppija võib pidada silmas karjääri, võimalust lülituda enne-
kõike kultuuriellu (tunneb huvi teatri, raamatute, harivate ajakirjade, tele- ja raadiosaa‑
dete vastu) või taotleb hoopis võimet suhelda aktiivselt harrastuskaaslastega (nt sport, 
kollektsiooniobjektid, arvutisuhtlus, muusika, kunst) jne. 

Tuleb aga silmas pidada süstemaatilise	ja	teadliku	õppe	osatähtsust, mida tingib	
eesti	sõnade	mitmekesine	vormistik. Seetõttu on isegi B2-tasemel raske eeldada ühe 
vormi tundjalt võimet teisi vorme moodustada. Ka B2-tasemel ei tule eeldada sõnavor‑
mide absoluutset veatust: tüveüldistused ei tohiks segada keeleõppija kommunikatiiv‑
set toimetulekut, nt kõnekeelsed muutevormid nagu autosi, trennida, taotelda, taodelda 
pole keeleõppija suulises kõnes viga. Seetõttu on suhtlemisjulgust pärssiv keskendumine 
muutemorfoloogiale kohati ülearune. Ehkki tase eeldab põhiliste muuttüüpide tundmist, 
ei tuleks nende järgimatust igapäevas harva kasutatava sõna või harva ettetuleva muute 
puhul tähele panna. Suuliselt on kirjeldatud muutevead ka kõrgemal keeleoskustasemel 
paratamatud, kirjutaval õppuril tuleb kujundada harjumus endas kahelda ja kasutada 
sõnaraamatuid. Halb pole mitte valesti moodustatud sõnavorm, vaid valesti kasutatud 
sõna ja sõnavorm.

Sõnu	ja	väljendeid	omandavad	õppijad:	
kokkupuutes sõna(vormi)de ja väljendi(te)ga autentses eestikeelsetes tekstis;
küsides sõna/väljendi tähendust kaaslastelt või vaadates selle sõnaraamatust järele;
konteksti toel;
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visuaalse konteksti toel (nt pildimaterjal, miimika, käitumine, žestid);
õppides pähe sõnu koos tähendusega;
uurides tähendusvälju ning koostades mõistekaarte;
kasutades õppetöös pidevalt erineva funktsiooniga üks- ja kakskeelseid sõnaraama‑
tuid jm teabeallikaid;
seletades sõna etümoloogiat (päritolu ja arengukäiku) ning semantikat (tähendus-
komponente, kontekstuaalseid tähendusnüansse) ning harjutades neid tajuma.97 

Keele omandamisel on põhiparameetrid sõnavara suurus, ulatus ja kasutamine ning seega 
on needsamad tahud õppija keeleoskuse hindamisel ning keeleõppe kavandamisel väga 
olulised.

9.3.2.	Grammatikapädevus

Suhtluspädevuse keskseim osa on grammatikapädevus ehk võime moodustada tähendust 
kandvaid lauseid. 

Eesti	lausemoodustus	eeldab	B-tasemel	
vilumust kasutada sõnamuuteid vastavalt lausetüübi rektsioonistruktuurile ning 
tegevuse tüüpiliste osaliste-asjaolude-seoste (tegija, objekti, vahendi; koha, aja, 
põhjuse, viisi vm) tähistamisreeglitele (B2);
vilumust märkida grammatilisi seoseid, nt ühildumise ulatust nimisõnafraasis (B1/
B2), aluse ja öeldise vastastikust tingitust (B1/B2), hulgafraasi liikmete vormi 
(B1/2), rinnastusseose lisatähendusi jms (B2);
oskust oma mõtteid koondades ja parafraseerides lauseid ümber kujundada, kasuta‑
des selleks regulaarseid tuletusvõimalusi (B2);
oskust kasutada lauselühendeid (B2);
oskust kasutada adekvaatselt abisõnu (B1/2);
oskust kasutada esiletõsterõhku ja sõnajärge vastavalt kõneainele ja teate iseloo-
mule (B2);
oskust eestipäraselt sama lihtlause liikmetele viidata ja eelmistes lausetes mainitud 
vm kõnealustele asjadele jms (B1/B2), vt ka V ptk.

Lausemoodustamisvigu esineb kogu B-taseme ulatuses, kuid need ei takista mõistmist. 
B2-tasemel oskab keeleõppija oma juhuslikke vigu siiski enamasti ise parandada, kui 
neile tähelepanu juhtida. 

Teadlikult peaks vältima keskendumist lihtsale keelelisele vormile. Ei ole tõhus lasta 
õppijatel pähe õppida tabeleid ja paradigmasid, osutamata kasutuskontekstile, eri tüüpi 
97 Vt Saarso 2000.
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vahendite rööpsusele jms. Tekstilausete süntaksi ja asendusprotsesse ei ole võimalik 
lihtviisil tabelina esitada. Samas võib mõnel õppijal olla vajalik individuaalselt mõnele 
paradigmale keskenduda, täitmaks lünka oma lähtetasemes. Vormi õpitagu selleks, et 
väljendada funktsiooni ja teha end arusaadavaks. Niisugust põhimõtet jälgides selgub, et 
näiteks hea süstemaatilise süntaksita ei ole head keeleoskust.

Grammatikaoskusi	saab	arendada	järgmiselt98:
tehes induktiivselt järeldusi, kui puutuvad autentsetes tekstides kokku uue gram‑
matilise materjaliga;
induktiivselt õppides uusi grammatilisi tunnuseid, kategooriaid, vorme, tarindeid 
jms tekstidest, mis on spetsiaalselt koostatud nende grammatikaelementide vormi, 
kasutusala ja tähenduse õpetamiseks;
kombineerides eelnimetatut seletuste ja vormikohaste harjutustega;
vormikohaste tabelite, paradigmade, reeglite jms esitamise kaudu, millele järgnevad 
seletused (õppuri emakeeles või eesti keeles) ning vormikohased harjutused;
pakkudes hüpoteese (nt tähendusoletusi) ja neid vajadusel ümber formuleerides.

9.3.3.	Häälduspädevus

Õppijad saavad arendada oma hääldusoskust99:
kokkupuutes autentsete kõneolukordadega;
korrates häälega järele eesti emakeelega õpetaja kõnet, eestlaste monolooge või dia‑
looge audio- või videolindilt;
lugedes häälega keerukat teksti;
spetsiaalse foneetilise treeningu kaudu kodus või laboris.

Eesti keeles tuleb B-tasemel eriti treenida vältevahelduslike	 sõnade üksikvormide 
hääldust. Sageli on kontekst nii oluline, et kontekstivaba hääldustreening ei aita, sel juhul 
tuleks eelistada häälduse harjutamist tekstis. Tuleb pidada silmas, et osa õppijaid ei hakka 
välteerinevusi kunagi selgelt tajuma ja peavad seega omandama harjumuse tajuda, kas 
vältel võiks olla kontekstis tähtsust, ning seda oletades muutevormi õigekirja kontrollima. 
Õppija tuleb suunata oma grammatilist puudujääki sõnaliselt dubleerima või korvama 
(Hakkasin just kirja kirjutama, kirjutasin kirja valmis. Panin asjad kotti ja koti õlale).

B1- ja B2-tasemel võib siiski esineda eksimusi keerulisemate sõnade hääldamisel (nt 
mõned võõrsõnad, samuti vältevahelduslikud sõnad). B1-tasemel on veel tunda aktsenti 
ning õppija emakeelest tingitud hääldusvigu. Kui aktsent pole just nii tugev, et takistab 
öeldust arusaamist, pole selle olemasolu suhtluse toimimise seisukohast üldse tähtis. 
98 Vt Krall ja Sõrmus 2000.
99 Eesti keele hääldust aitab treenida Einar Kraudi (2000) asjakohane raamat ja lindimaterjal.
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Aktsendist vabanemisest ei tohi saada keeleõppe peaeesmärk, aktsendile tähelepanu 
juhtimine võib pärssida keeleõppe motivatsiooni. B2-taseme puhul ei tohiks õppija enam 
eksida sõnarõhus ega põhijoontes ka lauserõhu ja -intonatsiooni kasutamisel.

9.3.4.	Õigekirjapädevus

Õppijad võivad arendada kirjalikust eesti keelest arusaamist:
kokkupuutes autentsete kirjalike tekstidega;
õppides selgeks eesti kirjaviisi põhimõtted;
pannes tähele eesti käekirja traditsioone ja jäljendades eestlase käekirja (tähtede 
kuju, ühendusviis, täppide paigutus jms);
tehes etteütlusi või harjutades oma töö- vm igapäevaste tüüpväljendite ja tüüp-
tekstide kirjutamist mehaaniliselt.

B1-tasemel on kirjutamine ja teksti paigutus sedavõrd sujuv, et ei sega jälgimist. 
B2-tasemel oskab keeleõppija kirjutada selgelt ja arusaadavalt, teksti paigutus ja liigen‑
dus on korrektne. Kirjavahemärgistusvigu esineb veel ka B2-tasemel. Õpetajatel võiks 
soovitada isegi B2-taseme juures eelistada üht korrektset kirjavormi rööpselt lubatute 
hulgast, ent õppijat ei tule ümber õpetada, isegi kui ühes ja sellessamas rühmas on erine‑
vate rööpvõimaluste kasutajaid.

9.3.5.	Sotsiolingvistiline	pädevus	

Õppija sotsiolingvistilise pädevuse arendamine on seotud tema toimetulekuga Eesti 
ühiskonnas ning tekib ja areneb

kokkupuutes eesti keelega, mida kasutatakse vastavalt olukorra formaalsuse ast‑
mele ja isiku sotsiaalsele rollile;
valides ja koostades tekste, mis näitlikustavad võrdlevalt õppija päritolumaa ja 
Eesti ühiskonna või tema kultuurautonoomilise identiteedirühma ja eestikeelsete 
iseärasusi;
pöörates tähelepanu sotsiolingvistilistele kontrastidele (kohatule keelekasutusele), 
kui need eluliselt ilmnevad, seletades ja arutades neid;
õppija n-ö käitumisvigu (registrivead, stiilieksimused, kultuuritaustast põhjustatud 
väärarusaamad, eestlase jaoks enesestmõistetavate eelteadmiste puudujääk) paran‑
dades ja neid analüüsides ning oludes korrektsele väljendusvormile osutades.

