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SAATEKS

Euroopas on üle 30 aasta töötatud keeleoskuse standardselt mõõdetavate ja võrreldavate tasemete 
kallal. Ulatuslike koostööprogrammide ja -projektide käigus on neist XXI sajandil saanud võõr-
keeleõppe ühtne raamistik. Euroopa Nõukogu ühisviiteliste tasemete süsteemi on omaks võtnud ja 
kohandanud väga paljud maad – vähemalt 23 riiki on oma keeleoskustasemed otseselt või kaudselt 
sidunud selle võrgustikuga. 1997. aastal astus ka Eesti „Eesti keele suhtlusläve” ilmumisega  nende 
hulka. Asjakohane „Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine” on 
 ilmunud 37 keeles, k.a eesti keel.1

2008. aastal alustasid ilmumist nende eesti keele oskustasemete kirjeldused, mis keeleseaduse 
muutuse järel lubavad ka eesti keele oskust täpselt suhestada teiste Euroopa jm keelte oskusega, 
tagades kodanike vaba liikumist ja inimeste šansse tööturul.

Esimesena anti Riiklikus Eksami- ja Kvalifi katsioonikeskuses välja B1- ja B2-taseme keele-
oskuse võrdlev kirjeldus, mis on õppijale-omandajale kõige sagedamini oluline. Seda koostas aasta 
jooksul prof Anu-Reet Hausenbergi juhtimisel kaheksa inimese rühm: Marju Ilves, Annekatrin 
 Kaivapalu, Krista Kerge, Katrin Kern, Mare Kitsnik, Ingrid Krall, Karin Rummo, Tiina Rüütmaa. 
Väliseksperdina nõustas projekti prof Sauli Takala (EALTA2), käsikirja retsenseerisid dr Hille 
 Pajupuu (Eesti Keele Instituut), Pille Reins (REKK) ja mag Ülle Türk (TÜ). Rahaliselt toetasid 
projekti riiklik arengukava ja Euroopa Liit. Nii sündis 2008. aasta maiks raamat „Iseseisev keele-
kasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus”.

Edasi minna oli raskem, sest ühiskonna suur ootus teha kõigil tasemetel uut, maailmas võr-
reldavat eesti keele eksamit nõudis eksamisüsteemi kiiret muutust. Kõigi keeleoskustasemete 
kirjeldust oli kiiresti vaja, et tagada süsteemi euroopalik läbipaistvus, mis lubaks millisest tahes 
Euroopa riigist tulles keeleoskuse tasemeid ja asjakohaseid tööks või õppimiseks eeldatavaid nõu-
deid ette kujutada. Ka riigi õppe  kava taaskäivitunud muutus peab toetuma keeleoskustasemete 
avalikele kirjeldustele.

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakond tellis eesti keele kahe riiklikult olulise siht-
taseme, A2- ja C1-taseme kirjeldused Tallinna Ülikoolilt. Julgust andis mõlemale poolele varasem 
koostöökogemus, õppejõudude pikk praktika eesti keele kui võõrkeele õpetuses eri maadel, vilumus 
funktsionaalse keeleoskuse rakenduslikul mõtestamisel, kogemus võõrkeele õpivara ja tasemekirjel-
dusi koostada-toimetada, tegevus tasemeeksamite arendaja, analüüsija, toimetaja ja hindajana ning 

1 EN: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/DNR_EN.asp ja http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/List_
Cadre_traduc.doc (10.06.2008).
2 European Association for Language Testing and Assessment; uurijaprofessor Takala Jyväskyläst on praegu 
selle organisatsiooni president.
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keeleoskuse tahkude uurijana. Tasemekirjeldused valmisid maist novembrini 2008, kuhu mahtus ka 
käsikirjade välisekspertiis, sellele toetatud viimistlemine ja toimetamine.

C1-taseme kirjelduse autor võttis endale keeleõppe raamdokumendi eeskujul (ja ainuautori 
eelistega) ülesandeks kirjutada teaduslik argumenteeritud käsiraamat, mis seob raamdokumendiga 
eesti ühiskonna, kultuuri, keele ja nende tänapäevase õpetamise; esitab ja seostab tasemekriteeriume 
täpselt viidatuna; avab ja illustreerib taseme tahkude mõtestamisel olulisi mõisteid ning arvestab 
võimalikult mitmekesist kirjandust.

Nii on loodetud osutada vilunu keeleoskuse tasemekohasele žanrigammale ja sellega toimetu-
leku külgedele ning ühtaegu keeleoskuse uurimise-kirjeldamise edasistele võimalustele (ka muu 
taseme puhul peaks ju keele vaba valdamise lõppsiht silma ees olema) – Eesti rakenduskeeleteaduse 
igas harus on väga vaja teadlasi. Samuti loodab autor, et raamatu lugejate seas on peale testiasja-
tundjate ja keeleametnike mitmest rahvusest õpetajaks pürgijad ja töö kõrvalt õppivad õpetajad kui 
hindamise asjatundjad ja tulevase õpivara autorid. Mõnedki neist on sündinud kunst nikud – kuid 
enamasti teeb praktiku vabaks ikkagi elav mõisteaparaat, millega oma tegevust metakognitiivselt 
korrastada ja mille toel aru saada erialakirjandusest, eriti uuemast ja (nt ingliskeelsena) märksa kee-
rukamast kui siinne. Keelenäidete mahukas osa, seda enam kultuuriviitestik on ehk oluline õpivara 
koostajale, olgu see raamat, kursus või tund.

TLÜ töörühm võlgneb tänu kolleegidele, kellega koos korrastati Euroopa keeleõppe raamdoku-
mendi tõlget ja koostati kahe B-taseme keeleoskuse kirjeldust – A2- ja C1-taseme kirjeldamine ei 
oleks võimalik olnud ilma avara ja pikaaegse kollegiaalse eeltööta. Töö Euroopa keeleõppe raam-
dokumendi eesti versiooniga 2005–2007 andis euroopalike põhimõtete ja keeleoskuse kriteeriumide 
raami eesti keele iseseisva kasutuse kirjeldamisele aasta jooksul 2007–2008; see omakorda otsus-
tas keeleoskuskirjelduste sarja iga raamatu struktuuri ja sisu esituslaadi (tasemekirjeldused peavad 
olema ühtsel alusel ja põhimises ühesuguse liigendusega).

Nii on kahe TLÜ-s koostatud tasemeraamatu autorid tänulikud raamdokumendi töörühmale jt 
selle raske raamatu vahendajatele, keda HTM keeleosakonnas toetas Tõnu Tender ja Eesti Raken-
duslingvistika Ühingus Margit Langemets. Rühma kuulusid Mai Tiits, Ülle Türk, Hille Pajupuu, 
Pilvi Alp ja siinse raamatu autor, terminite ja lisadega töötas Kristel Weidebaum ja toimetada aitas 
Helika Mäekivi – aitäh kõigile!

Niisama suur aitäh! eespool nimetatud ekspertidele ja kolleegidele iseseisva keelekasutaja 
suhtluspädevuskirjelduse töörühmast, kellega koostöös sündinud B-tasemete kirjeldus pani aluse 
mõlemale uuele tasemekirjeldusraamatule. Aitäh Kersti Sõstrale ja tema osakonnale REKK-s, kes 
meid kõiki on seejuures toetanud.

Väga suure tänu võlgneme HTM–TLÜ koostöö vahetule organiseerijale Riina Reinthalile, kol-
leegidele Heli Mattisenile, Siiri Soidrole, Krista Ragelile jt TLÜ-st ja Pilvi Alpile REKK-st, kes 
meid isiklikult toetasid ja jagasid oma lahkelt nõu. Eriline tänu Hille Pajupuule, kelle sõbratuge ja 
eksperdinõuannet tuleb käsitada suure panusena käesolevasse raamatusse, eriti aga selle lisasse. 
Suur aitäh raamatu toimetajale Katrin Kernile ning ekspert Katrin Juurveele.
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Ametlik tänu kuulub kogu HTM keeleosakonnale, kes töid rahastas, ning Eesti Teadus fondile, 
kelle grandi 6742 „Rääkimise loomulikkuse mudel ja hindamine” toel osutus võimalikuks C1-taseme 
keeleoskuskirjelduses arvestada muukeelsete sõnavara uurimise andmeid ja analüüsida autentseid 
tekstinäiteid. Samasuguse võimaluse eest ametlik tänu avaliku vahekeele korpuse koostajatele-
 haldajatele TLÜ-s.

Krista Kerge ja Marju Ilves
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Lühendid jm sümbolid* ning viitesüsteem

argi  – argikeel, kõnekeel
CEFR – Common European Framework of Reference for Languages: Teaching, learning,   

    assessment (vt kirjandusest)
EN  – Euroopa Nõukogu
ee  – eesti keel(es)
ingl – inglise keel(es)
jj  – ja järgnevad
k.a  – kaasa arvatud
mh  – muuhulgas
nt  – näiteks
op. cit. – opus citatum, (eel)viidatud teos
pr  – prantsuse keel(es)
ptk  – peatükk
selmet – pro, millegi asemel, selle asemel et; Johannes Aaviku lühendsõna
samas – viide eelmises allmärkuses viidatud allikale
sh  – sealhulgas
sks  – saksa keel(es)
sm  – soome keel(es)
vn  – vene keel(es)
vrd  – võrdle
vt  – vaata
u.  – umbes
ÕS  – õigekeelsussõnaraamat (vt kirjandusest)
*[Venmaalt] – järgneb vigane keelend
/  – või; eelnev ja järgnev keelend võivad mõlemad samas ümbruses esineda
?[ei mina …]  – järgneb küsitav keelend (ei sobi igas registris või stiilis; ei ole vale, kuid pole eesti- 

    pärane)

* Siin esitamata lühendid leiate „Eesti keele käsiraamatu” üldkasutatavate lühendite loendist. Sõna umbes 
lühendi järel on siin tarvitatud (fakultatiivset) punkti, sest u märgib lingvistilises kontekstis sageli tähte või 
häälikut, lühend aga peab muist keelendeist selgelt eristuma.
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Raamatus kasutatakse KOMBINEERITUD VIITAMIST.

Tabelite ja jooniste allikale või alusele viidatakse nende pealkirja all. (Mitmele leheküljele viita mine 
tähendab, et allikaid on liidetud. Alusele viitamine tähendab, et tabelit või joonist on muudetud, nt 
kaasajastatud, selgitatud või detailiseeritud.)

Muud kirjed esitatakse joone all täielikult siis, kui allikale osutatakse esimest korda. Edasi vii-
datakse samale teosele autori nime ja teose ilmumisaastaga või esmakirje juures avatud viisil (nt 
sümboliga Iseseisev 2008), lisades vajadusel lehekülje või nende vahemiku. Autoriviidet kasuta-
takse ka seal, kuhu täiskirje ei mahu (nt joonise juures, pikema selgituse sees vms). Joonealustes 
on ühe autori sama aasta teostele täht lisatud ainult juhul, kui see eristajaks osutub (Kärtner 2000a: 
14–35 vm) – näiteks kui mõnele samade lühiandmetega teostest viidatakse mitu korda. Kõik allikad 
esitatakse kirjanduses. 

Raamatu osade ristviited on lisatud automaatse käsuga ja seetõttu on viites vaid osa avalehe-
külje number, st teavet tuleb otsida sealt algava osa piires. Jooniste, tabelite, allmärkuste ristviited 
on täpsed.
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I. KEELEOSKUSE ÜLDINE RAAM JA 
RAAMATU ÜLESEHITUS

1. juulist 2008 on Eesti astunud veel ühe sammukese Euroopasse: eesti keele oskuse tasemed on 
seotud Euroopa Nõukogu ühtsete keeleoskustasemetega − algaja, iseseisva ja vilunud keelekasutaja 
tasemetega A, B ja C. Iga tase on justkui vahemik kasvava keeleoskuse kujuteldaval skaalal. Seesu-
gune vahemik tähendab keeleoskuse arengus pikka etappi. Nii võib tasemeid omakorda liigendada 
alltasemeteks A1 ja A2, B1 ja B2, C1 ja C2. Sellises raamistuses on ka C1-tasemel ehk vabal keele-
oskusel oma kindel, asjatundjakogemuse ja statistilise analüüsi toel kirjeldatud koht (vt tabel 1).1

1 Kordame: kasutatakse kombineeritud viitamist. Tabelite ja jooniste allikale või alusele viidatakse nende peal-
kirja all. (Mitmele leheküljele viitamine tähendab, et allikaid on liidetud. Alusele viitamine tähendab, et tabelit või 
joonist on muudetud, nt kaasajastatud, selgitatud või detailiseeritud.) Muud kirjed esitatakse joone all täielikult 
siis, kui allikale osutatakse esimest korda. Edasi viidatakse samale teosele autori nime ja teose ilmumisaastaga 
või esmakirje juures avatud viisil (nt sümboliga Iseseisev 2008), lisades vajadusel lehekülje või nende vahemiku. 
Autoriviidet kasutatakse ka seal, kuhu täiskirje ei mahu (nt joonise juures, pikema selgituse sees vms). Joone-
alustes on ühe autori sama aasta teostele täht lisatud ainult juhul, kui see eristajaks osutub (Kärtner 2000a: 
14–35 vm) – näiteks kui mõnele samade lühiandmetega teostest viidatakse mitu korda. Kõik allikad esitatakse 
kirjanduses. Raamatu osade ristviited on lisatud automaatse käsuga ja seetõttu on viites vaid osa avalehekülje 
number, st teavet tuleb otsida sealt algava osa piires. Jooniste, tabelite, allmärkuste jms viited on täpsed.
2 Täielikku tabelit vt Raamdokument, s.o (ka edaspidi): Common European Framework of References 
for Languages; Teaching, learning, assessment. Strasbourg: Council of Europe, 2001. Tõlge eesti keelde: 
Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine. Tartu: HTM, 2007. C1-nimetus 
vaba keeleoskus pärineb HTM dokumentidest.

Tabel 1. C1-tase oma lähitasemetega EN ühtsete keeleoskustasemete üldskaalal
Allikas: Raamdokument, lk 38 (tasemenimetused) ja 39 (oskuskirjeldus)2

Vilunud 
keelekasutaja

C2

HARITUD EMAKEELEKÕNELEJA TASE
Mõistab vaevata kõike kuuldut ja loetut. Oskab resümeerida eri tüüpi suuliste ja 
kirjalike allikate teavet ja sõnastada neis esitatud põhjendusi ja arutlusi. Oskab 
end spontaanselt, ladusalt ja täpselt väljendada, eristades ka keerukamate situat-
sioonide peenemaid tähendusvarjundeid.

C1

VABA SUHTLUSE PÄDEVUS ehk VABA KEELEOSKUS
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 tööolu-
des. Oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, 
kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid.

Iseseisev 
keelekasutaja B2

EDASIJÕUDNU TASE
Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõtte-
vahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse 
kõnelejaga. Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgi-
tada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.
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Keeleoskuse vertikaalse mõõtme pidevus lubab tasemeid vajadusel liigendada veelgi täpsemini 
(vt joonis 1). Nii räägitakse näiteks B2-kriteeriumtasemest siis, kui suhtluspädevus täidab B2-ta-
seme nõudeid, ning B2-plusstasemest (B2+) siis, kui tegemist on väga heade B2-taseme oskustega, 
mis näitavad mitmeti ja selgelt C-tasemele omaseid jooni. Analoogiliselt võib rääkida C1-kritee-
riumtasemest ja tasemest C1+ – tagapool arutatakse, kas ja millal on C1-pluss taseme eristamine 
otstarbekas.

3 Paljudes keelekeskkondades nimetatakse tasemeid lihtsalt EN sümbolitega (vt sks Niveau C1 ja C2), lisa-
des selgitusi (nt C1-C2 kui sm vaativan osaamisen taso ’nõudlike oskuste tase’ ja selviytyminen monissa 
vaativissa tilanteissa ’toimetulek mitmesugustes nõudlikes olukordades’ koolis taotletavaid oskustasemeid 
puutuvas; vt Kielitaidon kuvausasteikko jm) või antakse põhitaseme üldnimetus (nt C-tase sm ylin taso võõr-
keelte riiklikesse eksameisse puutuvalt – vt märkust 9; hispaania keeles usuario competente ’oskuslik/pädev 
keelekasutus’ ja hollandi keeles vaardig gebruiker ’oskuslik/asjatundlik keelekasutaja’) ning räägitakse selle 
raames tasemetest C1 ja C2, kasutades sümboli kõrval kohati ALTE ingliskeelseid nimetusi (vt http://www.
alte.org või CEFR osast 3.6).
4 Ingl effective operational profi ciency ’tõhusa toimetuleku pädevus’, ka effective profi ciency tõhus pädevus’, 
adequate operational profi ciency ’adekvaatse toimetuleku pädevus’, effi ciency profi ciency ’tegususpädevus; 
tegus/toimuv pädevus’ jm.
5 Ingl mastery ’meisterlikkus’, ka comprehensive mastery ’üldine/laialdane meisterlikkus’, comprehensive 
operational profi ciency ’toimetuleku üldine meisterlikkus’ jm.
6 Pikemalt Raamdokument, lk 46–48.

A B C
ALGTASEMEL

KEELEKASUTAJA
ISESEISEV

KEELEKASUTAJA
VILUNUD

KEELEKASUTAJA3

Läbimurre Esmane
keelekasutaja

Suhtluslävi
keelekasutaja

Edasijõudnud
keelekasutaja

Vaba
keelekasu-

taja4

Haritud ema-
keelekõneleja 

tase5

A1 A2 B1 B2 C1 C2
            A2+           B1+            B2+             [C1+]

Joonis 1. Üldise keeleoskuse võimalik tasemehargmik
Alus: Raamdokument, lk 47

Tasemete veel kitsamat liigendust (nt B1.1, B1.1.1 ja B1.1.2) vajatakse mitut laadi õpiolukordades, 
et seada kindla taseme kitsamaid õpieesmärke ja anda õppijale tema edenemise kohta tagasisidet. 
Eksamineerimisel ei soovita Euroopa Nõukogu kasutada peenemini liigendatud skaalat kui jooni-
sel 1 esitatud kuueastmeline.6 Ka siinses raamatus ei ole peenemaid üleminekuastmeid kirjeldatud, 
vaid piirdutakse C1-taseme kriteeriumide esitamisega B2 ja C2 vahel, lisades võimalusel teavet 
eelmise plusstaseme (B2+) tunnuste kohta.
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Standardsetel tasemeeksamitel mõõdetaksegi nn kriteeriumtaset ehk joonise 1 mõistes kas tähega 
või tähe ja liigendusnumbriga märgitud alltaset7 – st eeldatakse suhtluspädevuse kriteeriumtaseme, 
mitte plusstaseme saavutamist. (Joonisel 1 on esile tõstetud need tasemed, mida üldkeeleoskuse 
kuueastmelise skaala tasemeeksamitel mõõdetakse kõige sagedamini.)

Näiteks piisab eesti keele B2-taseme standardeksamil läbisaamiseks sellest, et inimese keeleos-
kus täidab B2-taseme kriteeriumid – ei ole tähtis, et see vastaks tasemele B2+. Iga plusstase tähistab 
sama taseme väga head või suurepärast pädevust, mida inimene ei pruugi endale eesmärgiks seada. 
Plusstasemeni jõudmist märgib sama tasemeeksami soorituskünnisest ja kriteeriumtasemest sel-
gelt parem tulemus. Ühtlasi võib eksami raskusastme seada nii, et ühe plusstaseme mingis punktis 
paikneb järgmise taseme või selle üksikkomponendi soorituskünnis (vt nt joonis 5 lk 192 ja selle 
kommentaare tasemeeksamil mõõdetava kohta).

Käesoleva raamatu ülesanne on kirjeldada eesti keele kui võõrkeele, sh keskkonna toel omanda-
tud teise keele oskust vilunud keeleoskaja tasemel C1, mida nimetatakse vaba suhtluse pädevuseks, 
või lihtsamalt, vabaks keeleoskuseks. Vilunud keeleoskus on niisiis laiem mõiste, mis hõlmab vaba 
keeleoskuse (C1) ja haritud emakeelekõneleja taseme (C2).

Keeleoskustasemete kirjeldamise ja seostamise üldised alused leiate kahest raamatust:
− laiema tausta annab „Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine” 

(Tartu: HTM, 2007),
− eesti keelesituatsiooniga seostuva resümee annavad raamatu „Iseseisev keelekasutaja. B1- ja 

B2-taseme eesti keele oskus” (Tallinn: REKK, 2008) saatesõna ja avapeatükk.8

„Iseseisev keelekasutaja …” oli esimene sarjas, mis Euroopa keeleõppe ühtses raamistikus kirjeldab 
kõiki eesti keele oskuse tasemeid nii, nagu Eesti riik oma pädevusalas on otsustanud.9 Nõnda on 
B1- ja B2-taseme keeleoskuskirjelduste koostajaskond ülejäänud tasemekirjeldusele loonud raami 
ja struktuuri – kindla keele tasemekirjelduste puhul eeldatakse põhimise ülesehituse kattuvust. „Ise-
seisva keelekasutaja …” tasemete B1 ja B2 eeskujul kirjeldataksegi veel kaht taset: vaba keeleoskust 

7 Näiteks Soomes korraldatakse kolme taseme eksameid, kandes tasemetunnistusele üldhinnangu kõrval ka 
selle, millisel alltasemel on iga mõõdetud osaoskus (C- ehk kõrgeima taseme tunnistusel 6, 5 või alla 5; B- 
ehk kesktaseme tunnistusel 4, 3 või alla 3; A- ehk alustaseme tunnistusel 2, 1 või alla 1). Kui eksaminandi 
osaoskus ei vasta tema eksamiks valitud tasemele, siis kõlab formuleering „Pole võimalik hinnata“ ja taseme 
üldhinnangut tunnistusele ei kanta (Yleisten kielitutkintojen perusteet. Määräys 55/011/2001. Helsinki: Ope-
tushallitus, 2001; ee vt Pajupuu, Reins, Kerge 2002b).
8 Anu-Reet Hausenberg, Marju Ilves, Annekatrin Kaivapalu, Krista Kerge, Katrin Kern, Mare Kitsnik, 
Ingrid Krall, Karin Rummo, Tiina Rüütmaa, Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. 
Tallinn: REKK (Atlex), 2008: 7–27. Keeleoskuse olemuse põhiteavet kordab oma avapeatükis ka A2-taseme 
kirjeldus, vt Ilves 2008.
9 Keeleseaduse § 5 lõige 4. Vastu võetud keeleseaduse muutmise seadusega 8. veebruaril 2007. a. Vt Elekt-
rooniline Riigi Teataja. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12795872 (11.06.2008).