Alates B2-tasemest oskab keelekasutaja väljenduda keeles, mis sobib olukorraga ning 
arvestab osalejatega, ja tuleb  järjest paremini toime registrivalikuga ning aina sobiva‑
mate idioomide valikuga.
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9.3.6.	Pragmaatikapädevus	

Pragmaatika all peetakse siinkohal silmas kõike seda, mis aitab kõnelejal teksti korras-
tada kõneolukorrast, enda ja oma partneri emotsionaalsest hoiakust ning alusteksti(de)st ja 
keele semantilisest süsteemist lähtudes.

Õppija pragmaatiline kompetents on suuresti üle kantav tema üldhariduse ning elu‑
kogemuste ja emakeele pinnalt. Kuid tuleb tähele panna, et emakeele ja eesti keele või‑
malused tekste keeleliselt korrastada ei pruugi olla üksüheses vastavuses. Lisaks tuleb 
arvesse kommete erinevus. 

Pragmaatilist pädevust võib suurendada, nt
suurendades dialoogide keerukust ning tekstitüübistiku eesmärgipärase kasutuse 
ulatust;
üha raskemaid tekste emakeelest adekvaatselt (vabas tõlkes, mitte tähttäheliselt ja 
lauselauseliselt) eesti keelde tõlkides;
püstitades ülesandeid, mis nõuavad keele laiemat kasutusvaldkonda ning sellega 
kaasnevat suuremat sõnavara ja väljenduspaindlikkust;
õppija teadlikkuse tõstmise kaudu;
üksikasjalikult õpetades keele funktsioone, väljendeid, teksti sidumise tavasid, 
samuti nagu vestluse käiku ja kirjalike tekstide omavahelise sidumise tavasid.

Suhtlusstrateegiad	

Õppija kasutab suhtlemiseks erinevaid strateegiaid. Võimet kasutada sobivaid suhtlus-
strateegiaid võib arendada:

eeldades, et neid saab üle kanda õppuri emakeelsest käitumisest;
luues olukordi ja püstitades ülesandeid, mis nõuavad tegevuse planeerimist, läbi-
viimist, hindamist ja strateegia kohendamist;
lindistades rollimänge ja simulatsioone ning analüüsides hiljem tekstimoodustuse 
üldist otstarbekust;
seades rollimängude ja simulatsioonide nõudeks kindlate strateegiliste protse-
duuride järgimise.

9.3.7.	Tekstid	keeleõppes

Õppima peaks nii suulistest kui ka kirjalikest tekstidest; tekste peaks olema nii autentseid 
kui ka õpiotstarbelisi. Keeleõppes on oluline roll tekstidest arusaamisel, eriti keeleõppe 
algetapil, B-tasemel aga muutub oluliseks ka teksti produtseerimisoskus.
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Autentsed tekstid on õppimiseks kohaldamata (vt ka ptk VI). Õppija puutub nendega iga 
päev kokku keelekeskkonnas (ajalehed, ajakirjad, raadio- ja teletekstid, filmi- ja raamatu-
tekst, töö- ja olmetekstid, reklaam jm avalikud tekstid vms). Autentseid tekste võib ka 
õpiotstarbel valida, kohaldada ja toimetada, pidades silmas konkreetse õppija või õpi-
rühma kogemusi, eesmärke ja huve.

Spetsiaalsed	 keeleõppetekstid on viimati nimetatud kohalduste kõrval kas koostatud 
illustreerima õpitavat osa (näiteks elu- või kultuurivaldkonda, teemat, suhtluseesmärki, 
tüüpolukorda, tööolukorda, tekstitüüpi vm), lisama kindlapiirilist sõna- ja väljendvara, 
harjutama foneetikat, grammatikat või kompositsiooni. 

Suulist	 keelekasutust harjutavad häälega loetud kirjalikud tekstid; suulised vastused 
harjutuse küsimustele jne; paaris- ja rühmatöö harjutused; osalemine nii formaalses kui 
ka vabas vestluses; ettekanded. 

Kirjalikku	 keelekasutust harjutavad nt etteütlused, kirjad, esseed, referaadid, töiste 
autentsete või näidisdokumentide koostamine eestlase viseerimisel, osalemine õppetöös 
Interneti teel. 

Tekste vastu võttes, ise luues ning suhtlussituatsioonis osaledes võiksid õppijad eris-
tada	tekstitüüpe ning neile toetudes arendada oma olukohast kuulamis-, lugemis-, kõne‑
lemis- ja kirjutusoskust nii individuaalselt kui ka rühma liikmena. 

9.3.8.	Vead	ja	eksimused

Veaks peetakse süstemaatilist eksimust, mis viitab kindla oskuse puudumisele100. Viga 
on seega seotud lüngaga mingis keelepädevuse aspektis. Sageli korvatakse oskamatus 
emakeele või mõne varem omandatud keele struktuuri mehaanilise ülekandega, st kasu‑
tatakse (siht)keelevälist oskust. Eriti iseloomulik on see sihtkeele omandamise alg-
perioodile, kuid võib esineda ka B2-tasemel, kuigi mitte enam nii massiliselt. Eksimused 
aga ilmnevad õppija soorituses, kui ta ei suuda oma pädevust praktikas õigesti raken-
dada. Eksimused on niisiis kõrvalekalded tavapärasest keelekasutusest, mis ei ole tingi‑
tud teadmise puudumisest või selle puudulikkusest101. 

Õppija vigadesse võib suhtuda erinevalt. Näiteks võib väita, et 
vead ja eksimused viitavad ebaõnnestunud õppimisele,
vead ja eksimused osutavad õpetamise vähest tõhusust,

100 Vigade parandamise erinevate arusaamade ning võimaluste kohta vt Maisla 2000.
101 Vt ka Metslang jt 2003.
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vead ja eksimused viitavad õppija soovile raskustest hoolimata suhelda,
vead on õppijakeele vältimatu ja mööduv ilming, 
eksimused on vältimatud ka emakeelekõnelejate keelekasutuses.

Vead peegeldavad keele omandamise protsessi ja on keeleoskuse arengu seisukohalt 
möödapääsmatud ning ühtlasi aitavad kaasa selle edenemisele. Vigu ei tarvitse niisiis 
karta, vaid neile tuleb tähelepanu pöörata ning neist õppida, seega annavad vead või‑
maluse oma keeleoskust parandada.

Vigadele ja eksimustele reageerides peab õpetaja olema veendunud, et tema põhimõt‑
ted ei lähe vastuollu B-taseme ja eesti keele oskuse avalike nõuetega. Ta võib näiteks

kõik vead ja eksimused kohe parandada,
julgustada õppijat parandust kordama, et kustutada vale väljend mälust,
kõik vead ära märkida, aga parandada hiljem, et mitte korrektsust taotledes segada 
väljendussujuvuse arengut,
vead parandada ning analüüsida ja lahti seletada selleks sobival ajal,
eksimused, mis ilmselt muuseas sisse juhtuvad, jätta tähelepanuta, aga süstemaati-
lised vead parandada,
vead parandada ainult juhul, kui need takistavad suhtlemist,
pidada vigu üürikesteks keelevälisteks asjadeks ning neid ignoreerida.

Oluline on jälgida põhimõtet, et õpetajapoolne kontroll väheneb õppija iseseisvuse kas‑
vuga, st B1-tasemelt B2-tasemele liikudes osaleb õppija järjest enam oma vigade paran‑
damises.

Õppija vigu jälgides ning analüüsides
võib planeerida järgnevat individuaalset ja rühmasisest õppetööd;
võib planeerida järgmist kursust ning koostada uued materjalid;
võib ühtaegu anda hinnangu õppimisele ja õpetamisele.

B1- ja B2-taseme vilunud õpetajad, kursuste koostajad ja eksaminaatorid peaksid 
määratlema oma suhtumise erinevatesse vigadesse, neil tuleb võrrelda oma arusaamu 
ning anda juhiseid, kuidas teatud vea puhul (kuidas liigitada, kuidas parandada, kui ran-
gelt hinnata jne) käituda. Vigade parandamise ulatus ja viis sõltuvad õppija isiksusest ja 
keeleoskuse tasemest ning eesmärkidest, samuti õpperühmast, olukorrast jne. B1- ja B2-
tasemel õppija puhul oleks soovitatav parandada pigem vigu kui eksimusi.
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�.�. Õppida õppimist 
Keele õppimise ja õpetamise meetodid peavad lähtuma üksikõppija vajadustest ja sot‑
siaalsest kontekstist. Õppimise tõhusus sõltub õppija motiividest ja omadustest, samuti 
inimlikest ja materiaalsetest võimalustest. 

Keelt õpitakse ja õpetatakse mitmel viisil. Aastaid on edendatud käsitlust, mille 
aluseks on õppija suhtlusvajadused ning selliste materjalide ja meetodite kasutamine, 
mis aitavad neid vajadusi täita ja sobivad inimese õpiiseärasustega (vt Phare sihtasutuse 
metoodikavihikuid102, millele toetudes on võimalik valida õppeviise üldiselt, õpetada 
sõnavara ja grammatikat, kasutades asjatundlikke grammatikatabeleid ja võõrkeelespet‑
siifilist süntaksikäsitelu, ning jälgida-suunata keeleõppija osaoskuste arengut.

9.4.1.	Üldised	õppeviisid

Üldiselt oodatakse, et õppija omandab suhtluspädevuse eesti keeles, kasutades ja kom‑
bineerides järgnevaid viise:

1) Eesti keelekeskkonnas, näiteks:
eesti keelt emakeelena rääkiva(te) inimes(t)ega silmast silma suheldes;
kuulates eestikeelset vestlust;
kuulates eestikeelset raadiot või salvestatud tekste;
vaadates ja kuulates eestikeelset televisiooni, videolinte jms;
lugedes autentseid tekste (ajakirjandus, Internet, ilukirjandust, sildid, kuulu‑
tused jne);
osaledes eestikeelses arvutisuhtluses, kasutades eestikeelset tarkvara;
osaledes eestikeelses õppetöös.

2) õpiotstarbel valitud eestikeelsete kirjalike ja suuliste tekstide abil;
3) autentses suhtlussituatsioonis;
4) õpiotstarbelisi ülesandeid lahendades;
5) ise õppides ning püüdes saavutada oma eesmärke juhendaja ning saadaolevate           

juhendite toel;
6) oma õpinguid eestikeelsete ettekannete, seletuste, harjutuste ja muu sellisega kom‑

bineerides.

Õpiprotsessis tuleks arvestada eelnimetatut, kusjuures peaks järjest vähendama õppija 
emakeele osatähtsust ning suurendama eestikeelsete suuliste ja kirjalike ülesannete ning 
autentsete tekstide hulka, samas peaks kasvama iseõppimise osatähtsus ning õppija tead‑
vustatud vastutus oma keeleoskuse arengu eest. 

102 Kingisepp ja Sõrmus 2000, Krall ja Sõrmus 2000, Saarso 2000, Phare grammatikatabelid, Kerge 2001, 
Kärtner 2000a, 2000b, 2000c, 2000d.
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9.4.2.	Õpetaja	ja	õppija	roll	õppimises

Õppeprotsessis on õpetajal eelkõige suunaja roll, keeleõppija peaülesanne aga on ees‑
märgistada, kavandada ja korrigeerida oma õppeprotsessi. 

Õpetaja roll sisaldab endas:
õpetamisoskust;
klassitöö korraldamise oskust;
võimet integreerida õppetegevuses teoreetilisi teadmisi ja uurimistulemusi ning 
oma kogemust;
õpetamisstiili;
oskust mõista keeleoskuse mitmetahulisust lähtuvalt tänapäeva arusaamadest;
arusaamist ja võimet mõista testimise, hindamise ja hinnangu andmise olemust ning 
nendega toime tulla;
sotsiokultuurilisi taustateadmisi ning võimet neid edasi anda;
kirjanduse tundmist ning võimet suunata õppijaid ilukirjanduse poole;
võimet tegeleda eritasemeliste õppijatega samas rühmas;
tasemekirjelduse kasutamise oskust.

Õppija roll on:
järgida distsiplineeritult õpetaja juhiseid;
osaleda aktiivselt õppetöös, töötada kaasa nii õpetaja kui teiste õppuritega; 
jõuda kaasõppijatega kokkuleppele eesmärkides ning meetodites ja liikuda vähe‑
haaval iseseisva õppimise poole;
töötada iseseisvalt, kasutada iseõppimise materjale ning proovida ennast hinnata.

9.4.3.	Iseõppimise	viisid	ja	võimalused

Õppijad saavad oma keeleoskust ise arendada:
oma keeleõppe vm õppetöö kõrvalsaadusena;
nihutades keele õppimise vastutuse üha enam õpetajalt iseendale, andes õpetajale 
tagasisidet ning jagades kogemusi teiste õppuritega, alates B2-tasemest on iseseisva 
õppe ulatus juba ligikaudu võrdväärne auditoorse õppetöö mahuga;
teadlikult otsides õppetööväliseid võimalusi oma keeleoskuse arendamiseks;
süstemaatiliselt arendades oma teadlikkust keeleõppeprotsessist.

Õpetajad saavad aidata õppijaid teel iseseisvama õppimise poole:
kaasa haarates õppijaid erinevatesse õppeeksperimentidesse;
aidates õppijail ära tunda oma intuitiivset tunnetuslikku stiili ning sellele vastavalt 
arendades nende oma õpistrateegiaid;
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teadvustades viise, kuidas on lihtne keelekeskkonda lülituda (kõigi meediakanalite 
jälgimine, raamatute lugemine, arvutisuhtlus, avalikud tüüpolukorrad, töösuhted 
jne), ja abivahendeid, mis seda toetavad (olukordade eelnev keeleline läbimõtle-
mine, sõnastike ja käsiraamatute kasutus, kuuldu-nähtu meelde jätmine ja korda-
mine jms).

Keeleõppeprotsessis on oluline õppija iseseisvuse soosimine, st õppijaid tuleb julgustada 
arendama just selliseid oskusi, mis iseõppimise tahet soodustavad. Arvestatakse muu 
hulgas õppijate võimekust olla efektiivne keeleõppija ning keelekasutaja. Taotletakse, 
et õppija tahaks ja suudaks igas olukorras sukelduda suhtlusesse just selle pagasiga, mis 
tal kasutada on, ning julgeks võtta vigade tegemise riski, paluda abi keeleoskajailt, ja ise 
süstemaatiliselt oma kogemust üldistada, sellest juurde õppida. Tähtis on, et B-tasemel 
õppija lülitaks end ise eestikeelsesse igapäevaellu (sh tööolukordadesse), st ise räägiks, 
kuulaks, loeks ja vaataks.

9.4.4.	Õppimisstiil

Igal õppijal on oma individuaalne õppimisstiil, ent võib välja tuua mõned B-tasemele 
omased õppimisstiili aspektid.

Mõeldes	vajadustele ja eesmärkidele
on õppija teadlik oma suhtlusvajaduse iseloomust;
on õppija teadlik talle pakutava keeleõppe iseloomust;
saab õppija aru talle õpetatava olulisusest;
oskab õppija leida üles, õppida ära ning kasutada just selliseid keelendeid, mis 
haakuvad tema suhtlusvajadustega;
oskab õppija kirjeldada oma suhtlusvajadust ning paluda õpetaja abi.

Mõeldes õppimise	protsessile
on õppijad teadlikud võimalusest jagada üldine õppeülesanne väiksemateks alaüles-
anneteks;
on õppijad teadlikud erinevusest keele loome- ja vastuvõtuvõime vahel ning saavad 
aru, milliseid oskusi nende võimete arendamine vajab;
on õppijad teadlikud, et suhtluse efektiivsust soodustab teksti pragmaatiline, gram‑
matiline, sõnavaraline ja häälduslik kohasus;
suudavad õppijad ära tunda erinevate õppematerjalide rolli teadmiste ja oskuste 
omandamisel ning teavad nende tähtsust oma eesmärgi saavutamise juures;
oskavad õppijad leida lisainfot eesti keele kohta (sõnaraamatud, Internet, käsiraa-
matud jms);
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on õppijad teadlikud võimalusest eesti keelt õppida elavas ja otseses keelekesk-
konnas ning oskavad kasutada erinevaid kompensatsioonistrateegiaid, mille abil 
korvata tundmatute elementidega teksti tekitatud suhtlusraskusi.

Mõeldes eestikeelse	keskkonna	käepärasusele
oskavad õppijad astuda tegelikku suhtlusse;
panevad õppijad tähele hea eesti keele oskaja keelekasutust ning püüavad seda 
omandada nii aktiivses kui ka passiivses keelelise suhtleja rollis;
on õppijad nii teksti lugedes kui kuulates võimelised tegema märkmeid, kirjutama 
üles tundmatuid sõnu ja väljendeid koos kontekstiga ning kasutusfunktsiooniga;
on õppijad võimelised hiljem meelde tuletama uusi sõnu ja väljendeid, mida nad 
vestluses vm kuulsid, kirjutama need üles, leidma tähenduse ning püüdma neid 
hiljem ise kasutada;
on õppijad võimelised katsetama uute ja tuntud sõnade ning grammatikareeglite 
kombinatsioone ning panema tähele, kas keeleoskaja võtab need kombineeritud 
väljendid vastu; kui mitte, olema valmis ka neid ümber formuleerima;
on õppijad võimelised kasutama kompensatsioonistrateegiaid ning oskavad oma 
vigu ja eksimusi parandada, ise märgates, õppides ja kasutades kõike uut, mida kuule-
vad healt eesti keele oskajalt.

Mõeldes hindamisele
oskavad õppijad jälgida oma liikumist seatud eesmärgi poole, sidudes õppetöö käi‑
gus saadud positiivse hinnanguga oma suhtlemisoskuse paranemist või märgates 
sellise seose puudumist (s.o hinde ebaadekvaatsust);
on õppijad teadlikud vormikohase hindamise abistavast rollist järgnevate õpingute 
planeerimisel.

Muidugi ei tohiks õppimise õppimine kunagi omandada peaülesande iseloomu. Õppija 
põhitähelepanu peab olema siiski pööratud eesti keelele. Keele õppimine on paljuski sar‑
nane mis tahes uute teadmiste ja oskuste omandamisega, samas aga on sellel oma
eripära, millest see peatükk püüdis ülevaate anda.
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Lisa 1. Kuulamisoskuse kriteeriumid

Kuulamisoskus	B1-tasemel

Kuulamisoskus üldjoontes

B1-tasemel keelekasutaja:
mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikesest lugudest tuttavatel tee‑
madel, millega puutub igapäevaselt kokku tööl, koolis, vabal ajal jne;
mõistab lihtsas sõnastuses faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel; tabab 
nii peamist sõnumit kui ka spetsiifilisi üksikasju, kui hääldus on selge ja tuttavlik.

Kuulamisoskuse üksikasjad

Suudab üldiselt jälgida pikema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et kõneldakse 
üldkeeles ja hääldus on selge.

Jälgib vestlust kolleegide vahel, kuidas tööülesandeid jagada.
Jälgib huviklubi või seltsi esimehe valimistel küsimuste ja vastuste vooru.

Suudab üldjoontes jälgida lühikest lihtsat juttu tuttaval teemal, kui kõneldakse üld‑
keeles ja hääldus on selge.

Saab aru reisisaatja teatest, et buss hilineb teeolude tõttu.
Saab kaubanduskeskuses aru valjuhääldisüsteemi kaudu edastatud  teatest, kus poes 
toimub kampaaniatoodete soodusmüük.

Suudab jälgida loengut vm esinemist oma valdkonnas, kui teema on tuttav, sõnastus 
lihtne ja jutu ülesehitus selge.

Saab aru täienduskoolitusest oma erialal.
Saab aru rahvaülikooli loengust tuttavamal teemal.

Mõistab lihtsamat tehnilist või suunavat infot, näiteks igapäevaste toodete-teenus-
tega seotud juhendeid ja juhiseid.

Saab aru, et peab jätma teate mobiiltelefoni kõneposti.
Saab aru, et on klienditelefoni ooterežiimil ja peab ootama, kuni konsultant vabaneb.