I. Keeleoskuse üldine raam ja raamatu ülesehitus18

(C1) siin; esmast keeleoskust (A2) rööpselt ilmuvas raamatus „Algaja keelekasutaja. A2-taseme 
eesti keele oskus”. Just neid nelja taset on Eestis otsustatud tasemeeksami vormis mõõta.

C-taseme ehk vilunud keelekasutuse raames mõõdetakse ametlikult madalamat alltaset C1 
mit mel põhjusel. Tase C2 on haritud emakeelekõneleja omaga sarnaneva ning suhtlus- ja keelemeis-
terlikkust nõudvana eriti harv. Ühtlasi on nii hea keeleoskus paratamatus sõltuvuses haridusest ning 
eri keelte (k.a emakeele) ulatusega tagatud teadmistest ja maailmapildist, aga osati isegi individuaal-
sest keeleandest. Kogemuslikult tundub sagedasem see olukord, et C1-taseme vaba keelekasutaja 
mõni osaoskus ulatub kriteeriumtasemest üle (nt C1+) ja isegi C2-tasemele. Üldise keeleoskuse tase 
C2 ei vaja tavaliselt enam tõendamist.

Eesti on lugupidamisest oma elanike jt eesti keele valdajate vastu otsustanud kuni 1. juulini 2008 
mõõdetud kõrgtaseme juriidiliselt võrdsustada C1-tasemega.10 Käesolev raamat ei suhesta C1-taset 
detailides kõrgtasemega, sest intuitiivselt ei tohi seda teha.

Neile, kes soovivad oma eesti keele oskuse mõõdetud kõrgtaset tõsta või inimesi selles suunas 
õpetada, on suhestus siiski oluline.

Võrdlus varasema kõrgtaseme kirjeldamise, hindamisjuhendite koostamise, eksamiülesannete 
ja -tulemuste analüüsi ning eksamite hindamise kogemuse alusel lubab oletada, et Eestis mõõde-
tud kõrgtase tähendab C1-taseme kommunikatiivset toimetulekut (eriti suulises keelevormis), kuid 
seejuures on keelepagas B2-plusstasemel (nt C1-st vaesem sõnavara, rohkem vigu sõnakasutuses 
ja grammatikas). Muidugi ei ole välistatud, et positiivne eksamitulemus kujunes isikuti teistsugu-
sel alusel, näiteks keelepagasi C-taseme ulatus ja B-taseme kommunikatiivne toimetulek, k.a kõne 
ladususes ja väljendustäpsuses, või kõik oskused C-tasemel, mida siis ei mõõdetud. Teisalt võivad 
soorituskünnise piirile jäänud kõrgtasemeeksami tulemused kajastada keeleoskuse üldist B2-kri-
teeriumtaset ja B2-plusstaseme sotsiokultuurilist pädevust,11 kuid kõrgtasemeeksami sooritanud 
inimene on suure tõenäosusega keelt loomulikus kasutuses edasi omandanud. Selles olukorras peab 
ise ära tundma oma lüngad ja omas suunas edasi liikuma, ilma et tulemuse ametlik mõõtmine oleks 
oluline kellelegi peale inimese enda või – äärmuslikel juhtudel – tema tööandja.

10 Juriidiline võrdsustamine tähendab, et kõrgtaseme eesti keele oskuse tunnistus annab isikule samasugu-
sed õigused nagu C1-taseme oma. Vt Avalike teenistujate, töötajate ning füüsilisest isikust ettevõtjate eesti 
keele oskuse ja kasutamise nõuded. Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2008. a määrus nr 105, § 16 lõige 3. Elekt-
rooniline Riigi Teataja. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12983186 (30.06.2008).
11 Eesti kõrgtaset 1990ndatel – u. 10 aastat tagasi – kirjeldades seati eesmärgiks arvestada toonast reaal-
set olukorda, nagu on riikidele soovitanud J. L. M. Trim ja J. van Ek. Ühelt poolt eeldas riik keeleoskuse 
kõrgtaseme saavutamist Euroopa mõttes eriti suurelt inimeste hulgalt, samal ajal kui elukestev keeleõpe mit-
metahulise protsessina ei olnud saanud arenenud maadele järele jõuda. Teiselt poolt tuli arvestada, et seda 
taset nõuti Eestis peamiselt avaliku teenistuse seaduse alusel vm väga vastutava positsiooni puhul, nii et 
kõrgtase sai vastutavatel kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel töötamise eelduseks. See lubas kommunika-
tiivse pädevuse latti eriti ametiisikute jaoks B2-taseme kriteeriumidest kõrgemale tõsta. Nii saab vaid loota, 
et kõrgtasemeeksami töistel eesmärkidel sooritanud inimesed on praktikas eesti keelt lihvinud ja tulevad 
oma ametites toime, ehkki sõnavara ei ole (olnud) sünonüümirikas ega grammatika täiesti korrektne.
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Tulevikus saab uurimistulemuste najal uusi ja varasemaid tasememääranguid täpselt suhestada, 
kuid siinses raamatus ei ole see võimalik ega vajalik – tuleb arvestada, et ülal kirjeldatud kogemus-
lik tasememäärang ei asenda täpseid mõõtmisi jm võrdlusmeetodeid.

I.1. RAAMATU ÜLESEHITUS

Lähtudes raamdokumendi soovitustest, iseloomustab raamat C1-taseme eesti keele oskuse omanda-
mise, sisu ning mõõtmise erinevaid tahke, mille kirjeldamine tähendab ühe ja sellesama mõõdetava 
terviku käsitlemist mitmest vaatenurgast.12 Funktsionaalse keeleoskuse kirjeldamisel lähtutakse 
tasemekriteeriumidest, mis ühendatuna väljendavad eesti keele osaoskusi ja nendega seostuva 
pädevuse liike. Võimalust mööda osutatakse keele omandamise uuema, XXI sajandil domineeriva 
sotsiokognitiivse paradigma arusaamadele.13

I peatükis Keeleoskuse üldine raam ja raamatu ülesehitus selgitatakse raamatu struktuuri, seejärel 
aga täpsustatakse aluspõhimõtteid, mõisteid ja adressaati. Peatükk on oluline kõigile raamatu luge-
jatele igast tema sihtrühmast (vt osa I.2.1 lk 21), sissejuhatav osa ka õppijale.

II peatükis C1-tase kui õpieesmärk. Vaba keeleoskuse kirjeldus iseloomustatakse eesti keele õpin-
gute sihttasemele C1 iseloomulikku suhtluspädevust üldiselt ning näidatakse tabelite ja selgituste 
toel toimetuleku edenemisele viitavaid üksikasju osaoskuste ja pädevusliikide raames. Peatükk on 
raamatu peamine õppijale suunatud osa, kuid pole mõeldud ainult talle. Iga sihtrühm saab siit etteku-
jutuse, millega peaks üldjoontes toime tulema ja kui hästi, et võiks rääkida vilunud keelekasutusest 
ja vabast keeleoskusest selle lähtetasemena. Osas esitatud allikaviited ei ole mõeldud õppijale, vaid 
keele õpetajale vm keeleoskuse mõõtjale. Ristviited aitavad oskuste detaile teistest peatükkidest 
kiiresti leida. Peale II peatüki võiks keeleomandajat huvitada ka IV peatükk ja mõneti IX peatüki 
õppimisele pühendatud pool.

III peatükis Keele funktsioonid käsitletakse õpingute sihtkeele kasutuseesmärkide avardumist ja 
funktsioonipädevuse arengut C1-tasemel, kohati võrrelduna selle lähitasemetega. Peatükk sisal-
dab osa funktsionaalsete keelevahendite tasemekohase valdamise kohta. See peatükk on suunatud 
ennekõike keele õpetamise ja keeleoskuse hindamisega seotud asjatundjatele (C-taseme keeleõppe 

12 See tähendab ka ühtede ja nendesamade kriteeriumide korduvat ühendamist eri koosluses ja eesmärgil.
13 Vt nt Richard Kern, Literacy and Language Teaching. Oxford Applied Linguistics. Oxford: OUP, 2000; 
Mark W. Conley, Joseph R. Freidhoff, Michael B. Sherry, Steven Forbes Tuckey (eds.), Meeting the Chal-
lenge of Adolescent Literacy. Research We Have. Research We Need. New York, London: The Gulford Press, 
2008.
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korraldajad, ainekavade ja kursuseprogrammide koostajad, õpivara autorid ja õpetajad, tasemepäde-
vuse testimisega seotud inimesed).

IV peatükis Keelekasutuse olukorrad ja temaatika käsitletakse keelekasutust kui kahe suhtluspoole 
eesmärgistatud tegevust sotsiaalsetes olukordades, millega tullakse toime nimelt C1-tasemele jõud-
misel. Keelekasutusolukordade, rollide ja teemadega toimetulek määrab ühtlasi selle, missugust 
erisõnavara (teemasõnavara) C1-tasemel võidakse vallata. Peatükki võiks iseloomustada küsimused 
KUS ja MIDA: teda täiendavad III, V ja VI peatükk, lisades MIKS, MILLISE ÜLDPAGASIGA ja KUIDAS. Osa on 
suunatud peamiselt keele õpetamise ja keeleoskuse hindamise asjatundjatele (C1-taseme keeleõppe 
korraldajad, ainekavade ja kursuseprogrammide koostajad, õpivara autorid ja õpetajad), kuid aitab 
ka õppijal teadvustada, missuguste keele kasutusolukordadega ta oma rollides rohkem või vähem 
kokku puutub ja millele võiks tähelepanu pöörata – loomulikult tunneb õppija oma rolle paremini, 
leides peatükis ennekõike mõtteainet.

V peatükis Üldmõisted ja üldoluline keeleaines tuuakse tähenduskategooriatesse rühmitatult 
esile nii eesti üldsõnavara kui grammatikavahendeid, mille valdamine iseloomustab C1-tase mele 
jõudnud keeleoskajat. Kõne all on temaatikast vähem sõltuvate ja paljudes olukordades vajalike 
mõistete mitmekesine väljendus ning teisalt oskus ühtesid ja neidsamu tähendusi erinevas süntakti-
lises vormis edasi anda. Omaette osad on pühendatud konnotatiivsele tähendusele ja keelevariantide 
konnotatsioonidele väljaspool nende tavalist kasutuskonteksti. Peatükk oma eesti keele ainesega on 
oluline ennekõike õppematerjali koostajale ja õpetajale – riigi- vm tasemeeksamitega seoses on sel-
lesse mahukasse peatükki põhjust süveneda näiteks hindajakoolitustes vm olukorras, kus arutatakse 
keele üldpagasi ulatust taseme piires.

VI peatükk Tekstitöö- ja vahendusoskus keskendub vähimale tegeliku suhtluse üksusele, st tekstile 
keelekasutuse olukohase kirjaliku või suulise žanrina. Alustatakse haritud suhtluse ja kultuuri- vm 
suhtluskonteksti tundmise nüanssidest, mida keeleõppes ja keelekasutust tasemekohaseks suunates  
arvesse võtta. C1-taseme tekstidega toimetulekut iseloomustatakse kõigepealt üldiselt, seejärel aga 
eraldi produktiivsete ja retseptiivsete oskuste (teksti loome ja vastuvõtu) poolelt. Lõpuks vaadel-
dakse oskust neid keeleoskuse pooli vahendades ühitada, näiteks koostada kõnet või ettekannet ja 
kirjutada artiklit või aruannet teiste tekstide toel. Peatükk on eriti oluline õpetajale ja keeleoskuse 
mõõtjale-hindajale, kuid ka õpivara koostajale, kes peab tekstiliike valima.

VII peatükk Suuline keeleoskus täiendab VI peatükki, abstraheerides suulise suhtluse, esinemise ja 
kuuldu mõistmise spetsiifi lisi aspekte ning asjakohaste pädevusliikide arengule viitavaid detaile, mis 
iseloomustavad vaba keeleoskust. Osaoskusi ja pädevusliike ühitatakse just suulise keelevormiga 
kokkupuutumise ja toimetuleku tahult. Eraldi käsitletakse suulist suhtluskoostööd ning toimetulekut 
rääkija ja kuulaja rollis. Peatüki sisu saab kasutada õpivara koostamisel, õpetamisel ja eriti suuliste 
osaoskuste testimisel.
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VIII peatükk Kirjalik keeleoskus täiendab VI peatükki, abstraheerides kirjaliku teksti vastuvõtu 
ja loomise ning kirjaliku vahendamise (s.o loetu mõistmise ja kirjutamise) spetsiifi lisi aspekte ning 
asjakohaste pädevusliikide arengut osutavaid detaile, ühitades osaoskusi just kirjaliku keelevormiga 
toimetuleku tahult ja viidates nüanssidele, mis on uurimustes ilmnenud. Eraldi peatutakse lugemise 
ja kirjutamise tasemetunnustel. Peatüki sisu saab kasutada õpivara koostamisel, õpetamisel ja eriti 
kirjalike osaoskuste testimisel.

IX peatükk Vaba keeleoskuse omandamine, õpetamine ja hindamine on kõigile tasemekirjelduse 
siht rühmadele, sest keeleõppe tulemuslikkuse eest vastutavad kõik keeleõppe mitmetahulises protses-
sis osalejad, k.a õppija. Kuivõrd selles protsessis on palju üldist ja tasemega seostumatut, viidatakse 
raamdokumendile ja varasematele tasemekäsitlustele, lisades nii akadeemilisi kui ka praktilisi tähele-
panekuid või soovitusi C1-taseme omandamisele eriomase asjas ning vahendades seni eesti keeles 
avaldamata jm uut või praktikas laialt juurdumata teavet. Mõned viited tehakse ka hindamise prob-
leemidele ja teabeallikatele. Peatükk on peale keeleõppe vahetute osaliste (õppija ja kõigi etappide 
asjatundjad) oluline kõrgema tasandi vastutajatele ja organisaatoritele. Eeldatakse, et C1-taseme 
eksamite koostajad ja korraldajad kasutavad tasemekirjelduse kõrval eksamineerijate juhendeid.14

Lisas kommenteeritakse tekstinäiteid C1-taseme kriteeriumidega seotuna. Osa tekste pärineb eesti 
keele varasema kõrgtaseme eksami olukorda pandud eestlastelt (miks, see selgub lisas).

I.2. TASEMEKIRJELDUSE ADRESSAAT, TAUST JA PÕHIMÕTTED

Tasemekirjelduse olulisimad põhimõtted kattuvad võõrkeele õppimise, õpetamise ja omandamise 
keeruka mitmetahulise protsessi üldiste põhimõtetega, mille määrab Euroopa keeleõppe ühtne raa-
mistik. Kesksel kohal on õppija- ja toimingukeskne ainekäsitlus, millest tehakse juttu pisut allpool. 
Tausta moodustab see, millest eesti keele vaba oskuse kirjeldamisel konteksti arvestades lähtutakse. 
Alustagem adressaadist.

I.2.1. Tasemekirjelduse adressaat

C1-taseme eesti keele oskuse kirjeldust vajavad
− keele õppijad ja omandajad, kes Eesti ühiskonna tegusa liikmena end täiustavad ja soovivad 

töötada haridustundlikes ametites (nii kohalikud, näiteks õppurid vene, inglise vm võõra õppe-
keelega koolides või kõrgkoolierialadel, kui ka Eestisse pikemalt elama asunud)

14 Eksamineerijate ingliskeelse juhendiga Language examining and test development saab tutvuda Euroopa 
Nõukogu kodulehel: http://www.coe.int/portfolio lingi all CEFR and related documents (16.06.2007).
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− eesti keele need huvilised üle maailma, kes omadel motiividel tunnevad sügavamat huvi eesti 
kultuuri, ühiskonna ja vaimuelu vastu või pürivad näiteks eesti ilukirjandust, fi lme jms tõl-
kima;

− ametlike jm asjalike tekstide tõlgid ja tõlkijad, kelle töö lähte- või sihtkeel on eesti keel;
− võõrkeele, eriti aga tõlkeerialade õppejõud, kelle rühmades on palju muu kui eesti emakeelega 

inimesi;
− eesti keele kui võõrkeele ja eestikeelsete ainete õpetajad lasteasutuses, üldharidus-, ameti- ja 

kõrgkoolides või keeleõppefi rmades;
− õpivara ja õppemetoodilise materjali koostajad;
− õppekavaarendajad, selle taseme ainekavade ja kursuseprogrammide koostajad;
− keeleoskuse mõõtmise asjatundjad (mõõtmisvormi kavandajad ja testiarendajad, ametlike testide 

eristuskirja ja ülesannete koostajad, keeleoskuse hindajad, k.a tegevõpetajad, testide analüüsijad 
jne);

− keelepoliitika ja selle rakendamise eest vastutajad HTM-s, REKK-s, samuti vastutajad ja huvi-
tatud riigi ja omavalitsuse võimu- või valitsusorganites ja erakondades.

I.2.2. Tasemekirjelduse lugejale tähtsad seigad

Taustal peetakse silmas mitmeid asjaolusid.
Kui pole eesmärgiks mõõta oskuskeele valdamist ja kitsalt erialast toimetulekut, vaid üldist 

keeleoskust, siis ei liigendata vilunud keeleoskaja tasemeid C1 ja C2 tavaliselt kriteerium- ja pluss-
tasemeks – üldeksamil liigendatakse sageli pigem skaala keskosa. C1-taseme kirjelduses ja eksamil 
muutub sellega tähtsaks B2-kriteeriumtaseme ületamine ehk B2-plusstase, millel on juba rohkesti 
C1 tunnuseid.

Olukord on siiski kahetine. Riiklikke valdkonna- ja oskuskeele (eesti kirjakeele osa- või all-
keele) eksameid ei ole seni rakendatud. Samal ajal on aga C1-tase, mida kindla ameti pidaja vajab 
või mida riik temalt eeldab, tihedalt seotud haridus- ja töövaldkonnaga, kus oskuskeele komponent 
on paratamatult olemas. EN ühtsetel näidisskaaladel on tavaline siduda vaba keeleoskus erialakeele 
valdamisega jm töise toimetulekuga. Nii võiks C1-taseme jagamine kriteerium- ja plusstasemeks 
Eestis oluline olla ja pädevuslatigi C1-tasemel suhteliselt kõrgele seada. Tasemest C1+ siin raama-
tus siiski ei räägita, küll aga viidatakse kõikvõimalikele olukordadele, mis ise paratamatult tingivad 
suhtluspädevuse mõne komponendi plusstaseme.

Nii näiteks ei saa C1-kuulamisoskuse kriteeriumtasemel kindlasti kohtuarutelu protokollida või 
õiguse nüansse suuliste selgituste-korralduste järgi kirja panna, nagu on vaja kohtusekretäri rollis, 
aga üldiselt ei ole ka seal vaja kõrgemat taset kui C1 kriteeriumidele vastav. Samalaadseid näiteid 
ühe keeleoskuskomponendi kõrgema taseme vajadusest võib tuua iga vastutusrikka ameti kohta 
– kellel on vaja C1-plusstasemel vallata oskussõnavara, kellele on tähtis eriti detailselt ja suure 
täpsusega lugeda, kellel isegi ekstreemtingimustes suuliselt küsida ja vastata ning vastuste järgi toi-
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mida jne. Seepärast nimetatakse allpool ka neid olukordi, kus mõni keelekasutuse joon tavakohast 
sihttaset ületab. Sedasama võib sõnastada ka vastupidi: olukordi kirjeldades loetletakse jooni, mis 
olukohast rolli täites paratamatult ületavad C1-taseme kriteeriume, ilma et üldeksami raskusastet 
seepärast tõstma peaks. (Õppijale tähtsas II peatükis räägitakse sellest uuesti.)

Tegelikult on haritud inimene juba üldisel B2-tasemel ja mõni varemgi võimeline lihvima 
C2-taseme lähedaselt meisterlikuks endale vajaliku üksikoskuse ja pagasi, nt erialasõnavara või 
erialatekstide lugemise oskuse. Tase C2 on haritud emakeelsele lähedane eesti keele oskuse tase ja 
see saavutataksegi tavaliselt mõnes endale olulisimas keelevormis või osaoskuses.

Kuidas tasemepiire C1 ümbruses hinnata, seda käsitleb IX peatükk (lk 189).

C1-taseme kirjelduse kasutaja peaks arvestama järgmist.

1) Raamatus peetakse ennekõike silmas üldist funktsionaalset ja kriitilist keeleoskust: kirjeldatakse 
üldkeelt, kuid osutatakse oskuskeele, eriala- ja spetsiifi lise ametkondliku suhtluskeele valdamise 
vajadusele või muule, mis keelevahendite aspektist ettenägematuna võib ilmestada C1-tasemele 
jõudmist. Mida kõrgem on keeleoskuse tase, seda tähtsamal kohal on õppija erihuvid ja seda 
eripärasem tema keeleoskuse sisu ja laad.