Suudab järgida üksikasjalikke juhtnööre.
Oskab kogenuma kolleegi juhendamisel uue kohvimasinaga kuumi jooke valmistada.
Oskab taksojuhina dispetšeri juhendamise järgi õigesse kohta jõuda.

Mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on tuttav, jutt 
suhteliselt aeglane ja selge.

Saab aru raadio ilmateatest, teleuudiste sporditulemustest.
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Mõistab enamiku salvestatud ja ringhäälingus leviva materjali sisu, kui teema pakub 
huvi, kõne on selge ja jutt üldkeelne.

Saab aru lihtsakoelisemast reklaamist, kus ei esine sõnamänge ja keelenalju.
Saab aru n-ö pehmema sisuga teleuudistest, kus ei kasutata ohtralt erisõnavara.

Kuulamisoskus	B2-tasemel

Kuulamisoskus üldjoontes

B2 tasemel keelekasutaja:
mõistab suhteliselt pika ja keeruka üldkeelse jutu, kuid ka oma erialase väitluse 
põhisisu nii konkreetse kui ka abstraktse teema puhul;
suudab jälgida pikka juttu ja keeruka sisuga vaidlust juhul, kui teema on tuttav ja 
vestluse suunda toetavad selged märksõnad;
mõistab suulisi kirjakeele tekste nii vahetus suhtluses kui ringhäälingus ja nii endale 
tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel, mis on tavalised isiklikus, avalikus, haridus- 
või töösuhtluses; ainult suur müra, vestluse ebatavaline ülesehitus ja/või idioomide 
rohkus võib arusaamist kahandada.

Kuulamisoskuse üksikasjad

Suudab vähese pingutusega mõista, mida tema ümber räägitakse, aga võib pidada 
raskeks osalemist mitme emakeelekõneleja mõttevahetuses, kus tema juuresolekut 
keelekasutuse aspektist üldse ei arvestata.

Saab aru töökaaslaste vaidlusest, kellelt teenust tellida.
Saab aru kaasüliõpilaste arutelust selle üle, kas õppejõud hindab õiglaselt või mitte.

Suudab kaasa mõelda emakeelekõnelejate elavale mõttevahetusele.
Suudab kohapeal jälgida valimisdebatti.
Suudab jälgida  televisiooni vestlussaadet.

Suudab jälgida keeruka arutluskäigu ja keelekasutusega loengute, aruannete ja muus 
vormis teaduslike või erialaste esinemiste põhisisu.

Saab mittetulundusühenduse koosolekul aru esimehe aruandekõnest.
Saab aru vabariigi presidendi telepöördumisest vana-aastaõhtul.
Suudab jälgida kolleegide ettekandeid erialakonverentsil.

Mõistab normaalse kiirusega edastatud üldkeelseid teadaandeid ja sõnumeid konk‑
reetsetel ja abstraktsetel teemadel.

Saab aru piloodi teatest, et lennuk on õhukeeristes ja tuleb rihmad kinnitada, aga paani-
kaks pole põhjust.
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Saab õena aru arsti jutust, millal ja kui palju ravimit patsiendile süstida.
Mõistab enamikku asjalikest raadiosaadetest ning salvestatud ja ringhäälingus levi-
vast materjalist, mis on üldkeelne ja lubab kõneleja meeleolu, tooni vms tabada.

Saab aru raadio- ja teleuudistest.
Mõistab pildi toel ka keerukama sisuga dokfilmide sisu.

mõistab salvestisi sellises keeles, mis suuresti on levinud avalikus, töö- ja haridus-
elus, ning tabab kõneleja seisukohti, hoiakuid ja jutu sisu.

Saab aru õppevideost.
Saab aru olmelise sisuga seebiooperitest.
Saab aru raadio „Ööülikooli“ loengutest.
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Lisa 2. Rääkimisoskuse kriteeriumid: oskus 
suuliselt esineda ja suhelda

Rääkimisoskus	B1-tasemel

Rääkimisoskus üldjoontes

B1-tasemel keelekasutaja:
oskab võrdlemisi ladusalt, kuid üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma 
huvivaldkonna teemade piires;
suudab lühidalt, enamasti lühikeste lausetega kirjeldada olukordi või sündmusi, 
unistusi ja tundeid, sõnastada oma vajadusi, selgitada  probleemi tuuma ja avaldada 
arvamust;
oskab kasutada keskset sõnavara ja mõningaid üldtuntud fraase. Kui kõneaine või 
olukord on võõras, võib piiratud sõnavara põhjustada sõnastusraskusi ja  kaudset 
väljendust, mille tõttu kannatab kõne ladusus;
oskab sekkuda arutellu, kui kõnealune teema on tuttav;
kasutab tuttavas olukorras üsna korrektset neutraalset keelt, vead ei takista mõist‑
mist; kui kõneaine on võõras, teeb märgatavalt rohkem vigu ja aeg-ajalt võib jääda 
arusaamatuks, mida täpselt öelda tahab;
hääldus on arusaadav, kuigi esineb hääldusvigu ja võõrast aktsenti.

Rääkimisoskuse üksikasjad

Suuline	suhtlus
Oskab ennast enamikus tavaolukordades arusaadavaks teha.

Suudab hankida infot lennu- ja bussiaegade kohta nii telefoni teel kui silmast silma 
suheldes.
Tellib restoranis eine ja täpsustab näiteks, et soovib gaseerimata mineraalvett.
Küsib raamatukoguhoidjalt loetud raamatu autori teiste teoste kohta.
Kirjeldab arstile, mis talle muret teeb.

Tuleb toime ka harilikes tööolukordades.
Oskab kliendile öelda, mis osi parandusse toodud autol välja vahetada tuleb ja mida 
muud on auto juures vaja teha.
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Oskab koosolekul tähelepanu juhtida küsimusele, mis jäi arutamata, kuid vajab lahen-
damist.

Oskab suhelda endale tähtsates küsimustes ka ootamatutes olukordades, nt vestelda 
oma tööst ja huvialadest vm sügavamat huvi pakkuval teemal.

Vestleb pärast jalgpallimeeskonna kaotatud kodumängu teiste pooldajatega sellest, mis 
küll võistkonnal viga võis olla.
Teatab kinnisvaramaaklerile, mille poolest pakutud korter talle ei sobi.
Oskab tänavaküsitluses formuleerida oma arvamuse linna heakorra kohta.

Suuline	esinemine
Oskab ettevalmistanuna üldsõnaliselt esineda endale tuttaval teemal, väljendudes 
võrdlemisi selgelt ja arusaadavalt ning tuues üsna selgelt välja asja tuuma. Pikem 
ettekanne või terminite kasutamise vajadus tekitab ilmseid raskusi. Oskab vastata 
esinemisjärgsetele küsimustele, mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda 
küsimust korrata.

Annab lähetuses viibinud kolleegidele teada, mis seisus on ühine projekt.
Selgitab uuele kolleegile töökoha tavasid ja töökorraldust.

Oskab kirjeldada ja ülevaatlikult rääkida ka teistel tuttavatel teemadel.
Räägib kolleegidele oma uuest autost.
Räägib kaasõpilastele, missugune oli tema vana kool.

Oskab rääkida oma unistustest, plaanidest, soovidest ja püüdlustest.
Kirjeldab oma unistuste puhkust.
Vahendab lühidalt filmi sisu ja kirjeldab oma muljeid.
Selgitab arenguvestluses lühidalt, millisena näeb oma tulevikku asutuse töötajana.

Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada arvamusi, kavatsusi ja toiminguid.
Esitab lõunalauavestluses oma seisukoha jutuks tulnud uudise kohta.
Räägib ühistu esimehele probleemidest oma korteriga või avaldab arvamust ühistu 
toimimise kohta.

Oskab juhendada lihtsamates toimingutes.
Kirjeldab kliendile fotoaparaadi vm parandus- või müügiobjekti toimimist.
Kirjeldab juuksurile, millist lõikust soovib.
Juhatab kindla asumi sees taksojuhile teed soovitud maja juurde.

Oskab edastada lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases tööolukorras.
Teatab lennu väljumise muudatustest, näiteks mis väravast ja millal toimub edasilükatud 
lend Kiievisse.
Annab teavet toote garantiiaja ja ümbervahetamise tingimuste kohta.
Selgitab helistajale, et kolleeg, kellele kõne oli mõeldud, on puhkusel, ning suunab 
asendaja juurde.
Teatab registratuuritöötajana patsientidele, et arst võtab vastu uues kabinetis.
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Rääkimisoskus	B2-tasemel

Rääkimisoskus üldjoontes

B2 tasemel keelekasutaja:
oskab selgelt ja üksikasjalikult väljenduda mitmesugustel oma huvivaldkonna tee‑
madel;
oskab arutleda, oma mõttekäiku selgitada, täpsustada ja vaatenurka asjakohaselt 
põhjendada;
suudab suhelda emakeelekõnelejatega spontaanselt, enamasti ladusalt ja pingu‑
tusteta, kui kõneaine on tuttav. On võimeline järgima olukorrale vastavaid viisakus‑
nõudeid, olemata tahtmatult naljakas või ärritav;
valdab üldiste kõneainete ja oma tegevusala piires ulatuslikku sõnavara. Oskab 
väljendust enamasti varieerida ja kasutada vajadusel kaudset väljendust;
oskab edasi anda tundevarjundeid; aeg-ajalt võib sõnavalikul eksida, ent see ei 
takista suhtlust.  Idiomaatiline väljendvara on veel piiratud;
valdab grammatikat küllaltki hästi, ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu;
on omandanud  selge häälduse ja intonatsiooni.

Rääkimisoskuse üksikasjad

Suuline	suhtlus
Suudab osaleda enamikus igapäeva- ja ühiskonnaelu olukordades ning ka suhteliselt 
formaalses vestluses.

Annab töövestlusel põhjaliku ülevaate oma töökogemusest.
Oskab põhjendada oma seisukohti mitmesugustel päevapoliitilistel teemadel.
Selgitab ülemusele, miks vajab tööarvutisse uut viirusetõrjet.

Suudab selgitada oma tööala töökorraldust ja sellega seotud probleeme, organi-
seerida tööd jm tegevusi.

Oskab suunata pretensioonika kliendi õige töötaja juurde.
Oskab juhendada tüüpdokumente täitvat klienti.
Vastab tööotsija küsimustele tööaja ja -tingimuste kohta.

Saab hakkama erinevate ametiasutustega suheldes, oskab küsida abi ja nõu ning 
suudab hankida ka keerulisemat infot.

Uurib linnamajanduse osakonnast, mida on vaja teha, et asutada firma.
Helistab kindlustusse, et küsida, kui kaugel on kahjukäsitlus.

Oskab vestelda ja läbi rääkida paljudel teemadel, esitada ja kommenteerida erine‑
vaid tegutsemisviise.

Tutvustab mobiililepingu sõlmijale erinevate tootepakettide võimalusi.
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Oskab treenerina arutada erinevaid mänguplaane.
Oskab ühise väljasõidu arutelul pakkuda võimalikke marsruute.

Suudab oma erialal osaleda ka keerulisemas vestluses ja anda täpseid vastuseid esi‑
tatud küsimustele.

Aitab infotelefonil helistanutel lahendada probleeme.
Selgitab parandusse toodud auto omanikule täpsemalt, mis mootoril viga on.

Suuline	esinemine
Oskab selgelt ja üksikasjalikult kirjeldada oma huvivaldkonna sündmusi.

Räägib oma firmast infomessil.
Võtab linna- või vallavolikogus sõna teede olukorra kohta.
Esineb koosolekul kokkuvõttega töörühma ajurünnakust.

Oskab üksikasjalikult vahendada kogetut, kirjeldada oma tundeid ja reageeringuid.
Kirjeldab politseile liiklusõnnetust, mille tunnistajaks oli.
Kirjeldab füsioterapeudile, milliseid harjutusi kodus tegi ja kuidas need mõjusid.
Kirjeldab teistele üliõpilastele elu esimest langevarjuhüpet.

Oskab selgitada probleemi ja teha ettepanekuid selle lahendamise viiside kohta.
Helistab omavalitsusse ettepanekuga kehtestada ajutine kiiruspiirang teelõigul, kus on 
sagenenud kokkupõrked metsloomadega.
Teatab õppejõule, et soovitatud kirjanduse loetelust ei saa raamatukogust pooli teoseid 
laenutada.

Oskab avaldada arvamust, põhjendada oma seisukohti, tuues välja olulised aspek-
tid ja väiteid kinnitavad üksikasjad, nt edastada päevauudistes kuuldut, avaldada 
arvamust uue seaduseelnõu kohta.

Esitab mittetulundusühenduses oma arvamuse uue põhikirja kohta.
Kommenteerib spetsialistina mingi seadusemuudatuse praktilisi järelmeid.

Oskab ettevalmistanuna pidada pikemaid ettekandeid; oskab esinemisjärgsetele 
küsimustele vastata ladusalt, sundimatult ja pingutuseta, ilma et kuulajatel tekiks 
mõistmisraskusi.

Esitleb kliendipäeval uut toodet.
Annab seminaris ülevaate kaasüliõpilastega ühiselt koostatud uurimusest ning osaleb 
järgnevas diskussioonis.
Esineb ettekandega erialaliidu konverentsil.

On võimeline ettevalmistatud tekstist kõrvale kalduma ja peatuma kuulajaskonda 
huvitavatel küsimustel, väljendudes seejuures üsna ladusalt ja vabalt.

Juhib kooliõpilaste ekskursiooni oma tööpaigal.
Juhib teabepäeva, seob eri esinejate ettekanded ja suhtleb auditooriumiga.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

1�2 Lisa 2. Rääkimisoskuse kriteeriumid



Lisa �. Lugemisoskuse kriteeriumid

Lugemisoskus	B1-tasemel

Lugemisoskus üldjoontes

B1 tasemel keelekasutaja:
mõistab lihtsamaid tekste, mille temaatika on seotud igapäevaeluga (perekond, 
hobid, töö, reisimine jne);
mõistab lihtsamaid tekste, mille temaatika on seotud tema eriala- või huvivald-
konnaga.

Lugemisoskuse üksikasjad

Oskab otsida ja leida soovitud infot aktuaalse temaatikaga seotud tekstidest või 
tekstidest, mis on seotud tema huvivaldkonnaga.

Leiab kuulutustelehest, millises spordiklubis tegeldakse talle meeldiva erialaga.
Otsib kataloogist kirjelduse järgi sobiva toote.

Mõistab aktuaalse või tuttava temaatikaga tekstide põhisisu, peamõtet ja olulisi 
argumente ning detaile; igapäevatemaatikast erinevate tekstide ning teksti kõigi 
detailide mõistmine võib tekitada raskusi.

Leiab ajakirja nõuanderubriigist teabe, mida teha toalille paremaks hooldamiseks.
Vastab rutiinse sisuga töisele pöördumisele.

Suudab hõlmata pikemaid tekste otsitava info leidmiseks või koguda infot teksti  eri 
osadest mingi erilaadse ülesande täitmiseks.

Otsib Vikipeediast referaadi jaoks lisamaterjali.
Leiab omavalitsuse voldikust aadressi, kuhu viia ohtlikud jäätmed.

Saab aru olulisest infost igapäevastes teabetekstides (nt raadio- ja teleinfo, menüüd, 
hinnakirjad, pangateated jne).

Oskab menüüst üles otsida taimetoidud.
Leiab maksuteatest kontonumbri, kuhu üle kanda maamaks.

Mõistab asjade ja olukordade kirjeldusi, mis on talle tuttavad või teda isiklikult  
huvitavad (nt tootekirjeldused, reisikirjeldused jne).

Loeb ajakirjast reisikirjeldust ja märgib välja hotellisoovitused.
Leiab ajalehest arvustuse restorani kohta, kus on ka ise einestanud, ning võrdleb 
muljeid.

Mõistab lihtsaid standardkirju (kuulutus, teade, firma pakkumine jne).
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Loeb ja võrdleb kahe kindlustusfirma pakutud liikluskindlustuse tingimusi.
Saab trepikotta ülespandud kuulutusest aru, et remondi tõttu tuleb rõdud asjadest vabas-
tada.

Mõistab sündmusi, tundeid ja soove kirjeldavaid isiklikke kirju sel määral, mis 
lubab pidada regulaarset kirjavahetust (e-kiri/isiklik kiri).

Osaleb perekooli või mõne muu isikliku sisuga foorumi aruteludes, jagab oma koge-
musi.
Vahetab pärast puhkust meile reisikaaslastega.

Oskab leida olulisi fakte ja infot lühikestest tekstidest (nt koosoleku protokoll, 
avaldus) ja meediast (nt ametlik sõnum mingi juhtumi kohta).

Saab koosoleku protokollist aru, mis otsus vastu võeti.
Leiab uudisteportaali sõnumist kinnituse kuuldusele, et halva ilma tõttu laevad ei käi.

Suudab järgida lihtsaid ja selgeid juhiseid (nt toote kasutusjuhendid).
Oskab kasutusjuhendi järgi köögikombaini tööle panna.
Kasutab teabelehte vm tegevusjuhiseid avalikus asutuses asju ajades.

Mõistab selge infoga lühemaid kuulutusi ja teadaandeid (nt ajalehe korteri-, töö- jm 
kuulutused jne) ning mõningaid lühendeid.

Mõistab töökuulutuses esitatud nõudmisi.
Mõistab kinnisvararubriigi kinnisväljendeid nagu „üldpind“, „turvauks“ jne.

Suudab teha järeldusi infotekstidest, mis on seotud avalikkusele suunatud eeskirja‑
dega (nt juhendid, hoiatused jne).

Saab parkimisautomaadi siltidest aru, et sellesse sobivad ainult mündid; leiab järgmise 
sildi abil üles koha, kus münte vahetatakse.

Mõistab igapäevaeluga seotud lepingute (nt ostu-müügileping, kindlustuspoliis jne) 
põhipunkte.

Saab mobiilioperaatoriga lepingut sõlmides aru maksetingimustest.
Loeb ilukirjanduslikke tekste, mis sisaldavad olulist põhisõnavara ja kus on lihtne 
konkreetne tegevus; mõistab jutustuste tegevust, kui tekst on hästi liigendatud, ning 
tunneb ära olulised tegelased, episoodid ja sündmused.

Lugemisoskus	B2-tasemel

Lugemisoskus üldjoontes

B2 tasemel keelekasutaja
loeb iseseisvalt erinevat liiki tekste, kasutades sobivaid abimaterjale; tekstid võivad 
käsitleda abstraktseid või erialateemasid ning sisaldada fakte, seisukohti ja arva-
musi; raskusi võivad tekitada tekstis esinevad haruldasemad keelendid, nt idioo‑
mid;

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

1�� Lisa �. Lugemisoskuse kriteeriumid



saab aru konkreetse ja abstraktse temaatikaga keerulisemate tekstide põhisisust ning 
olulisest infost;
mõistab teda huvitavate pikemate tekstide sisu, eesmärki ning autori ideid, taot-
lusi ja seisukohti;
märkab ja võtab kokku abstraktset infot keerulistest tekstidest;
mõistab teksti, et kokku võtta teksti põhipunktid või väljendada neid teiste sõna‑
dega; raskusi võivad tekitada vaid pikkade tekstide haruldasemad idioomid ja kul‑
tuurivihjed.

Lugemisoskuse üksikasjad

Mõistab igapäevatemaatikaga või tema huvivaldkonnaga seotud tekstide sisu ja 
detailset infot (nt ajaleheartiklid, reisijuhid jne).

Loeb enne puhkust läbi riiki tutvustava reisijuhi.
Jälgib järjepidevalt ajalehe spordikülgi.
Jälgib erialafoorumeid.

Leiab pikematest keerulisematest tekstidest kiiresti tähtsat üksikasjalikku infot 
(nt käsiraamatud jne).

Otsib aedniku käsiraamatust üles peatüki, kus räägitakse kahjuritõrjest.
Leiab eesti keele käsiraamatust juhatust suure ja väikese algustähe reeglite kohta.

Mõistab aktuaalse temaatikaga artikleid ja ülevaateid, milles autor väljendab kindlat 
hoiakut või seisukohta (ajalehtede probleemartiklid, retsensioonid jne).