2) Kuigi raamat (peamiselt V ptk) sisaldab üldist keeleainestikku, ei püüta keeleõppeks, saati eksami-
ülesannete koostamiseks ammendada C1-tasemel vajalikke üksikkeelendeid ja kons truktsioone,15 
vaid viidatakse ennekõike teksti tüüpidele ja keelekasutusega toimetuleku kvaliteedile. Siin-seal 
tuuakse esile C1-tasemele iseloomulikke vigu. Eesti keele kasutamist võõrkeelena ei ole veel 
piisavalt uuritud, et selle oskustasemete keelevara detailides piiritleda ja tasemepiire täiesti usal-
dusväärselt määratleda.16

3) Otstarbekas oleks iga esialgset tasemekirjeldust esimesel võimalusel täiendada asjatundlikult 
koostatud ja kommenteeritud toimingupõhiste keelekasutusnäidetega.17 Kümmekond kogemus-

15 Nt saksa keele C1-taseme keelepagasit nende ühendatud tasemekirjeldus (vt Profi le Deutsch) enam üldse 
ei esita, kuid siinse raamatu V peatükis püütakse näidata keerulisemaid keelendeid ja grammatikatehteid, 
mis C-taseme õpingutes tähelepanu vajaksid. Näiteks on ka õpirühma kandideerijate taseme kiirtestimisel 
keelepagasi kontrolli kasutatud.
16 Kuigi varasemate kõrgtasemeeksamite analüüs (vt Kikerpill, Türk 2007: 12) tõdeb vajadust toetada eesti 
keele oskustasemete kirjeldus empiirilisele uurimusele, ei ole uurimuste jätkuv ebapiisavus Eesti-spetsii-
fi line probleem. Seni on ka suure akadeemilise jõudlusega rahvaste üldise keeleoskuse tasemekirjeldused 
asjatundjate kogemuse hapral alusel (ehkki asjatundjaid erinevalt Eestist ei napi ja neil on võimalik väga kit-
sale alale spetsialiseeruda). Alles viimastel aastatel on Euroopas hakatud tasemepiire uurima. Nii on näiteks 
Amsterdami Ülikooli professori Jan Hulstijni juhtimisel sündinud keele omandamise ja keeleoskuse mõõt-
mise üheaegse uurimise koos töövõrgustik Second Language Acquisition and Testing in Europe (SLATE 
Network), mille raames töötab ka Soome projekt Linguistic Basis of the Common European Framework for 
L2 English and L2 Finnish (CEFLING); vt mõlema kohta http://www.jyu.fi /cefl ing (13.06.2008). Vt ka järg-
mist allmärkust.
17 Teretulnud on igasugune akadeemiline initsiatiiv tasemekirjelduste valideerimiseks (vt eelmist allmärkust), 
ja küllap püüavad ETF, HTM keeleosakond jm kehamid keelestrateegia eesmärkide nimel ja programmide 
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likult kommenteeritud näidet leiab raamatu lisast, kuid võetagu neid näiteid ja kommentaare 
ühe inimese koostatud alusena, mis peaks ärgitama diskussiooni nii õpetajate ettevalmistuses 
ja täienduskoolituses kui ka hindajakoolituses, suunates siit leitud seisukohti omadega suhes-
tama ja täpsustama või isegi kummutama; otsima analoogilisi ja teist laadi tekste, mis aitaksid 
tasemehinnangut täpsustada. Eriti väärtuslik on lisas rangesse eksamiolukorda asetatud mit-
tefi loloogidest eestlaste materjal kui loomuliku C-taseme etalon, sest kõik eksamineeritud 
emakeelsed peavad haridustundlikke ameteid, mis eeldavad vilunud keelekasutust.

4) C1-taseme pädevusi kirjeldatakse muu hulgas raamdokumendi18 skaalatabelite toel nii, et kuvatud 
lähitasemed B2 – eriti B2+ – ja C2 aitavad keeleoskuse tasemeerinevusi osutada. Keelematerjal 
on mõeldud näitlikustama mõisteid ja iseloomustama vilunud keelekasutaja toimetulekut selleks, 
et õppija, õpetaja, testija ning vastutava ametniku jt stakeholder’ite kaasamõtlemist hõlbustada.

5) Tasemeosutustes leiab väljendeid, mis vajavad selgitust ja meeldejätmist.
− Väljend „lõplik omandamine” („lõplikult on omandatud”, „lõplikult on selge” jne) tähendab, 

et raamdokumendi näidisskaala järgi ei arene kõnealune oskus või pädevusliik kõrgemal 
tasemel enam edasi; samale olukorrale viitab mõnes kohas kujuneb välja, väljakujunenud 
(oskus või pädevus) jms.

− Väljendid, mida kasutatakse eitavalt („ei oska veel”, ei valda veel”, „ei ole lõplikult välja 
arenenud” vms), viitavad omakorda neile keelepagasi tunnustele või keelekasutuse joontele, 
mida saab eeldada alles C2-tasemel. Tekstis on sel juhul (sulgudes tasemesümboliga C2 või 
muul viisil) siiski lisatud, mida mõeldakse.

− C2-tasemele või emakeelekasutusele viitab ka sõna loomulik (keelekasutus, intonatsioon, 
sõnavalik vm), kuid mõnigi keeleoskustunnus saavutab loomulikkuse varasemal tasemel – 
siis rõhutatakse seda sõnaliselt (vt eespool).

Niisugused formuleeringud on tähtsad õpetajale ja eriti hindajale.
− Tasememääratlus iseseisev keelekasutaja ja selle süntaktilised vm modifi katsioonid (ise-

seisva toimetuleku tasemel, iseseisva suhtluse pädevus vm) viitavad B-tasemele;
− edasijõudnu tase viitab B2-le;
− vilunud keeleoskaja või suhtlus viitab C-tasemele;
− vaba keeleoskus ja vaba suhtluse pädevus on C1-taseme sünonüümid.
Neid väljendeid kasutatakse stilistilistel põhjustel ja arusaamatuste vältimiseks nii, et vastav 
tasemesümbol on tekstiliselt lähedal.

kaudu sellist suure tõenäosusega rahastada. Üks esimesi asju, mida toetada, võikski olla keeleoskuse tase-
mekirjelduste täiendamine tasemekohase toimetuleku kvaliteedi aspektist kommenteeritud tekstinäidetega, 
mille valik koos tasemekohasuse argumentatsiooniga nõuab Soome kogemusel etapiti mitme inimese koos-
tööd ja koostööd mitme rühma vahel. Suur abi on vahekeele kui õppijakeele korpusest (vt http://evkk.tlu.ee/), 
kuhu REKK ja TLÜ EKKI 2008. aasta lepingu järgi – rahastaja leidudes – hakatakse kandma igasuguste 
riiklike standardeksamite tekstiloomenäiteid.
18 Viited on eesti tõlkele Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine. Tartu: 
HTM, 2007.
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6) Viitamissüsteemi (nii allikaviiteid kui ka sisemisi ristviiteid) on tutvustatud enne sisukorda ja 
korratud joonealuses märkuses 1 leheküljel 15, kui viited algavad.

7) Keeleoskuskirjeldust lugedes tuleks silmas pidada Euroopa keeleõppe raamistiku üldist põhimõ-
tet, et kindla taseme kirjelduses ei korrata neid keeleoskuse elemente ja tahke, mis on eelmise 
taseme keeleoskuskirjelduses juba esitatud ja inimesel seega varem omandatud. C1-taseme kee-
leoskuse kirjeldust täiendavad selles mõttes B-tasemete ja A2-taseme kirjeldused.19 Enamasti 
puudutab see otsest keelepagasit ning vallatavate olukordade, rollide ja toimingute loetelusid, 
sest muus osas eristub C1 alamatest tasemetest kvalitatiivselt.

8) Sellest, et C1-taseme kirjelduses ei korrata B2-taseme kriteeriume, ei tohi välja lugeda, nagu 
ei kontrolliks C1-taseme eksam enam seda, mis on B2-tasemel juba omandatud või isegi lõp-
likult ja ammendavalt omandatud (viitan raamdokumendi skaalatabelite märkele Sama mis B2 
või B1). Iga B-tasemel omandatud oskust mõõdetakse C1-tasemel vähemasti kaudselt, s.o kee-
rukamate ja uut informatsiooni sisaldavate tekstide alusel ja hinnates uut, C1-tasemele omast 
kvaliteeti. Varem omandatud toimingu, žanri või pädevusliigi valdamise otsesem või kaudsem 
mõõtmine on tähtis, sest iga eksaminandi kohta ei ole teada, millised oskused määrasid tema eel-
mise taseme keskmise tulemuse, samuti kas ja kui aktiivselt on ta varem omandatut rakendanud. 
Keelepagasit kontrollib iga eksam nii ehk teisiti üldisemalt (millisel tahes tasemel omandatud 
sõnad ja grammatika on paratamatult esindatud igasuguse raskusastme tekstides).

9) Autorite ametlikul loal arvestatakse tasemeid A2 ja C1 kirjeldades 1990ndate lõpul koostatud 
tasemekirjeldusi, siin ennekõike kõrgtaseme keeleoskuse kirjeldust „Tuul tiibades”.20 Kohati 
viidatakse viimati nimetatud allikale – võrdlus on tähtis varasema kõrgtaseme keeleoskusega 
inimeste edasiõppimisel ja enesetäiendamisel –, paaris kohas aga lausa modifi tseeritakse seal 
esitatud teavet (sellelegi on siis osutatud). C1-taseme kirjelduse aluseks muidugi ka B-tasemete 
eesti keele oskuse kirjeldus,21 mille struktuuri ja ideoloogia järgmine on siin kohustuslik ning mis 
lubab viidata keeleõpingute edenemisele. (Mõlema loomisel on ka siinkirjutaja kaasa löönud.)

10) Ükski eesti keele oskustaseme kirjeldus ei ole lõplik ega muutumatu, vaid kompab prae guse 
asjatundmuse ja praeguste võimaluste piire. Ühiskondlike olude muutudes ning keele, selle 
kasutuse ja omandamise või õppe ja õpivara empiiriliste uuringute edenedes vajab ka taseme-
kirjeldus edasiarendamist. Praegusi mitmel alal või mitme tööga koormatud asjatundjaid peaks 
hakkama asendama noored. Keelestrateegia ja Eesti elanike lõimingu üldisi sihiseadeid arvesta-
des tuleks keeleoskusuuringuid ja tekstivaliku tasemekohasuse kirjeldusi endiselt stimuleerida 
riiklike sihtstipendiumide, sihtfi nantseeringute, korpusearenduse ja uurimisgrantide kaudu.

19 Vt Anu-Reet Hausenberg, Marju Ilves, Annekatrin Kaivapalu, Krista Kerge, Katrin Kern, Mare Kitsnik, 
Ingrid Krall, Karin Rummo, Tiina Rüütmaa, Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. 
Tallinn: REKK (Atlex), 2008 (edaspidi viidatud kui Iseseisev 2008); Marju Ilves, Algaja keelekasutaja. 
A2-taseme eesti keele oskus. Tallinn: HTM, TLÜ, EKSA, 2008.
20 Mai Loog, Krista Kerge, Tuul tiibades. Eesti keele suhtluse kõrgtase. Tallinn: REKK, 1999.
21 Vt Iseseisev 2008.
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22 Vt Raamdokument, lk 187.
23 Vt Raamdokument, lk 24 jj, 119, 152–155 vm (mõisteid leiab nii sisukorra kui aineregistri järgi). Elusfääre 
ehk suhtlusvaldkondi käsitleb pikemalt IV peatükk lk 71. Peab lisama, et eestlaste mitmekeelsus on õnneks 
aksioom ja kolme võõrkeele omandamine ka riigi õppekavaga seatud eesmärk – tuleb vaid vältida ohtu, 
et mitme keele valdamine ei tähendaks üleüldist inglise keele dominanti, vaid püsivalt paljude ja üha uute 
Euroopa Liidu keelte omandamist, ja mis peatähtis, kasutamist.
24 Vt James P. Gee, Social Linguistics and Literacies: Ideology on Discourses. 3rd edition. London, New 
York: Routledge, 2008, lk 93–97.
25 Vt Raamdokument, lk 24 jm.
26 Vt Raamdokument, lk 11–13, 59 jj vm. Õppija ja omandaja kooskasutus viitab asjaolule, et keelt ei pea tin-
gimata formaalselt õppima, vaid tuleb paratamatult omandada ka loomulikus keskkonnas vm kokkupuutes 
sihtkeele tekstidega.

I.2.3. Tasemekirjelduse lähted

Kõige olulisem on sügavamalt teadvustada ühtsed euroopalikud põhimõtted, mis puudutavad keele-
õppe kõiki tahke poliitikast ja korraldusest keeleoskuse testimiseni.

Keele omandamist vaadeldakse toimiva inimese keskmest. Keelele lähenetakse kui elu põhi-
valdkondade kaupa toimivale ühiskonna baasvahendile või infrastruktuurile. Samas nähakse keelt 
lahutamatuna inimtunnetusest, eripädevustest, oskus- ja üldteadmistest, mis omakorda seostuvad 
tänapäevase mitme keele ja kultuuri kogemusega (mitmekeelsuse kui pluri lingva lismiga).22 Nii on 
EN eesmärke mitme keele üleüldine omandamine formaalses õppes ja väljaspool ning iga uue keele 
tasemekohane kasutamine isiklikus, haridus-, töö- ja avalikus elus, kuhu tahes inimene liiguks, 
mida teeks või kellega suhtleks.23 Seda tuleb arvestada noorte ja tööinimeste vaba liikumist ja kon-
takte soosides, kogu keeleõpet protsessina kavandades ja läbides kuni keeleoskustaseme standardse 
mõõtmiseni välja.

Teisal rõhutatakse erialakirjanduses asjaolu, et ükski keel ei ole ühtne: kasutusvaldkondade 
paljusus toob kaasa sotsiaalsed osa- ja allkeeled, kuid ühtlasi ka nende teatud piirini loomuliku 
segunemise ehk nn heteroglossia – eriti suulises jm vabamas kasutuses.24 Seda peaks omakorda 
oskama arvestada keeleoskuse hindaja, sest mis on loomulik emakeelekõneleja puhul, ei saa olla 

viga keskkonna toel omandatud võõrkeeles. (Vt nt ema-
keelsete tekste ja nende kommentaare lisas.)

Toimingupõhisus25 tähendabki orienteerumist reaalse 
keelekasutuse eesmärkidele, valdkondadele ja olu kordadele 
(vt pikemalt III ptk lk 59 ja IV ptk lk 71). Keelt ei õpita 
mitte abstraktse süsteemina, vaid et kasutada teda oma 

suhtlus- ja tunnetusvajaduste rahuldamiseks isiklikus ja tööelus, hariduse ja avaliku elu valdkonnas. 
Eesti keele õppimisel, õpetamisel ja saavutatud keeleoskustaseme hindamisel tuleb seda arvestada.

Õppijakesksus – tõsi, raamdokument räägib rõhutatult alati keele õppijast või omandajast26 – 

tähendab lähtumist sellest, et inimene valib iga uut keelt õppides ja edasi õppides oma keeleoskuse 

TOIMINGU- VÕI 
TEGEVUSPÕHISUS
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ulatuse ja laadi.27 Kellelegi on tähtsam suuline suhtlus 
või esinemine, teisele tekstide lugemine ja vahendamine; 
samuti on isikupärane see valdkond, mille tekste inimene 
enim vajab. Keskkond, k.a formaalse keeleõppe keskkond 

saab õppijat tema eesmärkides toetada, õppija omakorda aga toetuda rikkale keelekeskkonnale, 
kasutades reeglipäraselt keele omandamise uusi, mitteformaalseid kanaleid. Viimaste kasutamist 
peaks toetama ja arvestama ka formaalne keeleõpe 
üldiselt, kuid C-tase me saavutamine ja hoidmine ei 
ole ilma selleta mõeldav. Õppijakesksus tähendab 
samas ka vastutuse põhiraskuse langemist õppijale 
endale, mis nõuab temalt sihiteadlikkust.28 Õppija 
on see, kelle siht on liht-olmega toime tulla või 
hoopis hariduskohaseks tööks võimeline olla. Keele 
omandajale C1-tasemel oluline on põhijoontes kir-
jeldatud II peatükis (lk 31), aga ka IX-s (lk 171).

Kuivõrd uurimusi napib, on seda suurem täht-
sus asjatundmuse kiirel kasvul viimase kümne aasta kogemuse kaudu. Eesti keele võõrkeelena 
õpetamise euroopalikke suundi ja moodsa õpivara loomist on väga suuresti toetanud näiteks Phare 
ja MEIS.29 Olulise panuse didaktilisse mõttesse annab REKK oma uuemate kogumikega.30

Keeleoskuse kirjeldamise kogemust kannavad juba nimetatud tööde kõrval varasemad teosed.31 Kee-
leoskuse mõõtmise tausta avardab nii asjakohase teooria tutvustamine ja akadeemiline rakendamine32 

27 Sellest räägitakse kui õppija keeleoskuse individuaalsest horisontaalsest mõõtmest.
28 Eksamite aspektist kommenteerib õppija vastutust rahvusvaheline keeletestijaorganisatsioon ALTE, vt 
ALTE Quality, Part 2 – Responsibilities of Examination Users: http://www.alte.org/quality_assurance/code/
part2.php (15.09.2008).
29 Ülevaate teatud ajahetkeks ilmunust leiab artiklist: Krista Kerge, Phare keelesari ehk Mida eurooplane 
Eestile kinkis. – Oma Keel 2001, 1, 86–92. Vajadusel saab andmeid Integratsiooni Sihtasutuse kodulehelt, 
vt Keelelis-kommunikatiivne integratsioon: http://www.meis.ee/est/raamatukogu/bibliograafi a (2.06.2008), 
samas leiab ülevaate rohketest asjalikest projektidest kuni uusmigrantide lõimimise ja uusimate ainemappi-
deni, mis toetavad üleminekut eestikeelsele gümnaasiumile. Rikkalikult teavet pakub HTM koduleht http://
www.hm.ee (9.06.2008).
30 Nt Kristiina Johannes (koostaja); Kristi Saarso, Helle Tiisväli (toim.), Eesti keele õpetamisest muukeelses 
koolis. Tallinn: REKK, Argo Kirjastus, 2006.
31 Vt Krista Kerge, Funktsionaalse keeleoskuse taseme määratlemine. Tallinn: REKK, 1996; e-versioon 
(Hille Pajupuu): REKK, 1998; vt http://www.ekk.edu.ee (1.06.2008); Martin Ehala, Kristi Saarso, Silvi Vare, 
Jaan Õispuu, Eesti keele suhtluslävi. Kultuurikoostöö Nõukogu. Council of Europe Publishing, 1997; Mall 
Laur, Esimene verstapost. Eesti keele suhtluse algtase. Tallinn: REKK, 1998; Mai Loog, Krista Kerge, Tuul 
tiibades. Eesti keele suhtluse kõrgtase. Tallinn: REKK, 1999.
32 Vt nt Anu-Reet Hausenberg, Tiina Kikerpill, Maia Rõigas, Ülle Türk, Keeleoskuse mõõtmine. Tallinn: 
TEA Kirjastus, 2004; Testiterminite sõnastik. Tartu: HTM, 2003; Ülle Türk, Tiina Kikerpill, Ametikeele 
oskuse mõõtmine: tekst ja ülesanne eesti keele kui teise keele kuulamistestis. – Eesti Rakenduslingvistika 
Ühingu aastaraamat 3, 2006. Tallinn: ERÜ, 2007, 177–191. Vt ka http://www.ceeol.com (13.06.2008).

ÕPPIJAKESKSUS

C1-TASEME KIRJELDUS 
ARVESTAB (EESTI) KEELE 
ÕPPIMISE, ÕPETAMISE JA 

KEELEOSKUSE HINDAMISE ALAL 
TEHTUT, K.A SUURT HULKA 

TEOSEID NII TEADLASTE KUI KA 
PRAKTIKUTE SULEST.
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kui ka oskus mõõta keeleoskuse panuseksami hindajate kvalifi katsiooni33. Niisama tähtis on eesti 
keele standardtestimise areng REKK-s 1998–2008. Selle hulka kuuluvad nii üha uued ja kaas-
aegsemad ilmunud materjalid,34 toimunud eksamid ja nende oskuslik analüüs kui ka eesti keele 
tasemeeksamite üldine areng35 võõrkeeleoskuse mõõtmise laiemalt standardiseeruvas raamis koos 
viimastel aastatel tehtud asjakohaste otsuste ja ümberkorraldus tega, nagu keeleosakonna loomine 
vms. Eesti keele tasemetesti materjalid kajastuvad ka rahvusvahelise keeletestijate organisatsiooni 
ALTE kodulehel36 ja selle organisatsiooni toel on alustatud eesti riigi- ja tasemeeksamite kontrolli ja 
suhestamise rahvusvahelist protsessi.

Kõik see on tänuväärne taust, mida C1-taseme keeleoskuse kirjeldamisel püütakse arvestada.
Rõhutatagu veel kord, et keeleoskustasemete kirjeldused ei ole mõeldud tasemeeksamite 

korraldajatele, nagu selliste raamatute kasutamisel ja hindamisel sageli eeldatakse.37 Mõõta saab 
keeleoskust samal alusel, millele toetub kogu võõrkeeleõpe kui protsess. Nii on tasemekirjeldu-
sed alus riigi- ja omavalitsuse keelekorraldusele; nad on mitmetahuline keeleõppe aspekte arvestav 
teave õppijale, õppekava arendajatele, üld-, eri- ja täiendushariduse eest vastutajatele ja otsesele 
õpetajale; nad annavad juhatust õpivara kirjutajatele, kursuste plaani koostajale, nende sisu ja laadi 
kavandajale ning oma kursust või tsüklit koostavale õpetajale, samuti õpetajale kui protsessi ja 
tulemuste põhilisele hindajale. Alles seejärel on omandatud pädevust kui EN ühisviitelist sihttaset 
võimalik mõõta.