Mõistab, miks ajalehekriitikule ei meeldinud Hollywoodi järjekordne märul.
Saab aru, miks erakonna esindaja on vastu seaduseelnõule.

Eristab pikemates ülevaadetes fakte, arvamusi ja järeldusi (nt ettekanne, reportaaž 
jne).

Saab jalgpallimängu ülevaatest aru, mis tegelikult toimus ja mis on spordiajakirjaniku 
isiklik kommentaar.

Mõistab kuulutusi/teateid, mis on seotud tema eriala- või huvivaldkonnaga (nt aja-
lehtede töö- ja kinnisvarakuulutused jne).

Saab aru töökuulutustes leiduvatest erialaga seotud väljenditest ja tavafraasidest 
(„meeskonnatöökogemus“, „väljakutseid pakkuvad ülesanded“ jne).

Mõistab peaaegu täielikult infot, argumente või arvamusi oma eriala või huvivald‑
konna temaatikaga seotud tekstides.

Saab uurimistulemuste raportist aru, miks erialaliit ei soovita ravimit kasutusele võtta.
Saab lehes ilmunud arvamusest aru, missugune on teiste kolleegide seisukoht seadus-
eelnõu osas.

Tabab erialast teemaringi käsitlevate tekstide sisu ja uue info asjakohasust otsusta‑
maks, kas tasub tekstiga lähemalt tutvuda ja sellesse süveneda.

Jälgib erialakirjandust ja erialaseid Interneti-foorumeid.
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Leiab artiklikogumikust oma seminaritöö jaoks vajalikud kirjutised.
Mõistab pikemaid keerulisemaid juhiseid või õpetusi, mis on seotud tema eriala- või 
huvivaldkonnaga (nt tootekirjeldused, kasutusjuhendid jne).

Suudab juhendi abil hooldada keerulist meditsiinitehnikat.
Mõistab era- ja ametialaste lepingute põhipunkte; spetsiifiliste õigusalaste lepingute 
puhul kasutab sõnaraamatut (nt pangalepingud, laenulepingud jne).

Leiab lepingust punkti, mille alusel nõuab reisifirmalt lisakulude korvamist.
Mõistab kirjavahetust, mis on seotud tema eriala- või huvivaldkonnaga, taipab asja 
tuuma, et regulaarset kirjavahetust pidada (nt firmade e-kirjad jne).

Suudab kliendihaldurina kirjast probleemi leida.
Mõistab ilukirjanduslike tekstide sündmustikku, ideed ja paljusid detaile.
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Lisa �. Kirjutamisoskuse kriteeriumid

Kirjutamisoskus	B1-tasemel

Kirjutamisoskus üldjoontes

B1-tasemel keelekasutaja
oskab kirjutada tuttaval teemal üldsõnalisi seotud tekste, ühendades lühemaid lau‑
seid lihtsa järjendina;
oskab kirjeldada sündmusi, reaktsioone ja tundeid  mitmesugustel tuttavatel tee‑
madel;
on võimeline pidama regulaarset isiklikku kirjavahetust;
oskab üsna täpselt edasi anda infot ja mõtteid nii abstraktsel kui konkreetsel teemal, 
üle küsida teavet ja paluda selgitusi ning anda neid ise;
oskab kokku panna eri allikatest pärineva info ja teha sellest teistele lühikokku‑
võtte. 

Kirjutamisoskuse üksikasjad

Oskab koostada lihtsaid ja selgeid kirjeldusi tuttaval teemal.
Kirjeldab külalistele, kuidas jõuda kesklinnast tema koju.
Kirjeldab tuttavale, millised on õppimisvõimalused tema koolis.
Kirjeldab oma töörutiini.

Oskab kirjutada lihtsa struktuuriga teksti, mis kirjeldab sündmusi lineaarses järgne‑
vuses.

Kirjutab sissekande reisipäevikusse, milles fikseerib kõik ühe päeva jooksul toimunud 
sündmused toimumise järjekorras. 
Kirjutab blogisissekande, milles kirjeldab möödunud päeva sündmusi.
Kirjeldab isiklikus meilis sama erialaga sõbrale oma tänast tööpäeva.

Oskab piisavalt täpselt edasi anda saadud teadmisi ja kogemusi.
Kirjutab lühiülevaate toimunud kursusest, tuues selgelt välja, mida kasulikku seal õppis.
Kirjutab õppepraktika kokkuvõtte, milles toob selgelt välja saadud teadmised ja koge-
mused.
Kirjutab isiklikus meilis kolleegile, mida kasulikku õppis viimasel täienduskursusel.

Oskab lühidalt väljendada oma plaane ja eesmärke.
Kirjutab sõbrale meili oma plaanidest järgmiseks nädalavahetuseks.
Kirjutab õppeasutuse direktorile avalduse, milles palub luba osaleda õppeasutuste 
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spordiklubide seminaril, kusjuures toob selgelt välja oma osalemise vajalikkuse.
Kirjutab projektikaaslasele meili, milles selgitab lühidalt oma arusaama edasisest töökäi-
gust.

Oskab lühidalt väljendada arvamust endale huvipakkuval teemal.
Kirjutab sõbrale meili, milles avaldab arvamust viimati nähtud filmi kohta.
Kirjutab õpingukaaslastele meili, milles avaldab arvamust käimasoleva kursuse kohta.
Kirjutab kolleegidele meili, milles avaldab arvamust tööaja muutmise kohta oma firmas.

Oskab lühidalt väljendada oma arvamust üldistel igapäevaeluga seotud teemadel. 
Kirjutab Interneti-portaali kommentaari, milles avaldab arvamust alkoholimüügi piiran-
gute kohta.
Kirjutab õpingukaaslastele meili, milles avaldab arvamust õppetasu suurendamise kohta.
Kirjutab töökaaslastele meili, milles avaldab arvamust maksuseaduse muudatuse kohta.

Oskab lühidalt kirjeldada oma muljeid ning väljendada meeldimist/mittemeel-
dimist.

Kirjutab sõbrale kontserdist, millel käis, ja väljendab vaimustust lauljate taseme üle.
Kirjutab õpingukaaslasele uuest õppematerjalist ning avaldab rahulolematust selle ku-
junduse üle.
Täidab koolituspäeva lõpus tagasisideankeedi, milles toob välja, millega jäi rahule ja 
millega mitte.

Oskab piisavalt selgelt ja täpselt edasi anda teiste inimeste reaktsioone ja arva-
musi.

Kirjutab sugulasele kirja, milles kirjeldab suguvõsa kokkutulekul osalenute emotsioone ja 
arvamusi.
Kirjeldab haigele klassikaaslasele, kuidas klassikoosolekul vaieldi koolivaheajal toi-
muva ekskursiooni koha üle.
Kirjutab viimaselt töökoosolekult puudunud töökaaslasele, mida ja kuidas seal arutati.

Oskab lihtsate vahendite abil rõhutada olulist.
Kirjutab oma kodukoha peamiste vaatamisväärsuste lühitutvustuse.
Kirjutab kooli aastapäevapeo kutse.
Koostab käsilehe oma lühiettekande jaoks.

Oskab kirjutada sündmuste ülevaadet, rõhutades seejuures tähtsamaid punkte.
Kirjutab politseile seletuskirja pealtnähtud taskuvarguse kohta.
Kirjutab õppeasutuse direktorile seletuskirja eksamile hilinemise kohta.
Kirjutab lühiaruande lähetuses viibimise kohta.

Oskab edastada lihtsamaid teateid.
Kirjutab kuulutuse, milles otsib kaaslasi suviseks rattamatkaks.
Kirjutab teate teise õppeasutuse õppuritele, kes külastavad lähiajal nende kooli; teatab, 
kuhu külalised majutatakse ja millised üritused on plaanis.
Kirjutab avalduse töökonkursil osalemiseks, rõhutades seejuures sobivalt oma tugeva-
maid külgi.
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Oskab teha kokkuvõtet lihtsamast tekstist. 
Teeb lühikokkuvõtte erinevates brošüürides ja Interneti-lehekülgedel pakutavatest puhkuse-
võimalustest.
Teeb lühikokkuvõtte õppurite hulgas korraldatud küsitlusest lemmikõppeainete teemal.
Teeb lühikokkuvõtte oma tööalaste konkurentide poolt pakutavatest teenustest. 

Oskab tuttavateemalist ettekannet kuulates seda lühimärkmete abil konspekteerida.
Paneb kirja võtmesõnad haridusministeeriumi ametniku ettekandest „Õppimisvõima-
lused välismaal“.
Teeb enda jaoks märkmeid töökoosolekul.

Oskab enda jaoks tuttavas teemavaldkonnas infot küsida ja infopärimisele vastata.
Suhtleb Interneti-foorumis oma harrastuse teemal.
Esitab autokooli sekretärile täpsustavaid küsimusi varsti algava kursuse kohta.
Esitab täpsustavaid küsimusi Interneti-poes müüdava köögimööbli kohta.
Vastab lühidalt ja konkreetselt klientide rutiinsetele küsimustele oma töö valdkonnas.

Oskab edastada ja selgitada lihtsat infot.
Informeerib kursusekaaslasi meili teel tunni ärajäämisest.
Kirjutab rutiinse kaaskirja tellitud kaubale. 

Oskab kirjutada lihtsat kaebust.
Kirjutab avalduse kaupluse juhatajale praaktoote ümbervahetamiseks.
Kirjutab järelepärimise korteriühistu esimehele kõrge üüriarve kohta.
Kirjutab lühikirja ülemusele, milles väljendab oma rahulolematust töökorraldusega. 

Oskab suhelda ametiasutustega lihtsamates situatsioonides.
Kirjutab politseile avalduse toimepandud varguse kohta.
Kirjutab taotluse kodakondsuse saamiseks.
Esitab järelepärimise ametiasutusest info saamiseks. 

Oskab vastata loetud kuulutustele ja küsida täpsemat infot.
Küsib lähemat infot pakutavate kursuste kohta.
Küsib lähemat infot väljaüüritava korteri kohta.
Küsib reisibüroolt infot lähiajal pakutavate reiside kohta. 

Oskab infot kontrollida ja kinnitada.
Küsib täpsustavat infot lennuki väljumise kohta.
Küsib täpsustavat infot tellitud toote tarnimise kohta.
Vastab klientide järelepärimistele lühidalt ja konkreetselt. 

Oskab koostada lihtsaid ametlikke kirju ja neile vastata.
Broneerib hotellikohad.
Kirjutab eksamikeskusele avalduse, milles palub end eksamile lubada.
Saadab kliendile meeldetuletuse tasumata arve kohta.

Oskab täita tavalisi üksikasjalikku infot nõudvaid formulare.
Täidab avalduse pangakonto avamiseks.
Täidab spordiklubi ankeedi, milles annab infot oma tervisliku seisundi ja eluviisi kohta.

▪
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Oskab isiklikes vestlustes anda teavet endaga juhtunu ja sellega kaasnenud tunnete 
kohta ning esitada samalaadseid küsimusi kaaslastele.

Kirjeldab oma viimast kolimist ja sellega kaasnenud emotsioone.
Kirjeldab viimast eksamit ja sellega kaasnenud emotsioone ning küsib kaaslaselt sama 
infot.
Esitab teise firmasse tööle läinud endisele töökaaslasele küsimusi uute kolleegide, 
töötingimuste ja töö sisu kohta. 

Oskab suulise eestikeelse teksti peainfot edasi anda. 
Annab kaaslastele edasi raadiost kuuldud info mingi kontserdi toimumiskoha, toimumis-
aja ja piletihinna kohta.

Oskab kirjaliku eestikeelse teksti peainfot edasi anda.
Teeb trennikaaslastele lühikokkuvõtte oma harrastuse teemalisest artiklist.
Teeb lühikokkuvõtte erinevaid õppimisvõimalusi tutvustavast Interneti-leheküljest.  
Teeb lühikokkuvõtte ajakirjast loetud erialase artikli põhisisust.
Annab õpingukaaslastele edasi kooli omavalitsusnõukogu koosoleku põhiinfo (kohal-
olijad, sõnavõtjad, vastuvõetud otsused, tähtajad).
Informeerib töökaaslasi saabunud tellimusest.  

Oskab suulise muukeelse teksti sisu lihtsustatud vormis edasi anda.
Annab lühidalt edasi muukeelse telesaate põhisisu.
Teeb lühikokkuvõtte muukeelsest tooteesitlusest.
Teeb lühikokkuvõtte muukeelsest koosolekust. 
Annab edasi raadiost kuuldud info lähipäevil toimuva rahvaspordiürituse aja, koha ja 
hinna kohta.
Annab edasi televisiooni ilmateatest kuuldud info homse ilma kohta. 

Oskab kirjaliku muukeelse teksti sisu lihtsustatud vormis edasi anda.
Annab edasi Internetist leitud stiilipidude pidamisest rääkiva artikli põhipunktid.
Teeb lühikese kirjaliku kokkuvõtte mingi eriala õppimisvõimalustest ühe välisriigi kõrg-
koolide Interneti-lehekülgede põhjal. 
Annab edasi lepingupartnerilt saadud info järgmise töökohtumise päevakorra kohta.
Teeb lühikese kirjaliku kokkuvõtte muukeelsest erialasest artiklist. 

Kirjutamisoskus		B2-tasemel

Kirjutamisoskus üldjoontes

B2-tasemel keeleoskaja
oskab kirjutada selgeid üksikasjalikke tekste: ülevaateid, ettekandeid, arvamuskir‑
jutisi vm oma huvivaldkonna teemade piires, sünteesides ja hinnates mitmest 
allikast pärit arutuskäike;
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oskab pidada kirjavahetust, milles vahendab endale tähtsaid sündmusi, kogemusi ja 
tundeid ning kommenteerida partneri teateid ja arvamusi;
oskab resümeerida ja kommenteerida nii tarbe- kui loovtekste, arutledes erinevate 
seisukohtade ja peamiste teemade üle. 

Kirjutamisoskuse üksikasjad

Oskab kirjutada üksikasjaliku ja selge ülevaate oma töö- või huvialadega seotud 
teemal, sealjuures olulist infot selgelt välja tuues.

Kirjutab kokandushuvilisele sõbrale pika ja üksikasjaliku meili oma reisist, kusjuures 
erilist tähelepanu on pööratud erinevates söögikohtades pakutule.
Kirjutab põhjaliku ülevaate uuest keeleõppematerjalist (teemadest, ülesannetest ja 
käsitletavast grammatikast).
Kirjutab põhjaliku ülevaate uuest erialasest käsiraamatust (ülesehitus, teemad, prak-
tilised nõuanded), kusjuures kasutab info ülevaatlikumaks esitamiseks ka graafikuid.

Oskab kirjeldada mingi protsessi käiku, esitada oletusi ja tegelikke tulemusi.
Kirjutab kohalikku ajalehte artikli, milles tutvustab projekti  „Igale loomale oma kodu“  
käiku.
Kirjutab teksti projekti  „Vanast uus“  tutvustava videofilmi juurde. 
Kirjutab kolleegidele põhjaliku ülevaate uue töövahendi katsetamisest igapäevatöös.

Oskab erakirjavahetuses väljendada tundeid, elamusi ja isiklikke kogemusi ning 
kommenteerida vastaja arvamusi.

Kirjutab sõbrale meili kontserdielamustest.
Kirjutab sõbrale oma mõtetest ja tunnetest seoses kooli lõpueksamitega. 
Kirjeldab töökaaslasele oma arvamust uue lepinguga seotud riskidest ja nende võimali-
kest tagajärgedest.
Kommenteerib kaaslase mõtteid ja avaldab enda arvamust. 

Oskab avaldada argumenteeritud arvamust enda või tuttavate elu ja probleemide 
kohta. 

Analüüsib päevikusissekandes oma viimasel ajal tekkinud konflikte kaaslastega.
Annab tuttavale nõu tema õppimisega seotud probleemide kohta.
Analüüsib oma töökoha personalipoliitikat.

Oskab avaldada argumenteeritud arvamust ühiskonnas aktuaalse ning ennast puudu-
tava teema kohta, analüüsib ja võrdleb seejuures eri allikatest pärit andmeid. 

Avaldab arvamust suitsetamispiirangute kohta.
Analüüsib kõrgharidusega seotud probleeme ja pakub välja lahendusi.
Analüüsib välismaale töölemineku plusse ja miinuseid üksikisiku ja riigi seisukohalt.

Oskab kirjutada pika sidusa loo, mis köidab lugejat.
Kirjutab blogisissekande ebatavalisest nädalavahetusest. 
Kirjutab kooliajalehte humoorika loo õpetajate päeva tähistamisest oma koolis.
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Kirjutab kohalikku ajalehte huvitava loo oma ettevõtte juubeli puhul.
Oskab kirjutada inimese või eseme tugevaid külgi rõhutavat teksti.

Kirjutab lugeja tähelepanu püüdva kuulutuse korteri väljaüürimiseks.
Kirjutab avalduse töökonkursil osalemiseks, milles püüab äratada tööandja tähelepanu.
Koostab reklaamkuulutuse oma firma poolt pakutava kursuse kohta.
Kirjutab ajalehte artikli oma firma kohta, milles teeb firmale varjatud reklaami. 

Oskab kirjutada üksikasjaliku seletuskirja.
Kirjutab täpse ja üksikasjaliku seletuskirja töölt puudumise kohta.
Kirjutab täpse kirjelduse peol tekkinud konflikti alguse, käigu ja tagajärgede kohta.

Oskab keerukaid asjaolusid selgitada ja oma arvamust väljendada.
Kirjutab õppejõule kirja, milles selgitab, kui kaugel on tema referaat ja mis probleemid 
on tal seda kirjutades tekkinud.
Kirjutab meili oma alluvale, milles selgitab lähema aja tööülesandeid.

Suudab konspekteerida enda töö- või huvivaldkonnateemalist loengut.
Teeb tunnis õpetaja jutu põhjal märkmeid õppematerjali.
Konspekteerib täienduskoolitusel loengu olulisema info.
Protokollib töökoosolekul käsitletavad põhilised teemad ja vastuvõetud otsused.

Oskab pidada poolametlikku kirjavahetust: esitada küsimusi, küsida kinnitust, vas‑
tata küsimustele ja anda kinnitust.

Kirjutab hulgifirmale järelepärimise pakutavate kaupade kohta.
Küsib kinnitust tellitud konverentsiruumide sisustuse ja varustuse kohta.
Kirjutab vastuse äripartnerile, milles annab infot pakutavate teenuste kohta.
Kirjutab äripartnerile vabanduskirja, milles selgitab, miks tellitud kaup saabub hiline-
misega.

Oskab kirjalikus vormis suhelda ameti- ja teenindusasutustega.
Kirjutab kirja, milles palub seletust suure telefoniarve kohta.
Kirjutab pangale palve maksegraafikut muuta.

Oskab täita keerukaid formulare ja küsitluslehti, mis sisaldavad ka vabu vastuseid 
nõudvaid küsimusi.

Avaldab arvamust baari toitude ja teeninduse kohta. 
Taotleb stipendiumi välisõpinguteks, põhjendades seejuures veenvalt, miks ta on vääriline 
kandidaat.
Annab tagasisidet toimunud koolituse kohta, toob välja plussid ja miinused ning esitab 
ettepanekuid edaspidiseks.

Oskab pidada kirjavahetust äripartneriga.
Kirjutab äripartnerile kirja, milles annab ülevaate projekti hetkeseisust ja järgmistest 
tegevustest.
Kirjutab äripartnerile kirja, milles esitab täpsustavaid küsimusi käimasoleva projekti 
kohta.
Kirjutab äripartnerile kirja, milles selgitab tellitud kauba hilinemise põhjusi, esitab täpse 
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tegevuskava ja uue hinnakirja. 
Vastab äripartneri kirjale.

Oskab koostada rutiinseid tööalaseid dokumente.
Kirjutab näidise eeskujul toote kasutusjuhendi.
Koostab näidise eeskujul tööalase lepingu.
Koostab näidise eeskujul töö sisekorraeeskirja.

Oskab töö- või õpingukaaslastele anda põhjalikku tagasisidet nende töö tulemuste 
kohta, kusjuures toob selgelt välja positiivsed ja negatiivsed punktid ning muutmis-
ettepanekud koos põhjendustega.