Tasemeeksamite ettevalmistajad omakorda peaksid tasemekirjeldusi erilise hoolega lugema sel 
põhjusel, et keeleoskuse komponendi või pädevusliigi ulatuse ja kvaliteedi muutus sidusas ver-
tikaalses mõõtmes ei saa mahtuda raamdokumendi osaoskuse või pädevusliigi skaalatabeli ühte 
lahtrisse. Tasemekirjelduse objekt on keel ja sellega toimetuleku ulatus tervikuna. Iga mõõdetava 

33 Hille Pajupuu, Kuidas hinnata suure panusega testide hindajaid. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aas-
taraamat 3, 2006. Tallinn: ERÜ, 2007, 221–233. Vt ka http://www.ceeol.com (13.06.2008).
34 Vt nt Hille Pajupuu, Hele Pärn. Eesti kodakondsuse taotlejate eesti keele test. Käsiraamat. Tallinn: Eesti 
Vabariigi Haridus ministee riumi Metoodika- ja Koolituskeskus, 1996; Hille Pajupuu, Pille Reins, Leeni 
Simm, Eesti keele algtaseme test. Tallinn: REKK, 1999; Pilvi Alp, Pille Reins, Hille Pajupuu, Eesti keele 
algtaseme test. Käsiraamat. Tallinn: REKK, 2002; Hille Pajupuu, Pille Reins, Leeni Simm, Eesti keele kesk-
taseme test. Tallinn: REKK, 1999; Hille Pajupuu, Pille Reins, Krista Kerge, Eesti keele kesk taseme test. 
Käsiraamat. Tallinn: REKK, 2002; Hille Pajupuu, Hele Pärn, Pille Reins, Leeni Simm, Eesti keele kõrg-
taseme test. Tallinn: REKK, 1999; Hille Pajupuu, Pille Reins, Krista Kerge, Eesti keele kõrgaseme test. 
Käsiraamat. Tallinn: REKK, 2002.
35 Vt Eesti keele tasemeeksamid. Statistika ja analüüsid. Tallinn: REKK. http://www.ekk.edu.ee/eksaminan-
dile/eesti-keele-tasemeeksamid/statistika-ja-analuusid (13.06.2008).
36 http://www.alte.org/members/estonian/index.php (13.06.2008).
37 Näiteks Kikerpill, Türk 2007 lähtuvad eeldusest, et tasemeraamistik ja tasemekirjeldus on keeleoskuse 
mõõtmiseks, ning viitavad sellele, et keegi teine peale testiasjatundjate neid vaevalt loeb. Kui viimane ka on 
tõsiasi, ei anna see koostajale voli jätta mõnd sihtrühma (vt peatüki algusosa) arvesse võtmata. Lisaks tuleb 
arvestada konteksti, k.a akadeemilise konteksti pidevaid muutusi – näiteks ei saa võrrelda ühtede ja samade 
autorite, võib öelda tasemekirjelduse isade Vantage Level’i kirjeldust ja selle 2001. aasta varianti (vt Ek, 
Trim 2003).
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konstrukti pooled on seega MIDA ja KUIDAS: millist keelevormi ja missuguses ulatuses inimene tase-
mel valdab, millised osaoskused ja pädevusliigid on tasemele omased ja kuidas nad avalduvad, 
millises teksti- või keelevormis ja žanris ning kui raske tekstiga tuleb inimene toime ja kuivõrd 
tabab-kasutab seejuures konteksti.38

Määrav tähtsus on järelikult ühtaegu toimetuleku mõõtmiseks valitud tekstidel ja püstitatud 
ülesannetel, suuresti aga nendega selgelt seotud hindamisjuhenditel: mida mõõdetakse, mille kaudu 
ja kuidas see avaldub – mis iseloomustab taset kindlas keeletoimingus ja kindlas žanris, mis taseme 
üldist suulist või kirjalikku keelekasutust, mis üldist võimet teksti luua või vastu võtta. Keelepagasi 
ulatus, rikkus ja kasutus- või mõistmisoskus on tekstidega toimetuleku ühe komponendi üksikud 
tahud, mille separaatne mõõtmine on ligi võimatu, sest tekst on minimaalne adekvaatse tähendus-
loome ja tõlgenduse üksus – ainult seal on leksikal kindel mõte ja grammatikal kindel funktsioon. 
Keelepagasi separaatne õpetamine ja jälgimine on seda vähem tähtis, mida kõrgem on mõõdetav 
oskustase.

38 Vt joonist Raamdokument lk 55 ja tema selgitusi lk 53–56; vt ka sama joonist Iseseisev 2008: 26.
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II. C1-TASE KUI ÕPIEESMÄRK. 
VABA KEELEOSKUSE KIRJELDUS

Keeleoskust mõistetakse tänapäeval pädevusena toimida ühiskondlikult määratud suhtluskeskkon-
nas, toetudes oma tunnetuslikele võimetele-kogemustele. Mida kõrgem on hariduse ja keeleoskuse 
tase, seda enam on võõrkeel inimese üldise kirjaoskuse üks väljundeid, mille omandamine on seotud 
tema teadmiste, kogemuste ja arusaamade kasvuga uue kultuuri ja seda kandva sihtkeele omanda-
mise käigus.

On jõutud arusaamisele, et keel ja muu 
kogemus on lahutamatud. Keelt mõiste-
takse seotud tekstide kogumina, milles iga 
tekst on vaid kindla sotsiaalse toimingu üks 
vahend. Kirjaoskust mõtestatakse kriitilise ja 
loova komplekspädevusena, mis on inimelu 
sotsiaal setest tahkudest lahutamatu. Nende 
mitme teadusharu arusaamiste lõiming aval-
dub keele õppe sotsiokognitiivses paradigmas.

Sotsiokognitiivne võõrkeele omandamise käsitlus põhineb Richard Kerni järgi seitsmel printsiibil, 
mis seostavad kirjaoskuse ja suhtluspädevuse.

1. Kirjaoskus tähendab tõlgendust. Kirjutaja ja lugeja osalevad kahekordse tõlgenduse aktis: kir-
jutaja interpreteerib maailma (sündmusi, kogemusi, ideid jne) ning lugeja tõlgendab kirjutaja 
interpretatsiooni omaenda maailmatunnetuse alusel.

2. Kirjaoskus tähendab koostööd. Kirjutaja kirjutab kindlale auditooriumile isegi siis, kui see audi-
toorium on tema ise. Tema otsused selle kohta, mida öelda või mida võib ütlemata jätta, toetuvad 
arusaamisele sellest auditooriumist. Lugeja omakorda panustab oma motivatsiooni, teadmised 
ja kogemused, et kirjutatud tekst saaks tema jaoks tähenduse.

3. Kirjaoskus tähendab konventsioone. Viis, kuidas inimesed loevad ja kirjutavad tekste, ei ole 
universaalne, vaid tingitud kultuuris kujunenud tavadest, mida luuakse kasutuses ja muudetakse 
individuaalsetel eemärkidel.

4. Kirjaoskus tähendab kultuuritundmust. Kirjutamine ja lugemine funktsioneerivad kindlas hoia-
kute, uskumuste, tavade, ideaalide ja väärtuste süsteemis. Lugeja ja kirjutaja, kes seavad end 
väljapoole kultuurisüsteemi, riskivad mõista vääriti neid, kes on süsteemis sees, või saada ise 
nende poolt valesti mõistetud.

5. Kirjaoskus tähendab probleemülesannete lahendamist. Sõnad ja grammatika avalduvad alati kindlas 
keelelises ja sotsiaalses kontekstis ning seepärast tähendab lugemine ja kirjutamine seoste leidmist 
sõnade ja suuremate tähendusüksuste vahel, tekstide ja füüsilise või mentaalse maailma vahel.

KEELEOSKUS ON PÄDEVUS TOIMIDA 
TEKSTIDE TOEL ÜHISKONDLIKULT 
JA KULTUURILISELT MÄÄRATUD 

SUHTLUSKESKKONNAS, TOETUDES 
OMA TUNNETUSLIKELE VÕIMETELE, 
KEELE- JA MAAILMAKOGEMUSELE.
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6. Kirjaoskus tähendab peegeldust ja enesepeegeldust. Lugeja ja kirjutaja mõtlevad selle üle, kuidas kee-
lendid ja nende kooslused seostuvad maailmaga ja nende endaga kui inimestega selles maailmas.

7. Kirjaoskus tähendab keelekasutust. Kirjaoskus ei tähenda kitsalt kirjasüsteeme ega sõna- ja 
grammatikatundmust, vaid nõuab teadmisi selle kohta, kuidas tekstide loomiseks ja sidumiseks 
kasutatakse keelt tema suulises või kirjalikus vormis.1

Niisugune põhimõtete esitus ei välista kirjaliku keelekasutuse ja suulise keelevormi seotust, aga 
samas ei nähta keelevormide suhet lineaarsena – kirjalik tekstimaailm on märksa komplitseeri-
tum ja peegeldab suuresti midagi muud.2 Rõhk asetatakse kirjalikele tekstidele seepärast, et just 

funkt sionaalne kirjalik keelekasutus on varem 
– muuseas ka emakeeleõpetuses – jäänud teatud 
mõttes vaeslapse ossa: loetakse kunstihuvist või 
ajaviiteks ja kirjutatakse n-ö eneseväljenduseks,3 
unustades, et toimiv keeleoskus tähendab paljude 
õppimises, töös ja isiklikus elus (k.a avali-
kus elus osalemiseks ja sellest osasaamiseks) 
oluliste kirjalike žanrite valdamist ja oskust 
refl ekteerida nendega töötamise strateegiaid.4 
Seega ei ole keeleõpe pikka aega tegelikult taga-
nud tasemetele B2 ja C1 omast pragmaatilist ega 
diskursusepädevust (vt mõisteid II.2.8 lk 54).

Keelekogemus on inimesel tihedalt seo-
tud igasuguse muu kogemusega.5 See muudab 
lahutamatuks keele ja kultuuri omandamise: ole-
masolev kogemus tuleb siduda uue keelega ja 

uue keele kogemus suhestada selle kaudu vahendatud kultuuri teistsuguse maailmapildiga. Keele 
õppimine on seega kultuuri õppimine ja oma üldteadmiste avardamine. Kuivõrd keelepagas on 
B2-tasemel küllalt suur, saab C1-taseme puhul rõhu just see vaatenurk. (Vt ka IX ptk lk 171.)

VÕÕRKEELE OMANDAMISE 
SOTSIOKOGNITIIVNE KÄSITLUS 

SEOSTAB KIRJAOSKUSE 
SUHTLUSPÄDEVUSEGA, PIDADES 
SILMAS KAHE SUHTLUSPOOLE 
TÕLGENDUSI JA KOOSTÖÖD, 
KULTUURIKONVENTSIOONE 

JA NENDE TUNDMIST, TEKSTE 
KUI PROBLEEMÜLESANDEID, 
KEELT KUI PEEGELDUST JA 
ENESEPEEGELDUST TEMA 

KASUTUSES.

1 Kern 2000: 16–17.
2 Teemasse süvenemise vajadusel võib lugeda artiklit: Krista Kerge, Eesti kirjakeele mõtteruum. – Emakeele 
Seltsi aastaraamat 49, 2003. Tallinn: ES, 2004, 7–22. Vt ka: http://www.ceeol.com (7.08.2008).
3 Seda fenomeni peegeldavad korpuseuurimuse andmetel isegi õppijateksti kogud. Vt Kadri Sõrmus, 
Emakeeleõppija korpus. Statistiline analüüs ja veamärgendussüsteem. Magistritöö. (Käsikiri TÜ fi losoofi a-
teaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudis.) Tartu: TÜ, 2008, lk 16.
4 Kern, op. cit.: samas.
5 Vt nt sissejuhatust ja allikaviiteid: Krista Kerge, Viga ja loovus tekstis. Sõnaloome ja loov sõnakasutus aja-
kirjanduslikus essees. – Reet Kasik (toim.), Tekstid ja taustad IV. Tekstiliigivaatlusi. TÜ eesti keele õppetooli 
toimetised 29, Tartu: TÜ, 2005, 37–52.
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II.1. MIS ON C1-TASE JA KES SEDA VAJAVAD

C1-taseme keeleoskus6 tähendab, et inimene on liikunud iseseisva keele kasutaja tasemelt vilunud 
keelekasutaja tasemele (vt ka avapeatüki algusosa, lk 15). Ta teeb peamiselt üksikvigu, mis suhtlust 
ei sega, ja takerdub harva.

Niisuguse keeleoskusega inimene suu-
dab osaleda eesti emakeele kõnelejate 
keerukas dialoogis ka siis, kui jutuks on 
komplitseeritud sisuga ametiasjad ja esile 
kerkib uusi kõneaineid. C1-tase mel koha-
neb keelekasutaja kiiresti sellegagi, mis 
on eesti kultuurile ja kindlale olukorrale 
eriomane; ta on võimeline kiiresti harjuma 
nende žanritega, millega (vähemalt võõr-
keele aspektist) kogemus seni puudub.

Näiteks harjub vilunud keelekasutaja 
soovi korral lugema mahukamat ilukirjan-
dust, nautima fi lme ja saateid, omandama teadmisi uues valdkonnas, vajadusel aga alal algajana 
või uues ametis töötama enda jaoks sisult hõlmatavate-õpitavate äridokumentide, õigus- ja haldus-
aktidega vm töötekstidega. Keelepagas on mitmekesine ja ulatuslik. Vaid uued terminid, mõned 
murdepärasused, värsked kujundid jm stiilinüansid võivad tekitada raskusi, mida sel tasemel aitab 
ületada sõnastike kasutamise vajalik harjumus. Grammatika enam raskusi ei valmista, v.a väga 
keerukas lauseehitus (see segab tekstide üldise lühenemise-lihtsustumise ajal ka paljusid haritudki 
emakeelseid).

Raskustega, mille kaotab ainult pikem kogemus, tuleb arvestada avaliku teenistuja nõudlikes 
ametites. Ametnikutöö eriline paratamatus on see, et avalik haldus nõuab töötamist mitme valdkonna 
tekstidega. Need puudutavad muu hulgas ametis alustaja jaoks tundmatuid või tema hariduse põhi-
valdkonnast kitsamaid erialasid, aga ka õigus- ja haldusspetsiifi lisi probleeme ja küsimusi (mis on 
igasuguse haldustöö, nt juhtiva töö olulisi tahke). Vahel tuleb toetuda Euroopa riikide eeskujule ja 
vahendada avalikkusele või kindlale isikute ringile eesti keeles inglise, saksa, soome vm keeles kirja 
pandu sisu. Selline töö on raske ka emakeeles ning eeldab C1-taseme keeleoskust kõigi puhul, kellele 
eesti riigikeel ei ole emakeel, aidates samas ka keelekasutust mitmel moel avardada ja lihvida.

C1-TASEME KEELEKASUTAJA TULEB 
TOIME PRAKTILISELT KÕIGI SUULISE 

JA KIRJALIKU KEELEKASUTUSE 
OLUKORDADE JA ŽANRITEGA, 

MILLEGA SEOSTUB TEMA EMAKEELE- 
VÕI VÕÕRKEELEKOGEMUS. TA ON 

VÕIMELINE EESTI KEELES OMANDAMA 
KÕIKE UUT JA UUT KOGEMUST 
OMANDADES ÕPPIMA KEELT.

6 Kirjeldus põhineb Raamdokumendil (2007). Täpsed viited esitatakse keeleoskuse komponentide kirjel-
duste juures, et mitte kogu teksti viidetega lõhkuda.
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Korratagu siinkohal: keeleoskuskirjeldusi lugedes tuleks silmas pidada Euroopa keeleõppe raa-
mistiku üldist põhimõtet, et kindla taseme kirjelduses ei korrata neid keeleoskuse elemente ja tahke, 
mis on eelmisel tasemel juba esitatud. Seega:

See ei tähenda, nagu ei vajaks B-tasemel omandatud suhtlusolukordade ja žanrite keel vilumuse 
nimel kasutamist. Omandatud tekstiliike ja keelendeid tuleb C-taseme ladusa suhtluse saavutami-
seks formaalses õppes teadlikult korrata ja täiendada või igapäevaelu praktikas julgesti rakendada, 
et kasvaks mõistmise detailsus, ulatus ja kiirus, keelekasutuse ladusus ja väljenduse täpsus.

Keele omandaja peaks tabama keerukaid seoseid keele vormide ja kasutuse vahel. Järgnev annab 
neist seostest ülevaate, ühendades ühtlasi õppija jaoks tema keeleoskuse kõiki tahke, mida raamat 
abstraheerib – kord keeletoimingu laadi või liigi järgi, kord keelevormi järgi, kord teksti või žanri 
järgi vastuvõtja või looja rollis, millega kontekstikohaselt toime tullakse (vt tabel 2).

Lisaks eelmises peatükis osutatud C1-taseme keeleoskuse üldülevaatele (vt tabel 1) annab õppi-
jale tema mõistmis- ja loomeoskuste üldisest arengust hea pildi EN ühtsete keeleoskustasemete 
enesehindamise skaala (vt tabel 3).

C1-taseme kirjelduses ei korrata keeleoskuse neid elemente ja tahke, mis on 
B2-tasemel juba omandatud. Neid käsitleb B-taset kirjeldav raamat.7

7 Hausenberg jt 2008.
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8 Siin edasi arendatud tabeli (vt Iseseisev 2008) aluseks on omakorda saksa keele oskuskirjelduse seosetabel; 
vt Profi le Deutsch: 17. Eri vormis keeletoimingute näiteid võib C1 jaoks juurde leida nii IV ja VI peatüki (vt 
lk 71 ja 143) kui ka B-taseme toel (vt lisasid Iseseisev 2008: 186–208).

Tabel 2. Keele osaoskuste seos C-taseme suhtluse keelevormi ja keeletoimingu laadiga
Vrd alusega B-taseme jaoks: Iseseisev 2008: 318

Keele-
toiming

Keele-
vorm Osaoskused

interaktsioon 
ehk suhtlus

suuline

olukohane vestlemine vm suuline dialoog olukorra, partneri juhu- ja 
püsitunnuste ning teksti(de), oma teadmiste, arusaamade ja hoiakute 
kontekstis (nt sõnavõtt eelkõneleja väite asjas, partnerile kuuldu 
kohta küsimuste esitamine või neile vastamine; väitlus koosolekul, 
läbirääkimistel jm)

kirjalik

kuuldu või loetu mõistmine ja selle põhjal kirjutamine olukorra, 
teksti(de), oma teadmiste, arusaamade ja hoiakute kontekstis (nt 
kindlal teemal kirjavahetuse algatamine või partnerile vastamine 
kirja, meili, SMS-i teel; sünkroonne kirjalik võrgusuhtlus; ettekande 
ettevalmistus alustekstidele toetudes vm; vt ka vahendamist allpool) 

retseptsioon 
ehk vastuvõtt

suuline

kuuldu mõistmine ehk suulise teksti eesmärgipärane ja kriitiline 
analüüs ja tõlgendus olukorra, oma teadmiste, arusaamade ja hoia-
kute kontekstis (nt loengu kuulamine enda jaoks konspekteerimise 
nimel)

kirjalik

loetu mõistmine ehk kirjaliku teksti eesmärgipärane ja kriitiline tõl-
gendus olukorra, oma teadmiste, arusaamade ja hoiakute kontekstis 
(nt andmete ja argumentide otsimine ettekande jaoks mitmest raama-
tust, ajakirjast ja internetist)

produktsioon 
ehk loome

suuline omapoolselt eesmärgistatud olukohane rääkimine (nt pikem jutt, 
sõnavõtt, ettekanne vm suuline esitus; vt ka suuline interaktsioon)

kirjalik omapoolselt eesmärgistatud olukohane kirjutamine (nt pikem aru-
anne, artikkel; vt ka kirjalik interaktsioon)

vahendamine

suuline

suuline ülevaade, sisukokkuvõte või täpsem referaat (ühest või mit-
mest suulisest või kirjalikust millise tahes keele allikast eesti keeles)
suuline tõlge (suulisest või kirjalikust muu keele allikast eesti keelde 
või eesti keele allikaist muusse)

kirjalik

kirjalik ülevaade, sisukokkuvõte või täpsem referaat (ühest või mit-
mest suulisest või kirjalikust millise tahes keele allikast eesti keeles)
kirjalik tõlge (suulisest või kirjalikust muu keele allikast eesti keelde 
või eesti keele allikaist muusse)
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Tabel 3. C1-tase oma lähitasemetega EN ühtsete keeleoskustasemete enesehindamise skaalal
Allikas: Raamdokument, lk 42–43

B2 C1 C2

M
Õ

IS
TM

IN
E

Saan aru pikematest kõnedest 
ja ettekannetest ning tuttava 
teema puhul isegi nende kee-
rukamatest nüanssidest. Saan 
aru enamiku teleuudiste, 
publitsistikasaadete ja fi lmide 
sisust.

Saan aru pikemast tekstist 
isegi siis, kui see pole selgelt 
liigendatud ja seosed on 
esitatud kas kaudselt või 
 vihjamisi. Saan suurema vae-
vata aru teleprogrammidest ja 
fi lmidest.

Saan vaevata aru igasugusest 
kõnest, olenemata sellest, kus 
seda esitatakse. Saan aru ka 
kiirkõnest, kui mulle antakse 
pisut aega hääldusviisiga 
harjumiseks. K

U
U

LA
M

IN
E

Saan aru aktuaalsetel teema-
del kirjutatud artiklitest, kus 
autorid väljendavad mingeid 
kindlaid seisukohti või vaate-
nurki. Saan aru tänapäevasest 
proosast.

Saan aru pikkadest ja keeru-
 listest tekstidest, nii olus -
tikulistest kui ka kirjandus-
likest, tajudes nende stilistilist 
eripära. Saan aru erialastest 
artiklitest ja pikematest teh-
nilistest juhenditest isegi siis, 
kui need ei puuduta vahetult 
minu eriala.

Saan vaevata aru kõigist kirja-
liku teksti liikidest, sealhulgas 
abstraktsetest, struktuurilt 
ja/või keeleliselt keerulistest 
tekstidest, näiteks käsiraama-
tutest, erialastest artiklitest ja 
ilukirjandusest. LU

G
EM

IN
E

RÄ
ÄK

IM
IN

E

Oskan vestelda piisavalt 
spontaanselt ja ladusalt, nii 
et suhtlemine keelt emakee-
lena kõnelevate inimestega on 
täiesti võimalik. Saan aktiivselt 
osaleda aruteludes tuttaval 
teemal, oskan oma seisukohti 
väljendada ja põhjendada.

Oskan end mõistetavaks 
teha ladusalt ja spontaan-
selt, väljendeid eriti 
otsimata. Oskan kasutada 
keelt paindlikult ja tulemus-
likult nii ühiskondlikel kui 
ka tööalastel eesmärkidel. 
Oskan avaldada mõtteid 
ja arvamusi ning vestluses 
teemat arendada.

Saan vaevata osaleda igas 
vestluses ja diskussioonis 
ning oskan kasutada idioome 
ja kõnekeelseid väljendeid. 
Oskan täpselt edasi anda 
tähendusvarjundeid. Vajadusel 
oskan ütluse ümber sõnastada, 
nii et vestluses osalejad seda 
vaevalt märkavad. SU

U
LI

N
E,

 S
U

H
TL

U
S

Oskan selgelt ja üksikasjalikult 
käsitleda ainest laias teema-
deringis, mis puudutab minu 
huvialasid. Oskan selgitada oma 
seisukohti aktuaalsetel teemadel, 
tuues välja eri arvamuste poolt- 
ja vastuargumendid.

Oskan keerulisi teemasid 
täpselt ja üksikasjalikult 
kirjeldada, välja tuua alltee-
mad ja olulisemad punktid 
ning teha kokkuvõtet.

Oskan esitada selge ja ladusa, 
kontekstile vastavas stiilis 
kirjelduse või põhjenduse, 
millel on loogiline ülesehitus, 
mis aitab kuulajal märgata ja 
meelde jätta kõige olulisemat.

SU
U

LI
NE

 E
SI

TU
S

K
IR

JU
TA

M
IN

E

Oskan kirjutada selgeid ja 
detailseid tekste mulle huvi 
pakkuvas teemaringis. Oskan 
kirjutada esseed, aruannet 
või referaati, edastamaks 
infot ning kommenteerides ja 
põhjendades oma seisukohti. 
Oskan kirjutada kirju, milles 
tõstan esile kogemuste ja sünd-
muste mulle olulisi aspekte.

Oskan ennast väljendada 
selges, hästi liigendatud 
tekstis, avaldades oma 
arvamust vajaliku põhja-
likkusega. Oskan kirjutada 
kirja, esseed või aruannet 
keerukal teemal ja esile 
tõsta olulisemat. Oskan 
lugejast lähtuvalt kohan-
dada oma stiili.

Oskan kirjutada ladusalt ja 
selgelt vajalikus stiilis. Oskan 
koostada keerulisi kirju, aru-
andeid või artikleid, esitada 
ainest loogiliselt liigendatuna 
nii, et lugeja suudab eris-
tada olulist. Oskan koostada 
erialaseid ja ilukirjanduslikke 
sisukokkuvõtteid, annotat-
sioone ning retsensioone.

K
IR

JU
TA

M
IN

E
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Oluline keeleoskuse tahk on C1-tasemel ka see, mida kontekstist ja ridade vahelt suudetakse välja 
lugeda – oskus suulisi ja kirjalikke vihjeid tabada ja tekstist konteksti toel järeldada areneb C1-tase-
mel lõplikult välja ega erine sarnase haridustasemega emakeelekõneleja omast (vt tabel 4). See 
oskus lubab mõista ka punktikaupa loetelude ja nimestike, jooniste või tabelite teksti nappi sõnas-
tust ning analoogilisi sidumata ülevaatetekste ise koostada.

Tabel 4. Vihjete tabamine ja järeldamine (suuline ja kirjalik suhtlus)
Allikas: Raamdokument, lk 91

C2 Sama mis C1

C1 On osav tegema kontekstis, grammatikas ja sõnavalikus peituvate vihjete toel järeldusi 
hoiakute, meeleolu ja kavatsuste kohta ning ennustama, mida on järgmisena oodata.

B2 Oskab arusaamise nimel kasutada mitmesugust strateegiat, sealhulgas keskenduda kuulates oluli-
sele; kontrollib mõistmist konteksti toel.

Mida väiksem on ühiste teadmiste määr (jagatud kontekst), seda täpsem tuleb olla verbaalses väl-
jenduses, et meid mõistetaks õigesti, toimugu siis suhtlus kultuurisiseselt või kultuuride vahel.9

9 Vt pikemalt Kerge, Pajupuu, Altrov 2007: 626–629. Vt ka VI ptk lk 143.

Keeleoskuse C1-taset vajab inimene, kes soovib eesti keeles

− elada Eesti ühiskonna tegusa liikmena, nautida kultuuriväärtusi, saada mitmel moel 
osa Eesti mitmekesisest vaimuelust või vahendada seda muu kultuuri kontekstis;

− omandada siin akadeemilist kraadi, eriti magistri- või doktorikraadi;
− tegutseda rohket sujuvat suhtlust tingivates oludes, kus tähtis on tulemuslikkus, 

nagu ettevõtjana, müügijuhi või müügimehena, organisaatorina, tulla välja kodani-
kualgatustega ja juhtida kodanike ühinguid vms;

− pidada avaliku teenistuja, tippjuhi, arsti, farmatseudi, kõrgema ametniku või ohvit-
seri, advokaadi, notari, kohtuniku, vandetõlgi jms nõudlikku ametit või tulla toime 
avaliku elu mõjutamisega;

− tulla toime muus positsioonis, kus keeleoskusest sõltub riigi, omavalitsuse või 
organisatsiooni toimimine, teiste inimeste heaolu, turvalisus, tervis, õiguste reali-
seerimine ja kaitstus;

− töötada eesti keele või eestikeelsete ainete õpetajana, kellest sõltub teiste edasine 
elu, k.a võimalus kandideerida ametitesse või sooritada panuseksameid (riigieksa-
meid, sisseastumiseksameid, tasemeeksameid jms).
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Euroopalikul põhimõttel valib inimene ise oma võõrkeelteoskuse sisu ja ulatuse, keskendudes 
enam või vähem ühele või teisele keelevormile, osaoskusele ja pädevusliigile. Oma kindla keele 
oskust võib enesehinnangu meetodil vaagida (vt C1-taseme tahult nt tabel 3) ja Euroopa keelemapi 
enesehindamise skaalat10 kasutades jälgida.

Riik reguleerib eesti keele kasutust avalikus teenistuses ja mujal, kui see on õigustatud avalikes 
huvides. Eesti keele oskuse ja kasutamise nõude kehtestamine peab olema põhjendatud ning pro-
portsionaalne taotletava eesmärgiga ega tohi moonutada piiratavate õiguste olemust. Keeleoskust 
mõõdetakse tasemeeksamitel.11

Tasemeeksameid korraldatakse

1. inimeste huvides, kes tahavad oma keeleoskust hinnata;
2. tööandjate huvides, kes tahavad tagada eestikeelse tööprotsessi ja/või -tulemuse;
3. keeleseaduse ja avaliku teenistuse seadusega seatud eesmärkidel.

Tasemeeksamid tuginevad Euroopa keeleõppe ühtsele raamistikule ja põhinevad sama raamistiku 
rahvusvaheliste testiorganisatsioonide standarditel, mille üle peetakse ranget järelevalvet.

Inimesel, kes soovib sooritada eesti keele tasemeeksamit – k.a riiklikku C1-taseme eksamit –, 
tuleb toime tulla standardse tekstivaliku piirides, millega tema üldist eesti keelega toimetuleku päde-
vust tasemekohaselt mõõdetakse, ja vallata summaarselt kõike, mida tasemekirjeldus kriteeriumina 
esitab. Võimalus kontrollida üksnes endale oluliste osaoskuste taset sõltub sellest, kas riigi tasemek-
sami tunnistusele kantakse kindlal ajahetkel iga osaoskuse tasememäärang või hinne, piirdutakse 
sellega või eksamil tervikuna mõõdetud taseme nentimisega.12

Keele omandaja ja õppija peaks samas silmas pidama, et keeleoskuse C1-tase on küll võimalik 
pigem suuliselt või pigem kirjalikult ja see tase võib olla iseloomulik kas pigem tekstiloome- või 
pigem vastuvõtuoskusele, kuid reeglina pole mõeldav, et seejuures teist keelevormi lähitasemel ei 
vallata ei teksti loojana ega vastuvõtjana. Uurimused on näidanud, et näiteks ajalehelugeja toe-
tub suuresti oma arusaamistele suulise keelekasutuse sotsiaalsest kontekstist (pressikonverentsist, 

10 Võõrkeelte õpe Eestis. Keelemapi Eesti variant. Tartu: HTM. Vt Euroopa keelemapi voldik. http://www.
hm.ee/index.php?popup=download&id=4032. Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem: enesehinda-
mise skaala. http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=4035.
11 Keeleseadus. Elektrooniline Riigi Teataja. https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12796913 (11.06.2008).
12 2008. a tunnistuse komponentide loendi (omistatud keeleoskustaseme nimetus; osaoskuste tulemused; 
keeleoskustaseme iseloomustus sõnadega jm) leiab haridus- ja teadusministri 2008. a 11. juuni määrusest 
nr 33 „Eesti keele tasemetunnistuse vorm ja väljastamise kord“ aadressil https://www.riigiteataja.ee/ert/act.
jsp?id=12977335 (19.09.2008). Raamatu kirjutamise ajal ei ole muutunud keeleseadusel põhinevad õigus-
aktid veel kõik uuendatud; ka võivad uuenenud aktid ajas muutuda. Haridus- ja teadusministri 2007. aasta 
30. nov määruse nr 73 „Tasemeeksameid korraldava asutuse määramine ning tasemeeksamite läbiviimise 
kord” leiab elektroonilisest Riigi Teatajast, vt aadressil https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12890020 
(19.08.2008).
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intervjuust, assambleedest, ärikohtumistest, loengutest); samuti on paljud avalikud kuuldetekstid 
kirjalikult ette valmistatud ega esinda n-ö puhast suulist keelt – viimane on küll meedium, kuid ei 
ole omaette tekstitüüp ega stiil.13 Samal moel peegeldab vabam kirjalik suhtlus internetifoorumites 
ja jututubades mitmeid suulise pruugi jooni ka siis, kui tegemist on asjaliku suhtlusega või seda 
üldiselt tingiva (nt erialase) keskkonnaga.

Loomulik erandolukord, kus tasemekäärid on suured, ei luba tasemeeksamit sooritada, näiteks 
juhul, kui kohalik suhtleb peamiselt suulises vormis ja omandab seal erilise ladususe (suuline töine 
esineminegi on kirjalikul alusel ega osutu siis C1-tasemel võimalikuks). Niisamuti võib välismaal 
elaja saavutada suure ladususe kirjalikus keelevormis ja saada heaks eesti keelest tõlkijaks, puutudes 
suulise keelega kokku minimaalselt (näiteks ainult formaalsetes alusõpingutes ja mõnel lühiajalisel 
Eesti-visiidil) ning kirjutades ka ise eesti keeles suurte vigadega. (Suhtluspädevuse komponentide 
kääre C1-taseme piires vaadatakse vahetult allpool.)

II.2. C1-TASEME OSAOSKUSED JA PÄDEVUS

Järgnevalt vaadeldakse ühe ja sellesama vaba suhtluse pädevuse ehk C1-taseme keeleoskuse eri 
tahke: algul teksti vastuvõtu ja loome osaoskusi (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine), 
seejärel nendest lahutamatuid keelevahendeid (sõnavara ja grammatika) ning keelekasutuse kon-
teksti ja eesmärke, s.o sotsiokultuurilist pädevust (sotsiolingvistilist ja kultuuripädevust) ning 
funktsioonipädevust. Peatüki lugejal tuleb osaoskuse kirjelduste juures meeles pidada, et kaasnevad 
pädevuskomponendid tulevad siinsamas esile hiljem – näiteks osade Sõnavarapädevus, Semantika-
pädevus, Grammatikapädevus jne.

B2-plusstasemel ning C1-tasemel ei pea inimese eestikeelse suhtluse pädevus olema ühtlaselt 
kõrge. Üldreegel on, et teksti vastuvõtu oskused (lugemine ja kuulamine) arenevad tekstiloomeos-
kustest (rääkimisest ja kirjutamisest) kiiremini ja kõrgemale tasemele. Ka ühte rühma kuuluvad (nt 
retseptiivsed) osaoskused võivad areneda eri kiirusega.14 Nii võib näiteks inimese kuulamisoskust 
iseloomustada madalam tase kui lugemisoskust jne. B2-kriteeriumtasemest edasi liikujat iseloo-
mustabki sageli osaoskuste ja pädevusliikide individuaalne tasememuutus.

Tasemetel B2+ ja C1 on tasakaalu puudumine suulise ja kirjaliku suhtluse osaoskuste vahel 
üsna tavaline. Mõni on selgelt parem suulises suhtluses ja suudab seetõttu näiteks täielikult mõista 
ka ringhäälingutekste (tele- ja raadiosaateid vm dokumentalistikat), teatrietendusi ja fi lme. Teine 
võib vajada mitmekülgset oskust kriitiliselt ja omadel eesmärkidel lugeda ning loetu põhjal eesti 
keeles kirjutada või esineda. Tasemeeksamil peaks seevastu kõik oskused olema piisavalt head, 

13 Vt pikemalt Kern 2000: 27 jj.
14 Vt Iseseisev 2008 (allika Ringbom 2007: 21−22 järgi). Vt Ringbom, Håkan. Cross-linguistic Similarity in 
Foreign Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters, 2007.
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et mõõdetud oskuste keskmine ulatuks eksami soorituskünnisest üle, sest ühtede oskuste tugevus 
kompenseerib teiste nõrgemust ainult teatava piirini.

II.2.1. Kuuldu mõistmine

Kuuldu mõistmine tuleb esile kahel viisil. Ühelt poolt ilmneb see võimena mõista partnerit või 
nende rühma millises tahes suulise dialoogi žanris (vt osast VI.2 lk 148). Teiselt poolt on kuu-

lamine funktsionaalne oskus mõista ringhäälingus 
vahendatud dialoogi või eestikeelset suulist monoloogi, 
nt teadaandeid, uudiste- jm saateid, fi lme, rek laame, 
loenguid, ettekandeid, kõnesid jms. Kuulamist käsitle-
takse pikemalt nii tekstitöö peatüki osas VI.2.2 (lk 150) 
kui ka suulise keelekasutuse peatüki osades VII.1 ja 
VII.3 (lk 157 ja 159).

C1-taseme kuulajat võib mõistmast takistada pigem 
võõrapärane hääldus (st partneri emakeel ei ole samuti 
eesti keel), võõras arusaam või halvasti väljendatud mõte 
kui keelepagasi nappus. Keele poolelt võivad raskusi 

tekitada uued või tundmatud (nt võõra valdkonna või kitsa ala) terminid, murre ja släng ning mõned 
stiilinüansid. Peamises ei sega teema uudsus siiski teksti mõistmast.

Üldiselt iseloomustab C1-taseme kuulamisoskust naabertasemete raamis tabel 5.

Tabel 5. Üldine kuulamisoskus
Allikas: Raamdokument, lk 84

C2 Mõistab raskusteta igasugust emakeelepärase kiirusega suulist keelt nii vahetus suhtluses kui ka 
ringhäälingus.

C1

Mõistab keelt piisavalt, et saada aru pikemast jutust abstraktsel ja keerukal teemal, mis ei 
pruugi olla tuttav; võib siiski küsida mõnd üksikasja, eriti kui hääldus on võõrapärane.
Suudab laias ulatuses mõista idiomaatilisi ja argiväljendeid, tabades ära registrivahetuse.
On võimeline jälgima pikka juttu isegi siis, kui selle ülesehitus ei ole selge ja kõiki mõtte-
seoseid ei panda sõnadesse.

B2+
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.

B2

Mõistab suhteliselt pika ja keeruka üldkeelse jutu, kuid ka oma erialase väitluse põhisisu nii konk-
reetse kui ka abstraktse teema puhul.
Suudab jälgida pikka juttu ja keeruka sisuga vaidlust juhul, kui teema on tuttav ja vestluse suunda 
toetavad selged märksõnad.

C1-TASEME 
KEELEOSKAJA KUULAB 
EESMÄRGIPÄRASELT JA 
KRIITILISELT NING VALIB 

OLUKORRA JA OMA 
EESMÄRGIGA SOBIVA 

KUULAMISSTRATEEGIA.
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15 Vt Raamdokument, lk 42 või siin tabel 3. Tasemekirjeldused on siin teadlikult pööratud: tabelite esitus n-ö 
pildistab arengut keeleoskuse skaalal madalamalt kõrgemale, enesehinnang aga esitatakse inimtaju järjestu-
ses – enne olin tasemel B2, nüüd olen järgmisel ja võin liikuda edasi.
16 Gary Buck, Assessing Listening. Cambridge Language Assessment Series. Ed. by J. Charles Alderson, 
Lyle F. Bachman. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paolo: CUP, 
(2001) 2006.
17 Peale viidatud uustrüki 2006 arvestatakse ka tiitelandmetes ilmnevaid juurdetrükke.

EN ühtsete tasemete enesehindamise skaala kui lihtsustatud kasutajakeskne skaala toob kuulamise 
kohta tasemete võrdluses välja järgmist:15

B2: Saan aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keeruka-
matest nüanssidest. Saan aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja fi lmide sisust.

C1: Saan aru pikemast tekstist isegi siis, kui see pole selgelt liigendatud ja seosed on esitatud kas 
kaudselt või vihjamisi. Saan suurema vaevata aru teleprogrammidest ja fi lmidest.

C2: Saan vaevata aru igasugusest kõnest, olenemata sellest, kus seda esitatakse. Saan aru ka kiir-
kõnest, kui mulle antakse pisut aega hääldusviisiga harjumiseks.

Kuulamisoskuse arendamisest on juttu IX peatükis (vt lk 171).
Kuulamisoskusest ja selle hindamisest on Cambridge’i keeleoskuse hindamise sarjas käsiraa-

matu kirjutanud Gary Buck.16 Käsiraamatu tarvilikkusele osutab asjaolu, et see on pisut enam kui 
viie aastaga kokku ilmunud kuues trükis.17

II.2.2. Loetu mõistmine

C1-taseme keelekasutaja loeb eesmärgipäraselt ja kriitiliselt 
just neid tekste, mis rahuldavad tema vaimseid vajadusi, 
pakuvad talle huvi, on vajalikud hariduse omandamisel või 
töös ning aitavad avalikkuses orienteeruda, s.o olla eluga 
kursis, ajada isiklikke asju ja kedagi esindada (vt tabel 6). 
Iseloomulik on võime lugeda vägagi keerukaid ja uusi tekste. 
C1-tasemel oskab inimene mitmest allikast loetut seostada 
ja liita ning üldistavalt või detailides vahendada.

C1-TASEME 
KEELEKASUTAJA 

LOEB SIHIPÄRASELT 
JA KRIITILISELT NING 

VALIB ENDALE SOBIVA 
LUGEMISSTRATEEGIA.
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Tabel 6. Üldine lugemisoskus
Allikas: Raamdokument, lk 87

C2

Mõistab ja oskab kriitiliselt tõlgendada pea igat laadi kirjalikke tekste, k.a abstraktsed, keeruka 
ülesehitusega või tugevasti argikeelsed ilukirjandus- ja muud tekstid.
Mõistab suuremat osa pikki ja keerukaid tekste, osates näha väga peeni stiilivarjundeid ning erit-
leda selgesõnalisi ja varjatud tähendusi.

C1 Mõistab üksikasjalikult pikki ja keerukaid tekste olenemata sellest, kas need kuuluvad 
tema asjatundmuse valdkonda või mitte, kui vaid on võimalik raskeid kohti üle lugeda.

B2
Loeb suuresti iseseisvalt, kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt tekstist ja lugemise eesmär-
gist ning kasutades sobivaid abimaterjale. Tal on suur aktiivne lugemissõnavara, kuid raskusi võib 
olla haruldaste idioomide mõistmisega.

EN ühtsete tasemete enesehindamise skaala18 kui lihtsustatud kasutajakeskne skaala toob lugemise 
kohta tasemete võrdluses välja järgmist:

B2: Saan aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad mingeid kind-
laid seisukohti või vaatenurki. Saan aru tänapäevasest proosast.

C1: Saan aru pikkadest ja keerulistest tekstidest, nii olustikulistest kui ka kirjanduslikest, tajudes 
nende stilistilist eripära. Saan aru erialastest artiklitest ja pikematest tehnilistest juhenditest 
isegi siis, kui need ei puuduta vahetult minu eriala.

C2: Saan vaevata aru kõigist kirjaliku teksti liikidest, sealhulgas abstraktsetest, struktuurilt ja/või kee-
leliselt keerulistest tekstidest, näiteks käsiraamatutest, erialastest artiklitest ja ilukirjandusest.

Täpsema ülevaate vaba lugemise oskusest annavad VI peatüki teksti vastuvõtu osa VI.2.2 lk 150 ja 
VIII peatüki lugemise osa VIII.1 lk 164.

Lugemisoskuse arendamisest on juttu IX peatükis (vt lk 171).
Lugemisoskuse defi neerimise raskustest ja selle oskuse hindamisest on Cambridge’i keeleos-

kuse mõõtmise sarjas kirjutanud Charles Alderson.19 Raamatut iseloomustab lugemisstrateegiate 
mitmetahuline arvestamine ja oskuse tahkude mõõtmise suur kogemus. Lugemisoskusest endast, 
eriti aga žanrite tähtsusest annab parema ülevaate Richard Kern20 või – n-ö õppekava läbiva ehk 
õpioskusena – Mark Conley jt.21

18 Vt Raamdokument, lk 42 või tabel 3 eespool.
19 Charles J. Alderson, Assessing Reading. Cambridge Language Assessment Series. Ed. by J. Charles Alder-
son, Lyle F. Bachman. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paolo: CUP, 
(2000) 2005.
20 Kern 2000, eriti vt osad Reading as design, ee „Lugemine kui mudel”, lk 107–127, ja Teaching reading as 
design, ee „Lugemise kui mudeli õpetamine”, lk 129–169.
21 Conley jt 2008.
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II.2.3. Üldine rääkimisoskus

C1-tasemel räägib keelekasutaja voolavalt ning suhtleb ladusalt ja loomulikult. Hääldus on selge, 
inimene oskab kasutada õigesti lauserõhku ning varieerida juba varem loomulikuks muutunud into-
natsiooni selleks, et väljendada peenemaid tähendusvarjundeid. Vaba keelekasutaja arvestab suulise 
suhtluse kultuurilist eripära (vt VII ptk lk 155 jj) ja kasutab sujuvalt siduvaid väljendeid, mis edasta-
vad tõrjuvust, üllatust, nõusolekut, nõustumatust, sõnasaamise või suhtluse lõpetamise soovi jms (vt 
III ptk lk 59 jj), seovad teksti osi omavahel või partneri 
kõnevoorudega.

Suulise keelekasutuse mõlemaid tahke, st dialoogis 
kõnelemist ja monoloogi suulist esitust iseloomustatakse 
C1-taseme üldise rääkimisoskusena tema lähitasemete 
raamis (tabel 7).

Suulise keeleoskuse mõõtmisel peetakse silmas ka 
C1-taseme tekstiloomeoskuste üldist iseloomustust (vt 
VI ptk lk 144 ja 151) ning toimetulekut spetsiifi lisemate 
suulise suhtluse olukordadega (vt VII ptk lk 155 jj). Rää-
kimisoskuse kvaliteeditahke osutab tabel 14 (lk 160).

Tabel 7. Üldine rääkimisoskus
Allikas: Raamdokument, lk 75

C2 Oskab rääkida selgelt, ladusalt, liigendatult ja loogiliselt, nii et kuulajal on lihtne olulist tähele 
panna ja meelde jätta.

C1 Oskab keerukal teemal esitada selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi ja ettekandeid. Oskab 
siduda allteemasid, arendada seisukohti ja lõpetada sobiva kokkuvõttega.

B2+ Oskab esitada selgeid, järjekindla teemaarendusega kirjeldusi ja ettekandeid. Oskab välja tuua 
olulisemad seisukohad ja väiteid kinnitavad üksikasjad.