Annab kaasõppijale tagasisidet referaadi kohta.
Annab töökaaslasele tagasisidet valminud töö kohta. 

Oskab infot ja asjaolusid edastada ning selgitada.
Teeb kursuse juhendajale kokkuvõtte kursusekaaslaste arvamusest kursuse kohta.
Vastab kliendi järelepärimisele asjakohaselt ja selgelt.

Oskab teksti üksikasju sisuliselt korrektselt edasi anda.
Võtab vastu klientide arvamused ja annab need kolleegidele edasi.
Peab reisibürooga kirjavahetust, uurides pakkumisi ja võrreldes neid teiste firmade oma-
dega.

Oskab enda huviala või tööga seotud suulise teksti tähtsamat sisu ja üksikasju edasi 
anda. 

Kirjutab spordiklubikaaslastele kirjaliku kokkuvõtte loengust  „Toitumissoovitusi tervise-
sportlasele“.
Kirjutab koolilehte ülevaate arutelust „Eestikeelsele õppele üleminek“.
Kirjutab töökaaslastele ülevaate uue riigihanke tingimusi tutvustavast ettekandest.

Oskab enda huviala või tööga seotud kirjaliku teksti tähtsamat sisu edasi anda.
Kirjutab ülevaate pikemast ajalehes ilmunud reportaažist.
Teeb mingist kasutusjuhendist üksikasjaliku selge kokkuvõtte.
Teeb pikast artiklist lühikokkuvõtte.

Oskab kirjaliku üldisi teemasid käsitleva või oma huvialaga seotud keeruka teksti 
üksikasju kaaslastele edasi anda.

Selgitab üksikasjalikult  laenulepingu mingit lõiku.
Selgitab mingi ravimi kasutusjuhendi sisu.

Oskab edasi anda keeruka erialateksti sisu.
Kirjeldab kaaslastele erialase artikli põhisisu.
Kirjeldab kaaslastele erialase eksami nõudeid.
Teeb kokkuvõtte erialase Interneti-lehekülje viimastest uudistest.

Oskab enda huviala või tööga seotud muukeelse suulise teksti tähtsamat sisu ja 
üksikasju kirjalikult edasi anda. 

Kirjutab klubikaaslaste jaoks kokkuvõtte muukeelsest reisiteemalise telesaate sisust.
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Kirjutab koolilehte artikli kohtumisest muukeelse kuulsa kirjanikuga.
Kirjutab kokkuvõtte muukeelses ajakirjanduses ilmunud infost oma ettevõtte kohta.

Oskab selgelt ja arusaadavalt edasi anda endale huvipakkuva või ühiskonnas 
aktuaalse muukeelse kirjaliku teksti põhisisu sisu ja peamisi seisukohti.

Kirjutab eestlasest haiglakaaslasele kokkuvõtte alternatiivmeditsiinist kõnelevast artik-
list.

Oskab muukeelse keeruka kirjaliku teksti olulist sisu kirjalikult edasi anda.
Kirjutab võimlemisrühmakaaslastele kokkuvõtte muukeelsest võimlemisõpetusest.
Kirjutab õpingukaaslastele kokkuvõtte muukeelsest eksaminõudeid kirjeldavast tekstist.
Kirjutab eestlasest sõbrale kokkuvõtte muukeelse lepingu sisust. 

Oskab edasi anda keeruka muukeelse erialateksti sisu.
Kirjeldab kaaslastele erialase artikli põhisisu.
Kirjeldab kaaslastele erialase eksami nõudeid.
Teeb kokkuvõtte erialase Interneti-lehekülje viimastest uudistest.

▪
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Lisa	5.			Suhtluspädevuse	skaalatabelid	näidetega

Põhikomponendid Pädevusliigid	ja	
skaleeritud	
hindamisaspektid

Keeleteadmiste	näiteid

Keelepädevus Sõnavarapädevus
sõnavara ulatus
sõnakasutus

▪
▪

Leksikaalsed üksused, nt
üksiksõnad  (liht- ja liitsõnad, tuletised)
püsiühendid (ühend- ja väljendverbid)
püsiväljendid (nt fraasid, idioomid)

Grammatilised sõnad  (kaassõnad jm)

▪
▪
▪

Grammatikapädevus
grammatika 
korrektsus
teksti selgus ja 
sidusus

▪
▪
▪

keele struktuuriüksused (tüved, tun‑
nused)
kategooriad (ajavormid, kõneviisid 
jm)
sõnaliigid (käänd- ja pöördsõnad jt)
tarindid (lausetüübid, lauselühendid)
protsessid (nt vormimoodustus,  tu‑
letamine, liitmine, võrdlemine)
seosed (rinnastus ja sõltumine)

▪

▪

▪
▪
▪

▪
Semantikapädevus Sõnasemantika, nt

sõna seosed kontekstiga
leksikaalsed suhted

Grammatika semantika (nt lausetähendus)
Pragmaatiline semantika (nt vihjed, loo‑
gilised järeldused)

▪
▪

Fonoloogiapädevus
häälduspädevus▪

hääldusüksused, nende iseärasused 
sõnastruktuur (nt sõnarõhk, tüve-
muutused)
lausefoneetika (nt rütm, intonatsioon)

▪

▪

Ortograafiapädevus
õigekirjaoskus▪

sõnavormide õigekiri
kirjavahemärgid
nimekirjutuse tavad

▪
▪
▪
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Sotsiolingvistiline 
pädevus
- keelekasutuse 
olukohasus

Ühiskondlike suhete 
väljendamine

vooruvahetus 
(alates B1+ tase‑
mest)
suhtluskoostöö

▪

▪

suhtluskonventsioonid (tervitus- ja 
hüvastijätu tavad, kõnetlustavad)
vooruvahetuse tavad
keelevahendite olukohane varieeru‑
mine

▪

▪
▪

Viisakusnormid suhtumise ja emotsioonide väljenda-
mine
käskimine ja keelamine
soovide ja palvete esitamine
mitteverbaalsed koodid

▪

▪
▪
▪

Rahvapärased 
ütlused
(alates B2-tasemest)

vanasõnad, kõnekäänud, idioomid
kultuuriomased väärtushinnangud ja 
hoiakud

▪
▪

Registrierinevused
(alates B2-tasemest)

kinnisfraasid
ametlik ja neutraalne keelekasutus
neutraalne ja familiaarne keelekasutus
vaba keelekasutus

▪
▪
▪
▪

Murre ja aktsent
(alates B2-tasemest)

keelevahendite sotsiaalne ja piirkond‑
lik varieerumine (nt levinud murde-
sõnad, häälduse erijooned, töövald‑
konna släng)

▪

Pragmaatiline 
pädevus

Diskursusepädevus
teksti selgus ja 
sidusus
teema arendus 
(alates B2-tase‑
mest)
keelekasutuse 
paindlikkus

▪

▪

▪
▪

Teksti ülesehitus, arvestades nt
kompositsiooni
lause aktuaalset liigendust
loogilisi seoseid
konteksti eelduse ja järelduse seoseid
žanriomaseid keelendeid
väljenduse tõhusust
liigendust jne

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Funktsioonipädevus
väljenduse täpsus
kõne ladusus

▪
▪

keele funktsioonid ja nende väljen‑
dusvahendid
suhtlusmudelid

▪

▪
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Lisa	6.		Suhtlustoimingute	ja	strateegiate	skaalatabelid	Euroopa	
keeleõppe	raamdokumendis

Suhtlustoimingud Tasemeskaalad Lk
Tekstiloome
Rääkimine Üldine rääkimisoskus 75

Pikk monoloog: kogetu kirjeldamine 75
Põhjendamine ja selgitamine (väitluses) 76
Teadete edastamine 76
Avalik esinemine 77

Kirjutamine Üldine kirjutamisoskus 78
Loovkirjutamine 79
Ettekanded, ülevaated, arvamuskirjutised 80

Tekstiloome strateegiad Teksti kavandamine 82
Keeleoskuslünkade kompenseerimine 82
Oma kõne jälgimine ja parandamine 83

Teksti vastuvõtmine
Kuulamine Üldine kuulamisoskus 84

Emakeelekõnelejate vestluse mõistmine 84
Elava esituse kuulamine ja mõistmine 85
Teadaannete ja juhiste mõistmine 85
Meediakanalite ja salvestite kuulamine 86

Lugemine Üldine lugemisoskus 87
Kirjavahetuse lugemine 87
Eesmärgipärane lugemine 88
Lugemine info hankimiseks ja arutlemiseks 88
Juhiste lugemine 89

Audiovisuaalsete 
tekstide mõistmine

Telesaadete ja filmide mõistmine 90

Vastuvõtustrateegiad Vihjete tabamine ja järelduste tegemine (suulisel ja 
kirjalikul suhtlemisel)

91
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Suhtlus
Suuline suhtlus Üldine suuline suhtlus 92

Emakeelse vestluskaaslase mõistmine 93
Vestlus 94
Vaba mõttevahetus (sõprade ringis) 95
Ametlikud arutelud ja koosolekud 96
Eesmärgipärane koostöö 97
Suhtlus kaupade ja teenuste hankimisel 98
Infovahetus 99
Küsitleja ja vastaja roll 100

Kirjalik suhtlus Üldine kirjalik suhtlus 101
Kirjavahetus 101
Teated, sõnumid ja plangid 101

Suhtlusstrateegiad Suhtlusaktiivsus (kõnevoorude vahetus) 103
Suhtluskoostöö 104
Selgituste palumine 104

Kirjalikud toimingud 
tekstidega

Märkmete tegemine (loengul või seminaril) 114
Töö tekstiga 114

Suhtluspädevuse	
komponendid
Keelepädevus Üldine keelepagas 128

Sõnavara ulatus 130
Sõnakasutus 130
Grammatika korrektsus 132
Häälduspädevus 136
Õigekirjaoskus 137

Pragmaatikapädevus Keelekasutuse olukohasus 141
Keelekasutuse paindlikkus 144
Kõnevooru alustamine ja arendamine 144
Teemaarendus 145
Teksti selgus ja sidusus 145

Funktsioonipädevus Kõne ladusus 149
Väljendustäpsus 149
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