B2 Oskab esitada selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi ja ettekandeid mitmesugustel oma huvivaldkonna 
teemadel. Oskab kommentaaride ja asjakohaste näidete toel mõttekäike laiendada ja põhjendada.

Kahe- või mitmepoolse suulise suhtluse tahke ja C1-taseme jooni üldistab lähitasemete raames 
tabel 8.

RÄÄKIMISOSKUSEL ON 
KAKS TAHKU: TIHEDALT 
KUULAMISEGA SEOTUD 
OSKUS PIDADA ASJA- JA 
OLUKOHASELT SUULIST 
DIALOOGI NING OSKUS 

ESINEDA VÕI PIDADA MUUD 
(KA LÜHEMAT) MONOLOOGI.
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Tabel 8. Üldine suuline suhtlus, vestlusoskus ja emakeelse vestluskaaslase mõistmine
Alus: Raamdokument, lk 92–94

C2

Oskab vabalt ja adekvaatselt vestelda kõikvõimalikes avaliku ja isikliku elu olukordades, ilma et 
keeleoskus teda kuidagi piiraks.
Valdab idioome ja argikeelt, teab keelendite konnotatiivseid tähendusi, mõistab ja oskab üsna täp-
selt edasi anda peenemaid tähendusvarjundeid, kasutades ulatuslikku keelendipagasit.
Oskab vajaduse korral sujuvalt uuesti alustada ja raskeid kohti ümber sõnastada, ilma et vestlus-
partner seda õieti märkakski.
Mõistab millist tahes emakeelset vestluspartnerit isegi oma asjatundmusest väljapoole jääval abstraktsel 
ja keerukal teemal vesteldes, kui talle antakse aega rääkija ebatavalise aktsendi ja murdega harjuda.

C1

Väljendub ladusalt ja loomulikult, peaaegu pingutuseta. Kasutab keelt paindlikult ja mõjusalt 
enamikul suhtluseesmärkidel, valdab emotsionaalset ja vihjelist keelepruuki, oskab teha nalja.
Sõnavara on rikkalik ja lubab lünki ületada kaudsel viisil. Võib ilmneda mõningast sõnade 
otsimist või mõne sõna vältimist; keerulisema teema korral võib muidu loomulik, sujuv 
kõnevool takerduda.
Mõistab üksikasjalikult abstraktset ja keerukat juttu oma asjatundmusest väljapoole jääval 
spetsiifi lisel teemal. Võib vahel mõne üksikasja üle küsida, eriti kui hääldus on võõrapärane.

B2+

Väljendub ladusalt, korrektselt ja mõjusalt mitmesugustel üldistel ning õpinguid, tööd ja vaba aega 
puudutavatel teemadel. Oskab mõtteid selgelt siduda.
Kasutab spontaanses suhtluses grammatiliselt üsna õiget keelt ega pea sõnumit lihtsustama. Oskab 
valida sobiva registri.

B2

Suudab emakeelsete kõnelejatega suhelda küllaltki ladusalt ja spontaanselt, ilma et neile tahtma-
tult nalja teeks, neid ärritaks või neilt tavapärasest erinevat käitumist eeldaks. Kumbki suhtluspool 
ei pea end pingutama.
Oskab kaasa rääkida pikemas üldteemalises vestluses, rõhutada toimunu või kogetu olulisust, sel-
gitada ja põhjendada oma vaateid.
Oskab edasi anda tundevarjundeid ning rõhutada toimunu või kogetu olulisust.
Mõistab isegi mürarikkas keskkonnas üksikasjalikult, mida talle suulises kirjakeeles öeldakse.

EN ühtsete tasemete enesehindamise skaala22 kui lihtsustatud kasutajakeskne skaala toob suulise 
esituse kohta tasemete võrdluses välja järgmist:

B2: Oskan selgelt ja üksikasjalikult käsitleda ainest laias teemaderingis, mis puudutab minu 
huvialasid. Oskan selgitada oma seisukohti aktuaalsetel teemadel, tuues välja eri arvamuste 
poolt- ja vastuargumendid.

C1: Oskan keerulisi teemasid täpselt ja üksikasjalikult kirjeldada, välja tuua alateemad ja olulise-
mad punktid ning teha kokkuvõtet.

C2: Oskan esitada selge ja ladusa, kontekstile vastavas stiilis kirjelduse või põhjenduse, millel on 
loogiline ülesehitus, mis aitab kuulajal märgata ja meelde jätta kõige olulisemat.

22 Vt Raamdokument, lk 42 või tabel 3 eespool.
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Suulist suhtlust kirjeldatakse sealsamas järgmiselt:

B2: Oskan vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnele-
vate inimestega on täiesti võimalik. Saan aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskan 
oma seisukohti väljendada ja põhjendada.

C1: Oskan end mõistetavaks teha ladusalt ja spontaanselt, väljendeid eriti otsimata. Oskan kasu-
tada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii ühiskondlikel kui ka tööalastel eesmärkidel. Oskan 
avaldada mõtteid ja arvamusi ning vestluses teemat arendada.

C2: Saan vaevata osaleda igas vestluses ja diskussioonis ning oskan kasutada idioome ja kõne-
keelseid väljendeid. Oskan täpselt edasi anda tähendusvarjundeid. Vajadusel oskan ütluse 
ümber sõnastada, nii et vestluses osalejad seda vaevalt märkavad.

Rääkimisoskuse omandamist peetakse kõige raskemaks osaks keeleõppes. Selle oskuse arendami-
sest on juttu IX peatükis (vt lk 171).

Rääkimisoskusest ja selle hindamisest on Cambridge’i keeleoskuse hindamise sarjas ilmunud 
Sari Luoma käsiraamat, mis pühendab tähelepanu nii selle oskuse hindamisele klassiruumis kui ka 
standardtestimise võimalustele ja asjakohastele uuringutele.23 Eesti keeles on rääkimisoskusest ja 
selle hindamisest kirjutanud Hille Pajupuu.24

II.2.4. Üldine kirjutamisoskus

C1-taseme kirjutusoskus on funktsionaalne ja peegeldab 
inimese üldist toimetulekut, eriti edasiõppimisel, ametli-
kus suhtluses ja töös vm inimesele eluliselt või vaimselt 
olulises sfääris. (Vt ka kirjaoskuse avaramat mõistet 
lk 31.) Arenenud on oskus kirjutada dialoogis temaa-
tiliselt või ideoloogiliselt oluliste suuliste ja kirjalike 
allikatega ning pidada kirjavahetust keerukatel, süvene-
mist ja eesmärgipärast vahendamist nõudvatel teemadel.

C1-tasemel suudab eesti keele oskaja kirjutada alus -
tekstide toel, näiteks kuuldule ja kuuldupõhisele kons-
pektile või märkmetele toetudes; mitut eesti või muus keeles teksti üheaegselt või eraldi aluseks 
võttes, k.a sidumata tekstide (tabelite, jooniste) andmeid kasutades. Ta kirjutab (sh ka vahendab) 

KIRJUTUSOSKUS ON VÕIME 
ISIKLIKEL, ÕPI-, TÖÖ VÕI 
AVALIKEL EESMÄRKIDEL 

LUUA IGASUGUSE ENDALE 
OLULISE ŽANRI KIRJALIKKE 

TEKSTE, SIDUDES NEID 
TEISTE TEKSTIDEGA.

23 Sari Luoma, Assessing Speaking. Cambridge Language Assessment Series. Ed. by Charles J. Alderson, 
Lyle F. Bachman. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paolo: CUP, 
2004.
24 Hille Pajupuu, Rääkimisoskus ja selle hindamine. – Johannes jt 2006: 84–87.
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sõltuvalt oma eesmärgist detailselt, resümeerides või üldistades ning oskab järgida žanri ülesehituse 
kultuuriomaseid tavasid. Kirjutamisoskuse võtab kokku tabel 9.

Tabel 9. Üldine kirjutamisoskus
Allikas: Raamdokument, lk 78

C2 Oskab selgelt ja ladusalt kirjutada keerukaid tekste asjakohases ja mõjusas stiilis; teksti loogiline 
ülesehitus aitab lugejal märgata olulist.

C1
Oskab keerukal teemal kirjutada selgeid, hea ülesehitusega tekste, rõhutada seejuures olu-
list, toetada oma seisukohti selgituste, põhjenduste ja asjakohaste näidetega ning lõpetada 
sobiva kokkuvõttega.

B2 Oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke tekste oma huvivaldkonna teemade piires, sünteesides ja 
hinnates mitmest allikast pärit infot ja arutluskäike.

Järgmine tabel iseloomustab kirjaliku suhtluskoostöö oskust, mis C1-tasemel arenebki lõplikult 
välja.

Tabel 10. Üldine kirjalik suhtlus
Allikas: Raamdokument, lk 101

C2 Sama mis C1

C1 Oskab selgelt ja täpselt väljenduda, suhtleb lugejaga paindlikult ja tulemuslikult.

B2 Oskab kirja panna sõnumeid ja arvamusi ning seostada neid teistelt kuulduga. 

EN ühtsete tasemete enesehindamise skaala25 kui lihtsustatud kasutajakeskne skaala toob kirjuta-
mise kohta tasemete võrdluses välja järgmist:

B2: Oskan kirjutada selgeid ja detailseid tekste mulle huvi pakkuvas teemaderingis. Oskan kir-
jutada esseed, aruannet või referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades 
oma seisukohti. Oskan kirjutada kirju, milles tõstan esile kogemuste ja sündmuste mulle olulisi 
aspekte.

C1: Oskan ennast väljendada selges, hästi liigendatud tekstis, avaldades oma arvamust vajaliku 
põhjalikkusega. Oskan kirjutada kirja, esseed või aruannet keerukal teemal ja esile tõsta 
olulisemat. Oskan lugejast lähtuvalt kohandada oma stiili.

C2: Oskan kirjutada ladusalt ja selgelt vajalikus stiilis. Oskan koostada keerulisi kirju, aru-
andeid või artikleid, esitada ainest loogiliselt liigendatuna nii, et lugeja suudab eristada 

25 Vt Raamdokument, lk 42 või tabel 3 eespool.
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26 Vt pikemalt Kern 2000.
27 Merle Jung, Keelemängulised tekstid kirjaliku tekstiloome impulssidena saksa keele õpetamisel võõrkee-
lena. Analüütiline ülevaade. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 15. Tallinn: TLÜ, 2006.
28 Vt Assessing Writing, edited by L. Hampton-Lyons; Journal of L2 Writing, edited by I. Leki, R. M. Man-
chón. Elsevier. Vt ka ülevaadet publikatsioonidest kirjutamisoskuse mõõtmise teemal http://www.engl.niu.
edu/wac/assessbib.html (20.06.2008).
29 Vt John Read, Assessing Vocabulary. Cambridge Language Assessment Series. Ed. by Charles J. Alderson, 
Lyle F. Bachman. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paolo: CUP, 2006.
30 Eeva Tuokko, Mille tasolle perusopetuksen Englannin opiskelussa päästään? Jyväskylä Studies in Huma-
nities 69. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2007. Vt ka http://dissertations.jyu.fi /studhum/9789513927677.
pdf (10.11.2007).

olulist. Oskan koostada erialaseid ja ilukirjanduslikke sisukokkuvõtteid, annotatsioone ning 
retsensioone.

Täpsemalt iseloomustavad kirjutamisoskuse tahke tekstitöö peatüki osad VI.2.3 ja VI.2.4 (lk 151 
ja 152) ning kirjaliku keelekasutuse peatükk (lk 163). Õigekirjast on juttu viimases (vt osa VIII.2 
lk 166): põhimiselt ei valmista see rohkem raskusi kui nendele nõudlikke tekste kirjutavatele ema-
keelsetele, kellel kirjutamine pole tugev külg.

Kirjutama õppimist peetakse raskeks, sest funktsionaalsele eri žanrites kirjutamisele ei pöörata 
ei emakeele- ega võõrkeeleõppes piisavat tähelepanu.26 Võõrkeeles kirjutama õpetamisest räägib 
oma suhteliselt värskes ja kõigile kättesaadavas doktoritöös Merle Jung.27 Kirjutamise õppeaspekte 
käsitleb muu hulgas IX peatükk (lk 171 jj), kitsamalt aga selle kirjutamist puudutav osa (lk 177 jj).

Kirjutamisoskuse mõõtmisest ei ole omaette käsiraamatut, küll aga tunnustatud kirjastuse Else-
vier ajakiri, mida toimetab Liz Hampton-Lyons. Samal kirjastusel on olemas ka L2-kirjutamisoskuse 
valdkonna avarama suunitlusega ajakiri.28

II.2.5. Sõnavarapädevus

Sõnavarapädevusel on kolm põhitahku: sõnavara tasemekohane ulatus (vt tabel 11), sõnavara rikkus 
(vt allpool) ja sõnakasutuse viis (vt tabel 12). Mõned autorid mõõdavad ka temaatilise sõnavara osa-
tähtsust ehk teksti tihedust. Keelekasutaja sõnavara hindamisest on pikemalt kirjutanud John Read,29 
hea iseloomustuse leiab ka Eeva Tuokko doktoritööst.30

Sõnavara ulatus tähendab vallata piisavalt sõnavara selleks, et 
tasemekohaselt toime tulla keelekasutuse olukordadega ja neile 
omase temaatikaga (vt IV ptk lk 71 jj). Piisav sõnavara lubab 
olukordade enamikus asjakohaselt ja viisakalt suhelda, esineda ja kirjutada endale olulistel teemadel ja 
eesmärkidel, mõista vahetu suhtluse partnerit ja kirjalikke tekste ning vahendada kuuldut ja loetut.

SÕNAVARA ULATUS
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31 Sõnavara rikkuse määramise meetodite kohta vt: Anne Vermeer, Coming to grips with lexical richness in 
spontaneous speech data. – Language Testing 2000, 17 (1), 65–83.

Sõnavarapädevuse seda mõõdet iseloomustatakse C1-tasemel võrreldes lähitasemetega järgmi-
selt (tabel 11).

Tabel 11. Sõnavara ulatus
Allikas: Raamdokument, lk 130

C2 Valdab rikkalikku sõnavara, sealhulgas idioome ja argikeeleväljendeid, tajub konnotatiivseid, s.o 
otseselt sõnastamata lisatähendusi.

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 argi-
keeleväljendeid.

B2
Valdab üldiste kõneainete ja oma tegevusala piires ulatuslikku sõnavara. Oskab korduste vältimi-
seks väljendust enamasti varieerida, kuid sõnavaralüngad võivad siiski põhjustada takerdumist või 
kaudset väljendust.

Tabelist võib järeldada, et omandatud sõnavara ei takista suhtlust mingis inimesele olulises situat-
sioonis – millega tullakse toime eneseväljenduse poolel, see on seda hõlpsam vastuvõtja rollis, sest 
mõistmine on enamasti ulatuslikum kui enda aktiivne keel. Takistuseks võivad kuuldu või loetu 
mõistmisel saada nii uued terminid, harvad või harva ette tulnud sõnad kui ka värsked metafoorid 
jm loov keelekasutus. Sõnavara lüngad lubavad avalikust elust osa võtta ja osa saada ega sunni 
vältima ühtki teemat, olgu suheldes isiklikul tasandil, õppides või ajades asju ühiskonna tegusa liik-
mena, mõjutades avalikkust ja inimesi või töötades.

Sõnavara rikkus on teksti või tekstiliigi parameeter: mitmel 
viisil mõõdetav eri sõnade määr suhestatuna sõnavormide või 
sõnavormide ja tüvevariantide arvuga tekstis või tekstikogu-
mis, mida inimene loob.31 Enamasti võetakse arvesse ka seda, 

kas kasutatud sõnad kuuluvad keskse sõnavara hulka, s.o sama keele avalikes vm keeleõppijale 
olulistes tekstides sagedaste sõnade ringi, või valdab inimene ka harvem kasutatavaid. Teisisõnu, 
kontrollitakse ka seda, kuidas jälgitava teksti (või tekstikogumi) sõnad jaotuvad üldisema kasutus-
sageduse järkude vahel (palju kuulub sagedussõnastiku esimese tuhande, esimese kolme tuhande 
jne sõna hulka).

Eesti keele kui võõrkeele sõnavara liigilist koostist ja rikkust on mõnes žanris ka uuritud. 
Omaaegse eesti keele kõrgtaseme eksamiga hästi toime tulnutel oli rääkimis- ja eriti selgelt kir-
jutamisoskuse testis vaesem sõnavara kui eestlastel, kes pandi sama ajalimiidiga samu ülesandeid 
lahendama. Samas kasutasid eksaminandid eestlastega ligi ühesuguse sagedusastme sõnu. Mõlema 

SÕNAVARA RIKKUS
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rühma sõnavarast kuulus u. kaks kolmandikku ajakirjandustekstide 3000 sagedasima sõna hulka. 
Umbes viiendik mõlema rühma sõnu olid niivõrd harvad, et neid TÜ sagedussõnastikus32 ei lei-
dunudki.33 Ka temaatiliselt oluliste jm sõnaliikide suhe tekstis oli eksaminandidel eestlastega 
võrdlemisi sarnane, näidates seda, et tekstide ühetimõistetavuse mõõdetav aste ehk formaalsuse aste 
on emakeelekõnelejatega praktiliselt ühesugune.34 Sõnavara suhteline vaesus näib seega ülesandega 
toimetulekul ja selle subjektiivsel tervikuna hindamisel vähem tähtis kui keelekasutuse loomulikku-
sele viitavad tunnused (kasutatud sõnade emakeelesarnane sagedusjärk, k.a harva sõnavara sarnane 
osatähtsus, eestlastega žanriti sarnane formaalsusaste).

Sõnade kasutusosavus on oskus valida võimalike hulgast 
kõige sobivamaid sõnu ja kasutada neid loomulikult, s.o 
tavapärases ümbruses ja koosluses, samuti oskus sõnu 
muuta ja muutevorme lauseümbrusse sobivalt valida, sõnu ja nende vorme arusaadavalt hääldada ja 
õigesti kirjutada. Loomulikuks teevad keelekasutuse ka tekstipartiklid, õiged asesõnad vm asendus-
vormid ja sobivad üldlaiendid.35 Eelkirjeldatud uurimuses võib eksaminandide kirjaliku sõnavara 
suhteline vaesus viidata ehk sellele, et kirja ei julgeta panna ka neid sõnu, mille sisu vallatakse. 
Lisaks näitab sama materjali kvalitatiivne vaatlus suhteliselt suurel määral sõnakasutusvigu (vt lisa 
tekstide kommentaare).

Üldiselt on ka emakeelsele rasked eesti keele sarnassõnad, nagu käsitama, käsitlema, käsitsema 
või arv, arvukus, arvestus, arveldus – ühest tüvest on eesti keele intensiivsel kaasajastamisel tuleta-
tud väga palju, eriti oskussõnu.36

Väga tähtis sõnakasutuse komponent on loomulikud kollokatsioonid ehk kinnistunud sõnakoos-
lused. Väga sageli põimuvad kollokatsioonid rektsioonivalikuga.

Lihtsama rühma moodustavad siin juba väljakujunenud ühendsõnad ja väljendid (nt truu sõber 
’koer’, uinuv kaunitar, füüsiline isik, tubli kõhutäis; kohta üles ütlema ja võimalusest ära ütlema; 
midagi rumalast peast tegema, midagi heast peast tegema hakkama, haigest või väsinud peast ette 
võtma, olema/näima madalam kui maa vm). Väljendiga piirnevad neist väga paljud: nt last ootama, 
isaks/emaks saama, hulluks/segi minema, (mulle) peiupoisiks tulema, tähelepanu pöörama, teemast 

32 Heikki-Jaan Kaalep, Kadri Muischnek, Eesti kirjakeele sagedussõnastik. Tartu: TÜ Kirjastus, 2002. Vt ka 
http://www.cl.ut.ee/ressursid/sagedused/index.php?lang=et (10.09.2007).
33 Sõnaliikide suhted on aluseks ühetimõistetavuse, st väljenduse ühemõttelisuse hindamisel nn kontekstu aal-
suse–formaalsuse kontiinuumis (vt Francis Heylighen, Jean-Mark Dewaele 2002). Eesti keele kui emakeele 
ja võõrkeele oskust on selles mõõt mes võrrelnud Krista Kerge, Hille Pajupuu ja Pilvi Alp (2008).
34 Vt Krista Kerge, Hille Pajupuu, Rene Altrov, Tekst, kontekstuaalsus, kultuur. – Keel ja Kirjandus 2007, 8, 
624–637.
35 Vt Krista Kerge 2000a: 134–138; 158–171.
36 Teema väärib tähelepanu eriti töise keele omandamiseks. Vt nt Aime Vettik, Polüseemia, sünonüümia 
ja paro nüümia oskuskeeles. – Õiguskeel 1996, 1, 29–38; Valik paronüüme. – (1) Õiguskeel 1996, 2, 20–25; 
(2) Õiguskeel 1996, 3, 25–32.

SÕNAKASUTUSE OSAVUS
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kõrvale kalduma, võimalusest (pakkumisest, ettepanekust) kinni haarama, aju loputama, südant 
kergendama, teadvust kaotama, pidi (üllatusest, imestusest) pikali kukkuma, kindluse mõttes, hirmu/
rõõmu pärast, segastel asjaoludel, (on) asja eest, (on) vähese söömaga, (on) pika taibuga/mõtlemi-
sega, tubli tükk, kange tüdruk, jäme/peenike vihm, närune palk/elu, hullud lood, ootamatu pööre, 
(meid) on tabanud ootamatu kaotus, äkiline muutus (langus, tõus), närb sööja, vilets uni, tappev 
koormus, valus õppetund, kõva kord, pikk ootamine, suur rõõm, mõõtmatu/ääretu kurbus; vt allpool 
osa Eestlase tüüpilised objektimõisted lk 104.

Raskem on eri emakeelte taustal omandada sõnade tavapärast kasutusümbrust, muu hulgas 
seda, milliseid tegu- ja määrsõnu kasutatakse kindlate nimisõnadega koos. Näiteks fotoaparaadi 
puhul fi lm lõppeb, saab täis või otsa, aku tühjeneb ja saab tühjaks (mitte *aku sai otsa), mälu aga 
saab täis või otsa nagu millekski mõeldud aeg (mitte *kaamera mälu lõppes ära). Nii antakse või 
saadakse peksa ja andeks; võetakse meetmeid ja midagi teatavaks; peetakse loenguid, ettekandeid 
või kõnesid; lapsed viiakse suveks maale; käiakse palju teatris ja kinos; minnakse teatrisse sinise 
kleidiga või kübaras, bussiga ja (ehk) ilma autota; pööratakse otsus või ettekirjutus sundtäitmisele 
ning allutakse asjakohasele otsusele või ettekirjutusele; mõistetakse kohut ja karistusi; tehakse pen-
sionikindlustuse või helkuripropagandat; avatakse kontosid; välditakse vigu ja inimesi, ennetatakse 
haigusi ja seisundeid. Sõnade loomulikku koosesinemust on võimalik omandada lugedes ja suhel-
des – nad on emakeelekasutuses sedavõrd tavalised, et C1-taseme omandamiseks vajalikku ei ole 
enam võimalik õpivaras abstraheerida. (Pikemalt vt V peatükist lk 89.)

Sõnakasutust iseloomustatakse C1-tasemel ja tema lähitasemetel järgmiselt (tabel 12).

Tabel 12. Sõnakasutus
Allikas: Raamdokument, lk 130

C2 Sõnakasutus on järjekindlalt õige ja sobilik.

C1 Tuleb ette väiksemaid keelevääratusi, kuid märkimisväärseid sõnakasutusvigu pole.

B2 Sõnakasutus on üldjoontes täpne; aeg-ajalt võib küll sõnavalikul eksida, kuid see ei takista suhtlust.

Siiski tuleb ka veel C1-taseme keeleoskuse hindamise juures arvestada, et võõrkeel jääb võõrkee-
leks: mõnd sõna tuleb inimesel küsida, mõnd sisu seletavalt edastada või rahvusvahelise levikuga 
tüvest tuletada, mõnd mõtet väljendada teistsuguste sõnadega kui eestlasele harjumuspärane. Samuti 
ei pruugi selge olla spetsiifi lisemate sarnassõnade tähenduserinevus ja kasutusvõõra või hiljuti 
omandatud sõna kogu vormistik.

Käänamis-pööramisveal ei ole erinevalt vormikasutuse ja muudest sõnakasutusvigadest kom-
munikatiivset tähendust, kuni viga ei moonuta mõtet. Näiteks on igal tasemel loomulik eksida 
astmevahelduslike sõnade tüvevariandi valikus jms, kuid C1-tasemel ei tehta seda kasutussage-
date sõnade puhul. Enam eksitakse suuliselt omandatud sõnade üleskirjutamisel. Suurem viga on 
nt *demokratlik selmet demokraatlik riik, sest sõna on avalikes tekstides väga sage, samal ajal kui 
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37 Valutama – vn ’болить’, ingl ’to ache’; vallutama – vn ’аннектировать’, ingl ’conquer’.

punaarmeelased *valutasid selmet vallutasid37 Eesti on hoolimata üksiksõnu eristavat laadi veast 
suhteliselt väikse kaaluga – vallutama on harv ja vähestele oluline sõna, lause mõte aga kontekstis 
hõlpsasti tabatav.

Kõige olulisem C1-taseme sõnakasutuse näitaja on siiski sõnavara üldine ulatus ehk toimetulek 
koos teksti sujuvuse ja loomulikkusega, mis muudab iga üksiku vea vähe märgatavaks ja mõistmise 
poolelt vähe oluliseks.

Kindlasti peaks C1-tasemel oskama kasutada sõnastikke ja oma sõnakasutuse parandamiseks 
kriitiliselt toetuda ka muudele internetiallikatele. Vältimatu on kasutada õigekirjakorrektorit ehk 
spellerit, pidades samal ajal meeles, et speller n-ö lepib kõigega, mis eesti keeles võimalik on (nt ei 
märgi arvuti vigu, nagu *kappi taga või ülal toodud *valutasid Eesti jpt, sest ka need on eesti keele 
sõnade võimalikud vormid).

Erisõnavara valdamisest on juttu osas IV.2 (lk 86). Sõnavaranäiteid on rohkesti V peatükis (lk 89).

II.2.6. Grammatikapädevus

Grammatikat valdab C1-taseme keelekasutaja juba vabalt ega eksi normaalolukordades kuigi palju, 
olles lisaks võimeline end ise parandama. Grammatika korrektsust iseloomustab naabertasemete 
raames tabel 13.

Tabel 13. Grammatika korrektsus
Allikas: Raamdokument, lk 132

C2 Kasutab grammatiliselt õiget keelt järjekindlalt isegi siis, kui tähelepanu on mujal (nt ütluse pla-
neerimisel või teiste asjaosaliste reageeringute jälgimisel).

C1 Kasutab grammatiliselt õiget keelt, vigu tuleb ette harva ja neid on raske märgata.

B2+ Valdab grammatikat hästi, aeg-ajalt ette tulevaid vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse lap-
susi suudab ise parandada.

B2 Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu.

C1-taseme grammatika ei ole siiski veatu, sest emakeele ülekandeid ei ole võimalik vältida (vähemalt nt 
eriolukordades, kiires jutus, tugeva emotsionaalse laengu juures, vajadusel täpselt ja ruttu vastata, mis 
sunnib kuulates ühtlasi oma vastusele mõtlema jne). Tabeli formuleering viitab ennekõike kirjalikule 
läbimõeldud keelekasutusele olukordades, kus oma grammatikat on aega parandada ja vajadusel ka alli-
katest või küsides kontrollida. Emakeele lausestruktuurid jm interferentsivead võivad siiski püsida, nt 
soomlaste eitussõna asend, mis mõjub eestlasele mõnes kontekstis argise ükskõiksuse väljendina (nt ei 
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tema tea, ei mina tule sinna), venelaste sihitise-
vead vms (tulemuseta tegevuse kohta kirjutasin 
just *vastused, kui ...).

Mainigem siin vaid mõnd näidet.
C1-taseme puhul jäävad paljudele raskeks 

eesti võõrapärased rektsioonid ehk see, kas 
ja millist vormi sõna oma kaaslastelt nõuab 
(nt MILLE-KELLE nimel, MILLE korral/puhul, 
uhke MILLE PEALE/ÜLE, ustav KELLELE-MILLELE, 
kindel olema KELLE PEALE või kindel MILLES, 
veenduma MILLES, toetuma MILLELE-KELLELE ja 
põhinema MILLEL, käima KUS jms).38

Olenemata väitest, et B2-tasemel keelekasutaja valdab kõiki abiverbe, on veel C1-tasemel raske 
nii kasutada tugi- ja abiverbide laia skaalat kui ka jälgida oma tekstis abiverbide rektsioone, mis 
eeldavad emakeeles puuduvate käändeliste verbivormide tundmist (nt PRUUGIB teha nii, kui kohe …; 
SATTUSIN või JUHTUSIN nägema seda-teist). 39

Kõigi emakeelte taustal püsib alati raskena eesti sihitiserektsioon, mis oma kolme ainsus- ja 
kahe mitmusvormiga sõltub väga paljudest teguritest, k.a lingvistiline kontekst, ning väljendab kate-
gooriaid, mida muudes keeltes väljendatakse oluliselt teisiti – võrreldagu nt Oota, ma söön jäätist, 
ingl ’Wait a bit, I am eating ice-cream’, Üldiselt ma söön jäätist ’I like ice-cream’ või ’I’m used to 
eating ice-cream’; Mina söön jäätise ’I’ll take one/an ice-cream’ või ’I eat all the ice-cream’ (… ja 
sina sööd muud); Söön jäätise ära ’I’ll fi nish my ice-cream’, Proovisin seda jäätist ära süüa ’I tried 
to eat all the ice-cream’ (…, aga ei maitsenud) jne. Raskust lisavad tavaliselt osasihitist nõudvad 
verbid, mis ainult teatud laiendite puhul hakkavad täissihitist nõudma (vrd Tähtaja lõppu nihutati. 
Tähtaja lõpp nihutati juunisse).40

Morfoloogiavigadest oli juttu sõnakasutuse juures (vt osa II.2.5 lõpust lk 50).
Üsna lähedane kollokatsioonide ja rektsiooni üldisele problemaatikale on väga üldiste tähen-

duste edastamine lause ehituses, nagu tegevuse faas41 või seisundi muutus42 jms. Näiteks mootor 
hakkab streikima, jääb seisma ja läheb katki; ilm muutub (ebamäärane täpsustamata muutus ilma 
laiendita), aga läheb ilusaks (mitte *ilm tuli ilusaks või *nii ilusaks ilmaks läks, ehkki on võimalik 
läks vaidluseks); inimene läks või sai vihaseks, sai pahaseks ja läks närvi; tuli teadvusele ja kaotas 
teadvuse ehk langes minestusse jne.

38 Vt „Eesti fraasitüübid”, Kerge 2000a: 16−44; vt „Liitne või kõneleja tahtel täpsustatud öeldis”, samas: 
55−64; vt ka „Tähenduse lausevorm”, samas: 94−122.
39 Vt „Liitne või kõneleja tahtel täpsustatud öeldis”, Kerge 2000a: 55−64.
40 Vt Kerge 2000a: 73−77.
41 Vt Kerge 2000a: 57 jj.
42 Vt samas: 65−72.

GRAMMATIKA KORREKTSUS 
(V.A VORMIMOODUSTUS) ON 

PÕHIMISELT KIRJALIKE TOIMETATUD 
TEKSTIDE TUNNUS. VÕÕRKEELE 
PUHUL PÜSIVAD MÕND LAADI 

GRAMMATIKAVEAD, K.A ÜKSIKUD 
VORMIMOODUSTUSE OMAD KA 
VABA KEELEOSKUSE JUURES.
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Kõne loomulikkuse kasvuga peaks loomulikumaks muutuma ka tekstigrammatika, näiteks lau-
sete pikkus, liigendatus jms,43 eriti aga referentsiahelate ehitamine teksti sidumisel (nt elasin oma 
vanematega koos ja sõltusin nendest selmet *minu vanematega koos ja *sõltusin nendele jms). 
Ehkki eesti keel lubab I-II isiku asesõna vältida, on raske kaduma emakeelest tulenev harjumus neid 
alati kasutada, nt ?Kui ma olin seitsmeaastane ma läksin kooli selmet loomulikumad Kui olin seits-
meaastane, läksin (ma) kooli / Kui sain seitse, läksin kooli.44 (Isegi emakeelsete eestindajate tõlgetes 
on selgelt enam isikulisi asesõnu, kui see emakeelses originaalis tavaline oleks.)

Kindla sisukategooria väljendamise ühe atribuudina (nt kuidas tegevuse kategooriat väljenda-
takse eri sõnaliikides ja -vormides vms) peatub grammatikal pikemalt V peatükk (lk 89 jj).

Grammatikapädevuse arendamine on jutuks nii eelnimetatud kui ka IX peatükis (vt lk 171 jj 
ning 184 jj).

II.2.7. Semantikapädevus

Semantikapädevus on oskus edasi anda ja mõista põhi- 
ja lisatähendusi, mida kannavad keelendid, nende 
hääldusviis või järjestus.

Tulenevalt sõnavara ja grammatika arenenud ula-
tusest ja kasutusoskusest tuleb eesti keele C1-tasemel 
kasutaja toime peaaegu millise tahes tähenduse taba-
misega, mida ei kanna võõras oskussõna, murdeline, 
slängiline või stilistiliselt nõudlik ja harv keelend 
(arhaism, vananenud sõna, värske metafoor vms). 
Ta leiab alati mingi vahendi, et soovitud tähendusi ja 
tähendusnüansse edasi anda, k.a olukorras, kus tuleb 
varjata lünki oma sõnavaras ja grammatikas.45 (Mui-
dugi võib – kellel tihemini, kellel harvem – tekkida 
sisunüanssidega raskusi mõnes võõr- ja emakeelsegi 
teksti loomise või vastuvõtu olukorras, kui jutt on 
segane või ei kata selle sisu kuulaja senine kogemus.)

SEMANTIKAPÄDEVUS ON 
INIMESE OSKUS MÕISTA JA 
TEKSTI LUUES ARVESTADA 
SEDA TÄHENDUST, MIDA 
KONTEKSTIS ANNAVAD 

EDASI RÕHK, INTONATSIOON 
JM KÕLAVAHENDID, 
SÕNAD-VÄLJENDID, 

GRAMMATILISED SÕNAD 
JA KONSTRUKTSIOONID 
NING FRAASI VÕI LAUSE 
SÕNAJÄRG LÕIGUS JA 

TEKSTITERVIKUS.

43 Tekstikeerukuse kahe parameetrina iseloomustab lause keerukust ja pikkust keelekasutuse eri valdkondades 
artikkel: Krista Kerge, Teksti omadused allkeeliti ja eesti keele kui teise keele õpetamine. – Pirkko Muikku-
Werner, Hannu Remes (toim.), VIRSU. Viro ja suomi: kohdekielet kontrastissa. Lähivertailuja 13. Joensuu: 
Joen suun yliopisto, 61–68. Seal on osutatud probleemile, et nii emakeele- kui ka võõrkeeleõpetus tegeleb 
üldhariduskoolis tegeliku keelekasutuse aspektist liiga kergete tekstidega.
44 Teksti sidumise kohta vt eesti keele kui võõrkeele aspektist: Kerge 2000a: 158−177.
45 Raamdokument, lk 82.
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Samas tuleb arvestada, et idioomide tähttähelised tõlgendused, mida igapäevase vestluse suht-
luskoostöös standardselt ignoreeritakse, on tegelikult olemas lingvistiliselt treenimatu keelekasutaja 
jaoks, seega eriti võõrkeelekasutaja jaoks. Emakeelne kuulaja võtab nad tõlgenduse aluseks harul-
dasemas suhtlusümbruses, kus on põhjust oletada, et kõneleja peab silmas midagi sügavamat või 
detailsemat (hüpotees leiab kinnitust nt kohtus).46 Võõrkeele puhul võib n-ö haruldane olla iga uut 
laadi suhtlusolukord.

Semantilisel põhimõttel on üles ehitatud V peatükk (lk 89 jj), mis jälgib füüsilise ja mentaalse 
tegelikkuse kategooriate tähistamist kas leksikaalsete või grammatiliste vahendite abil (sõnavaliku, 
sõnamuudete, nende kasutuse ja lauseehituse abil). Nii näidatakse rööpseid võimalusi mõistete, 
nende tunnuste, suhete ja seoste väljendamiseks kas eesti sõnade või sõnavormide, tarindite jm 
lauseehituse üksuste või viisidega. Samas peatükis on eraldi osad, mis suunavad vältima eksimusi 
keelelistes valikutes ja subjektiivse lisatähendusega (suhtumist kandvaid või emotsioonidesse puu-
tuvaid) valikuid mõistma. Üks neist on pühendatud konnotatiivsele tähendusele (lk 95) ja teine 
keelevariantide konnotatsioonidele (lk 99).

Tähendusväljad on tihedalt seotud ka võimalike kõneainetega ning keelekasutuse olukordadega. 
Seepärast areneb semantikapädevus seda enam, mida laiemal tasemekohasel skaalal puututakse 
kokku sotsiaalsete olukordadega ja neile vähem või rohkem omase temaatikaga (vt IV ptk, lk 71).

Funktsionaalne semantika ehk keelekasutuse suhtlustähendus üldisemalt (vt pisut allpool II.2.9) 
on III peatüki teema (vt lk 59).

II.2.8. Sotsiokultuuriline pädevus

Põimunud sotsiolingvistiline ja kultuuripädevus tähendab võimet suhelda vastavalt sihtkeele kogu-
konna kultuuris levinud tavadele ja kommetele, valides vajadusel nt suulise ja kirjaliku keelevormi 
vahel, otsustades helistamise, meilimise ja vahetu suhtluse sobivuse üle, vallates või tajudes kirja-
keele ja ühiskeele peamisi variante ning tabades või vähemalt mõistes eesti kultuurile omast otsest 
verbaalset stiili ja nõudlikku suhtlusstiili – Hille Pajupuu järgi näiteks liigub eestlane kiiresti põhi-
teema ja asja tuuma juurde, peab kiiret dialoogi, väldib paljusõnalisust jms.47

C1-taseme sotsiokultuuriline pädevus tähendab eesti kultuuri avaramatki tundmist, sest suhtluse 
õnnestumine eeldab teadmisi eestlaste levinud üldteadmistest, kõnekäitumisest ja suhtlusmallidest, 

46 Vt Maj-Britt Mosegaard Hansen, On the availability of ’literal’ meaning: Evidence from courtroom inter-
action. – Journal of Pragmatics. Volume 40 (2008), Issue 8. Special Issue: Empirical Data and Pragmatic 
Theory. Edited by Salvador Pons Bordería. Elsevier, 1392–1410. Ühe näite metafoorse tähenduse ignoreeri-
mise kohta leiab naljatamisena lisa tekstis 1 (vt sõna seisukoht mõtestamist, lk 204).
47 Pikemalt vt: Pajupuu 2001; tema tööde põhjal on arendatud dialoogi ülevaade allikas Loog, Kerge 1999: 
65–66. Raamdokument on kultuuri olemuse avamisel kohati naiivne, tuues esile rahvuskirjanduse, rahvapä-
rimuse lühivormid, pühadekombed jms kultuuri mõistesse suhteliselt kõrvalisena kuuluva (ehkki olulise ajas 
muutuva kultuuri peegeldajana).
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hoiakutest, väärtushinnangutest ja uskumus-
test. Kultuuri tundmine võimaldab toetada 
oma teksti võõrama partneri eelteadmistele 
ja võtta arvesse tema väärtusskaalat, valides 
sobiva vestlusteema ja hinnanguastme ning 
vältides ebasobivaid. Teisalt saab ainult see-
sugustele eeldustele ehitada tõlgendust ehk 
mõista, mida ja miks kaaslase tekst püüab 
väljendada, kus ja kuidas avaldub tema kul-
tuuritaust, kus aga isiksus oma maailmapildi, 
kogemuste ja hoiakutega.

Sotsiolingvistilise pädevuse tahud on pragmaatikapädevus ja diskursusepädevus.48

PRAGMAATIKAPÄDEVUS tähendab
− oskust anda soovitud tähendusi kindlas kontekstis edasi kohasel viisil ja sobivas vormis 

ning
− oskust mõista partneri suhtluskäitumise ja keelevalikute kultuurilist tähendust, tekstiga või 

keelenditega esilemanatavaid vihjeid-viiteid ja suhtumistähendusi.

Enamikus suhtlusolukordades on kõik see C1-tasemele omane.
Pragmaatikapädevuse tahke C1-tasemel käsitlevad peamiselt III ja IV peatükk (vt lk 59 ja 71).

DISKURSUSEPÄDEVUS tähendab
− oskust siduda teksti (ka dialoogi) osi omavahel ning
− oskust siduda teksti või tema allteemasid keelekogukonna või kitsama keelekasutajate rühma 

teiste tekstidega, mis kannavad valdkonna teemat või kõneainet, sama maailmavaadet, polii-
tilist, teaduslikku jm ideoloogiat ja sarnast rühma- või isiklikku suhtumist.

Diskursusepädevuse tagab vaid kursisolek: ei saa ehitada teksti ega vestlust sellele, millega lugeja 
vm suhtluspartner kursis ei ole, ega reageerida teemale või mõtteviisile, millest endal pole aimu. 
Samuti ei ole pädev ehitada suhtlust sellele, mis teiste jaoks on triviaalne, näiteks korrata seisukohti, 
mis kindlas valdkonnas või hetke suhtlusrühmas on kõigile tuttavad (näiteks eestikeelsest meediast, 
aga võib-olla isegi koolihariduse osana).

48 Diskursust defi neeritakse väga mitmeti, mõeldes selle all kord lihtsalt vestlust, kord mõtteruumi, millele 
tekst osutab, vm. Siin eristatakse teksti kui keelekasutuse füüsilist artefakti ja diskursust kui teksti koos 
tema sotsio kognitiivse taustaga, kus tähendusi luuakse ja suhestatakse. Viimast võib näha kui viiteliselt seo-
tud tekstide kogumit, mille raames tekst või selle osa luuakse ja mille taustal ta saab tähenduse nagu fi guur 
foonil. (Õppeaspekte vt Kern 2000; diskursusekonteksti käsitelu teksti juures vt joonis 3 lk 145.)

SOTSIOKULTUURILINE PÄDEVUS 
TÄHENDAB VÕIMET SUHELDA 

VASTAVALT SIHTKEELE KOGUKONNAS 
LEVINUD TAVADELE JA KOMMETELE 

NING ARVESTADA SEEJUURES 
KULTUURIOMASEID ARUSAAMASID, 

HOIAKUID JA SUHTUMISI.
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Teisisõnu, diskursusepädevus lubab ehitada teksti üles ja siduda seda tavapärasel põhimõttel 
muude aktuaalsete tekstidega, seostuva üld- jm teadmisega, mida partneril saab eeldada, aga niisamuti 
oskust mõista analoogilist laadi seoseid partneri tekstis. Niisugune pädevus on C1-tasemel suuresti 
individuaalne, v.a seal, kus keelekasutus on osa inimese eriala- ja tööoskustest (vt IV ptk lk 71).

Kitsamalt peetakse diskursusepädevuse all silmas oskust asja- ja olukohast dialoogi pidada, 
milles C1-taseme keelekasutaja on osav ka emakeelsete keerukas suhtluses osaledes, seejuures sõl-
tumata teema laadist ja tuttavusest (vt osa VII.1 lk 157).

Diskursusepädevuse tahke C1-tasemel käsitleb peamiselt VI peatükk (vt lk 143), kuid mitmeti 
ilmneb see ka VII ja VIII peatükis, mis käsitlevad suulist (vt lk 155) ja kirjalikku (vt lk 163) keele-
kasutust, k.a suhtluskoostöö.

Sotsiolingvistilise pädevuse arendamisest on kirjutanud Jelena Kallas.49

II.2.9. Funktsioonipädevus

Funktsioonipädevuse aspektid

Funktsioonipädevus on oskus end tekstide toel otstarbekalt väljendada ning teiste eemärke (nii suht-
lusakti kui ka teksti omi) kriitiliselt analüüsida ja mõista. On arusaadav, et niivõrd komplitseeritud 
pädevus väljendub väga mitmel moel: ülevaade sellest antakse allpool III peatüki sissejuhatuses (vt 
lk 59 jj), mida täpsustavad sama peatüki ülejäänud osad.

Tasememuutust iseloomustab funktsioonipädevuse tahult järgmine:50

• oskus enda ja teiste kõnetarbeid, eriti isiklikke emotsionaalseid ja intellektuaalseid reakt-
sioone täpsemini ehk detailsemalt esile tuua ja tunnetada (arenenud võime keele funktsioone 
subkategoriseerida);

• enese suhtluseesmärgi nüansirikkaks väljendamiseks ja teiste oma tabamiseks suurem, 
C1-tasemel juba ammendav keelepagas (väljendusvahendite suurem variatsioon);

• varasemast arenenum, C1-tasandil juba vägagi hea struktuuride varieerimise oskus: taju-
takse paremini rööpsete eesmärgikohaste grammatikavahendite registri- ja stiilivärvi vm 
kontekstikohasust (struktuurirööbikute rohkem arenenud realisatsioon).51

49 Jelena Kallas, Sotsiolingvistilise kompetentsuse arendamine võõrkeele/teise keele õpetamisel. – Liina 
Lindström, Oksana Palikova (toim.), Emakeel ja teised keeled III. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2002, 
75–80.
50 Vt Jan A. van Ek, John L. M. Trim, Vantage level. Modern languages. Strasbourg: Council for Cultural 
Co-operation, Education Committee, 1996.
51 Vt/vrd Loog, Kerge 1999: 98.
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C1-taseme funktsioonipädevus on eesti keelt vabalt kasutava inimese kahekülgne võime:

• ühelt poolt saavutab ta omapoolses tekstiloomes seatud funktsionaalsed eesmärgid, väljen-
dades ka hoiakuid ja suhtumisi soovitud viisil ja määral, ning

• teiselt poolt kuulab ja loeb ta omadel eesmärkidel, tabades kuuldus ja loetus detaile, enesele 
olulisi aspekte ja liine või terviku mõtet, vajadusel aga varjatudki allteksti, partneri vähem 
ilmseid eesmärke, hoiakuid ja suhtumisi.

Funktsioonipädevuse olulisi tahke on ka

• oskus suhtlust kontrollida.

Ühelt poolt kätkeb suhtluskontroll oskust valida 
suhtlusviisi ja kanalit, mõista ja kasutada kultuuri-
omaselt neid vahendeid, mis lubavad suhtlust või 
teemat alustada ja tõrjuda, suhtlusakti katkestada, 
osutada huvi ja selle puudumist, viidata teksti 
kulu jälgimisele, esitada täpsustavaid küsimusi, 
peita või näidata oma emotsioone jms – seejuures 
igasuguses vahetus ja vahendatud suhtluskoos-
töös (suulises dialoogis, kirja- või meilivahetuses, 
sünkroonse arvutisuhtluse žanrites jne).

Teiselt poolt kätkeb suhtluskontroll strateegi-
lisi oskusi: oskust tekste valida ja omadel eesmärkidel kasutada – näiteks lugeda oluliseks peetavaid 
kirjalikke tekste üldiselt või sügavuti, sirvimisi ja valikuliselt, kuulata loenguid ja ettekandeid 
detailselt või valikuliselt jne – ning võimet neid tekste kriitiliselt vastu võtta, oma arusaamistega 
vajalikult moel ja määral suhestada, pluss oma asjakohaseid arvamusi sõnastada.

Väga palju funktsioonipädevuse komponente saab emakeelest üle kanda, kuid kokkuvõttes eel-
dab vaba funktsionaalne keeleoskus kultuuritavade, keeleetiketi ja registrivahendite tundmist, teksti 
loome- ja vastuvõtustrateegiate ning kompositsioonimallide kohandamist, aga ka keelesüsteemi 
asjakohaste elementide valdamist.52

Kui näiteks C1-taseme kõnelejana soovitakse infot edastades partneri seisukohta mõjutada, siis 
ei sega seda tegemast napp keeleoskus, vaid pigem samad põhjused, mis võivad esile tulla ema-
keelsete suhtluses (loomupäraselt vähene veenmisjõud, tugevad erimeelsused, teise üldine vähene 

52 Rangelt võttes on konnotatiivse tähenduse valdamine pragmaatikapädevuse ja teksti sidusus diskursuse-
pädevuse osa jne, st sotsiolingvistiline pädevus kajastub funktsioonipädevuses, nagu keeleoskuse eri tahud 
ikka on seotud. Kõike seda peegeldab keelevahenditele pühendatud V peatükk (lk 89).

FUNKTSIOONIPÄDEVUS 
ON OSKUS KEELT 

EESMÄRGIPÄRASELT JA 
KONTEKSTITUNDLIKULT 
KASUTADA NING TEISTE 

EESMÄRKE MÕISTA. SELLE 
PÄDEVUSE TAJUTAVA KVALITEEDI 
MÄÄRAVAD KÕNE LADUSUS JA 

VÄLJENDUSE TÄPSUS, MÕISTMISE 
KIIRUS JA DETAILSUS KOOS 

OSKUSEGA KONTEKSTI TOEL 
JÄRELDADA.
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mõjutatavus vm). Ka ei takista keelekasutus partnerit tegutsema panemast või oma küsimusele 
sõnalist vastust saamast – takistuseks võib saada pigem enesekehtestamise viis või määr jm loomu-
omadused (sh loomupärane tagasihoidlikkus, sõnaahtrus, kidakeelsus).

Loodud teksti vastuvõetavust ja suutlikkust tekste interpreteerida – kaudselt siis ka funktsionaa-
lsete eesmärkide saavutamist – suurendab igasugune kontekstitundlikkus (vt ka VI ptk lk 143).

Funktsioonipädevuse kvalitatiivsed tegurid

Eesmärkide saavutamisele aitavad kaasa kvalitatiivsed tegurid: eneseväljenduse ladusus ja täpsus, 
aga ka mõistmise detailsus ja kiirus.

B2-plusstasemel, st B2-kriteeriumtasemelt edasi jõudes suudab inimene eestikeelset vestlust edukalt 
juhtida ja vabalt argumenteerida, samuti pidada läbirääkimisi. Tunduvalt on kasvanud tema teksti 
selgus ja sidusus. Sel tasemel vahendab keelekasutaja keerukate ülesannete täitmiseks ladusalt ja 
sidusalt mitmest allikast pärinevat infot.

C1-tasemel iseloomustab keelekasutajat

• ladus ja spontaanne suhtlus, mis aitab nii suulises kui ka kirjalikus vormis, nii teksti looja kui 
vastuvõtja rollis täita igasuguseid suhtlusülesandeid ja saavutada igasuguseid eesmärke.

Sellisel ladusal suhtlusel on õigupoolest mitu nime: suulise jutu ladusus on kõne voolavus ja selle 
loomulikku sisulist sidusust märgib väljend ladus jutt; ladusa kirjutise tunnus on sidus tekst; ladus 
häälega lugemine on sorav (vaikselt lugedes märgivad sama üksikasjalikkus ja kiirus); kuulamise 
ladusust iseloomustavad enim mõistmise üksikasjalikkus ja täpsus.

C1-tasemele on samuti omane seostada tekste mitmesuguste diskursustega:

• teha komplitseeritud tekstidest järeldusi ning selliseid ka enda jaoks uue teema juures mõista 
ja seostada. Ainult mitme keeruka teksti üheaegne sünteesiv kasutamine argumenteerimi-
seks käib veel üle jõu.

C1-taseme teksti looja ja vastuvõtja funktsioonipädevuse kvaliteediteguritest räägib osa III.4 lk 69.
Keele funktsioone ja inimese suhtluseesmärke üldiselt käsitleb vaba keeleoskusega seoses kogu 

III peatükk lk 59 jj.
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III. KEELE FUNKTSIOONID

Inimene on ennekõike inimene oma suhtlustarvetega, nagu need näiteks euroopaliku tsivilisatsiooni 
arengu suhteliselt sarnases keskkonnas aja jooksul on kujunenud. Nõnda on mingeis piirides uni-
versaalsed ka keele funktsioonid ehk need ülesanded, mida keelel tuleb oma kasutajate kogukonnas 
täita.

Keele makrofunktsioonid on
− kujutus- ehk tähistusfunktsioon (keel ideat-

siooni teenistuses ehk füüsilist ja mentaalset 
maailma peegeldamas);

− interpersonaalne ehk suhteloome funktsioon 
(keel eesmärkide, hoiakute, tõekspidamiste, 
suhtumiste ja laiemalt inimsuhete teenistuses).

Neid kaht seob ja kannab kolmas, s.o
− tekstuaalne funktsioon, sest mõlemad eel-

nimetatud funktsioonid koos avalduvad 
olukohaselt kindla žanri tekstides kui suht-
luse minimaalsetes keelelistes üksustes.1

Liites keele põhifunktsioonidele keele kasutamise põhifunktsioonid, s.o suhtlus- ja tunnetus-
funktsiooni, saame abstraheerida kommunikatiivsed eesmärgid (vt III.1 lk 61) ning teksti loome 
ja vastuvõtu funktsionaalsed tahud (III.2). Need on: teabevahetus (lk 63), hoiakute ja suhtumiste 
väljendamine ja mõistmine (lk 63), keeleline mõjutamine ja tekstikriitika (lk 64) ning sotsiaalsete 
suhete reguleerimine (lk 64), mida seob oskus ehitada ja mõista diskursust (lk 65).

Keelekasutaja funktsioonipädevusest ja selle kvalitatiivsetest teguritest on üldistavalt juttu ees-
pool (vt osa II.2.9 lk 56).

Olulisel kohal funktsioonipädevuse väljendajana on näiteks
− oskus fakte ja nähtusi määratleda, sobivalt esitada ja parandada, küsida ja vastates kasu-

tada;
− ilmutada sobivalt erineval intensiivsusastmel või määral hoiakuid ja suhtumisi suhtlusees-

märgi, kõneaine või partneri seisukohtade suhtes (teadmine, veendumus, tõenäosus; kohustus, 

KEELE PÕHIFUNKTSIOONID 
ON PEEGELDADA REAALSET 

JA VAIMUMAAILMA NING 
LUUA JA HOIDA INIMSUHTEID. 

MÕLEMAD AVALDUVAD 
ÜHEAEGSELT TEKSTIS, 

MIDA INIMENE KASUTAB 
OMA SUHTLUSEESMÄRGI 

VÕI TUNNETUSSIHI 
SAAVUTAMISEKS. TEKSTID 

KANNAVAD, TAAS-TOODAVAD 
JA MUUDAVAD KULTUURI.

1 Michael A. K. Halliday, Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold, 1985; vt pikemalt 
Kasik 2007.
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lubatus, võimalikkus, vajalikkus; tahe, soov, kavatsus, eelistused; rõõm, rahulolu, üllatus, 
hirm; nõustumine, vabandamine, kahetsus, kiitus, kaastunne vms) ning mõista sedasama;

− kasutada keelt sotsiaalsete suhete loojana ja hoidjana (kõnevoorude jm tekstiosade sobilik 
järjestus, nt olukohane pöördumine, tervitamine vm; vormelite jm keelendite sobiv valik 
jms) ja mõista keelekasutuse seda tahku;

− tavapäraselt ehitada ja kriitiliselt analüüsida diskursust, näiteks valida tekstile sobiv laad 
(jutustuse, kirjelduse, seletuse, arutluse tüüpiline kulg ja sobiv kasutusala) ning olukohane 
kompositsioon või märgata sellekohast, seejuures

• tundes kirjalike žanrite ülesehitusviise – kust alustada, kuidas teemat arendada, milliseid all-
teemasid sisse tuua, kui palju illustreerida, kas ja kuidas argumenteerida või mida üldistada, 
kuidas teksti kokku võtta;

• tundes kõnevoorude olukohaselt struktureeritud järjestusskeeme – kellel sobib keda kõne-
tada ja kuidas pöörduda, kuidas tervitatakse, kuidas sellele vastatakse, mis teemat ja kuidas 
sobib käsitleda, mida küsida ja mida mitte, kuidas vastata ja kuidas mitte; kuidas oma kõne-
voor teise omaga siduda).

Näiteks tuuakse raamdokumendis esile suhtluskoostöö üldistatud skeemid (sotsiaalse suhtluse 
mallid) nagu küsimus–vastus; väide – nõustumine või nõustumatus; nõue, pakkumine või vabandus – 
selle vastuvõtmine või sellest keeldumine; tervitus või toost – sellele vastamine jne, samuti vooru-
kolmikud, kus partneri vastusele omakorda reageeritakse.2

Kõigi funktsioonide täitmise eelduseks on suhtlusstrateegia printsiipide kohaldamine.

Suhtlusstrateegiat võib vaadelda kui kindla metakognitiivse 
printsiibi rakendust kommunikatsioonis – oma eesmärgis-
tatud keeletoimingu planeerimist, sooritamist, jälgimist ja 
parandamist suhtluskoostöös, teksti vastuvõtul, loomisel 
või vahendamisel.

Allpool näidatakse, millised osaoskused või pädevuslii-
gid osutavad keele funktsionaalsele valdamisele C1-tasemel, 
peatudes kõigepealt suhtluseesmärkidel (III.1 lk 61), siis ava-
ramatel funktsionaalsetel plaanidel (III.2 lk 63) ning eraldi 
teksti ja diskursuse sidumise, s.o puht-funktsionaalsetel kee-

levahenditel (tekstipartiklid jm üldlaiendid, modaalsus jms), vt III.3 lk 67. Lõpuks tuuakse uuesti ära 
keelekasutuse kvaliteedid, mis funktsioonipädevust toetavad (III.4 lk 69).

SUHTLUSSTRATEEGIA 
ON TEADLIKKUS OMA 

KEELETOIMINGU 
PLANEERIMISEL, 
SOORITAMISEL, 
JÄLGIMISEL JA 

PARANDAMISEL.

2 Raamdokument, lk 147.
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III.1. KEELEKASUTUSE EESMÄRGID

Teksti abil täidetakse mitmesuguseid kommunikatiivseid eesmärke ja tunnetussihte. Igas keeles saab 
esitada infot, panna teisi sõnaliselt vastama või tegutsema ja väljendada emotsioone, ükskõik mille 
nimel seda tehtaks. Keele eripära ja keelekasutuse kontekst määravad seejuures, milliste konkreet-
sete vahenditega saab teatud suhtluseesmärki sobivalt, asja- ja olukohaselt täita.3

Üht ja sedasama suhtluseesmärki võib täita ebaviisakalt ja viisakalt (vrd Kust kurat siit len-
nujaama saab? ja Vabandust, kuidas siit saaks lennujaama?), aga ka lihtsalt ja algeliselt või 
komplitseeritumal viisil. Näiteks võib turist või õpinguid 
alustanud laps teed küsida sõnadega Tere! Kus palun len-
nujaam … buss vaja? Selsamal eesmärgil võib emakeelne 
pidada terve monoloogi: Andestage, kas ma tohin hetkeks … 
Mul oleks vaja bussiga lennujaama pääseda – kas te juha-
taks palun, kust ja mis number sinna läheb. Ma vaatasin 
juba kolme tulba juures, aga kuskil pole lennujaama mär-
gitud.

Suhtluse põhieesmärkide täitmine õnnestub lihtsas lau-
selises vormis juba oluliselt varem, B-tasemel on juurde 
tulnud oskus kasutada lausetüüpe teisestel suhtluseesmär-
kidel, nagu küsimusevormiga pehmendatud käsk või sama 
lausevormi taha peidetud eitus (vt eespool lk 56 jj).

B2-plusstasemel oskab keelekasutaja esitada täpsustavaid küsimusi, et veenduda, kas on õigesti 
teis(t)est aru saanud, ja kahtluse korral paluda lisaselgitusi.4

C1-tasemel lisandub vihjeline keelepruuk: oma suhtluseesmärke suudetakse varjata partneri mõtet 
ja tegevust suunava teksti taha ning teiste analoogilist toimimist tõlgendada. Näiteks teatud viisil 
toimimise käsu asemel kirjeldatakse olukordi ja jutustatakse kellestki või millestki, soovides tegeli-
kult muuta teise käitumist või panna ta sarnaselt tegutsema (jonnaka lapse emale: Maria paneb oma 
lapse iga päev poole üheksa ajal vanni ja teeb terve rea rutiinseid toiminguid – nii jääb tüdruk tal 
absoluutselt alati üheksa ajal magama ja on rõõmus laps); laenusoovi peidetakse oma rahamurest 
jutustamise taha ja kirjeldatakse, millal või kuidas mure tulevikus laheneb, (Ma saaks praegu väga 
soodsalt talvekummid, aga saan raha alles kahekümnendal kätte, kole vilets, et hea võimalus läheb 
aia taha) vms, mis on põhimises tuttav emakeelsest keskkonnast. Ka käitumis- ja tegevusjuhised 
(sh õigusaktid) või seadmete kasutusjuhendid pole lauselised käsud, vaid esitatakse spetsiifi lise kir-

SUHTLEJA ÜLDISED 
EESMÄRGID ON 

ANDA INFOT, PANNA 
TEINE SÕNALISELT 

VASTAMA VÕI TEGUT-
SEMA, VÄLJENDADA 
OMA ARUSAAMISI, 
EMOTSIOONE VÕI 

SUHTUMISI JA 
MÕJUTADA TEISTE OMI.

3 Täpsemalt: Kerge 2000a: 130–133.
4 Raamdokument, lk 104.
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jeldava teksti vormis, mis on valdavalt deklaratiivne ka lingvistilises mõttes (kindlad vormelid ja 
sarnased lausestruktuurid ehk palju sõnalist ja süntaktilist kordust).

Vilunud keelekasutaja suudab kõiki suhtluse üldeesmärke ühendada oma tekstiloome kitsamate ees-
märkidega. Kitsam eesmärk võib olla enda või fi rma usaldusväärsuse tõstmine ja ostukäitumise 
mõjutamine, enda erialase pädevuse näitamine või teiste oma laiendamine, töösuhete loomine, isik-
liku või sotsiaalse partneriga ühise keele leidmine, sümpaatia või antipaatia väljendamine millegi 
või kellegi vastu vm. Suhtluslaad ja tekst peavad eesmärkide saavutamiseks olema vastuvõetavad.5

Suhtlusakt õnnestub, kui põhieesmärgi täitmise nimel valitakse sobiv verbaalne ja suhtlusstiil,6 

kõnevoorude või muude kompositsiooniosade sobiv žanriomane järjestus ning olukohased keelendid 
(õige register ja sobiv kood7), kasutatakse sobivaid tekstipartikleid ja viisakusvormeleid, sinatatakse 
või teietatakse kultuuri- ja rühmaomasel viisil.

B2-plusstasemel on inimene võimeline väljenduma selgelt, kindlalt ja viisakalt, valides olukohaseid 
keelendeid.

C1-taseme keelekasutajale on jõukohane kõik ülal loetletu, sest keelepagas on suurem, inimene 
on lisaks jutustamisele, kirjeldamisele ja seletamisele omandanud oskuse sügavamalt ja vihjeliselt 
arutleda ja argumenteerida ning tema suhtlus on ladus ja paindlik.8

Nii on C1-tasemel oluliselt paranenud nii tekstiloome eesmärkide valitsemine kui ka teksti vas-
tuvõetavus. Inimene kasutab keelt paindlikult ja mõjusalt enamikul suhtluseesmärkidel, valdab 
emotsionaalset ja vihjelist keelepruuki ning oskab teha nalja.9 C1-tasemel tajutakse selgeid ja 
varjatumaid eesmärke ning registrivahetusi ka teiste juures hästi. Lisandunud on idioome ja argiväl-
jendeid, släng vm erikeel ei sega enam mõistmist. Nii on võimalik ka pikemat kirjandusliku teksti 
lugeda või fi lme vaadata, tabades oma üldiste arusaamiste piires terviku kunstilisi eesmärke.10

5 Vastuvõetavus on üks tekstuaalsuse parameetreid ehk tekstilisuse tunnuseid. Vt nende kohta: Robert-Alain 
de Beaugrande, Wolfgang Ullrich Dressler, Einführung in die Textlinguistik. Tübingen: Niemeyer, 1981. 
Eesti keeles vahendab neid oma sissejuhatuses: Krista Kerge, Tekstilingvistika ja toimetamine. – Keel ja 
Kirjandus 2003, 4, 274–277. Ainult vastuvõetav tekst saab osutuda otstarbekaks ehk täita oma eesmärgi.
6 Vt Pajupuu 2001: 97–101.
7 Koodi mõistest on juttu tagapool – see on oma registrikohaste keeleharjumuste kohandamine kindla olu-
korra ja adressaadi järgi. (Vt lk 72.)
8 Raamdokument, lk 101 ja 141–149.
9 Raamdokument, lk 94.
10 Raamdokument, lk 141.
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III.2. KEELE PÕHIFUNKTSIOONID

III.2.1. Fakti- jm teabe hankimine, kasutamine ja edastamine

Eesmärgipärane lugemine ja suhtluskoostöö on omandatud juba B2-tasemel.11

B2-plusstasemel
• suudetakse hankida infot ka erialakirjandusest, kui on võimalus terminitõlgendust sõnaraa-

matust kontrollida;
• edastatakse infot ja arvamusi ka kirjalikult ja seostatakse oma arvamusi teistelt kuulduga.12

C1-tasemel
• suudetakse keskenduda asjakohastele detailidele;
• areneb lõplikult välja võime avalikus, töö- ja haridussfääris kirjalikest, vajadusel vägagi 

spetsiifi listest allikatest infot hankida;13

• mõistetakse nii kasutusjuhendeid kui ka käitumis- ja tegevusjuhiseid, olgu need inimese 
asjatundmuse valdkonnast või väljastpoolt;

• osatakse ladusalt ja sundimatult ja olukohaselt vastata küsimustele, märkustele ja keeruka-
tele vastuväidetele;

• aidatakse kaasa töö edenemisele, küsides teiste arvamust ja kutsudes üles liituma.14

III.2.2. Hoiakute ja suhtumise mõistmine ja väljendamine

Hoiakute ja suhtumisega seostuvad ettepanekud, nõuded, hoiatused, nõuanded, julgustamine, abi-
palved, kutsed, pakkumised jms.

B2-plusstaseme keelekasutaja
• tabab meediakanaleid ja salvestisi kuulates kõneleja(te) seisukohti ja hoiakuid;
• oskab juba B2-kriteeriumtasemest alates edasi anda tundevarjundeid.15

C1-taseme keelekasutaja
• on osav sõltumata vastuvõetavast keelevormist ja žanrist tegema kontekstis, grammatikas ja 

sõnavalikus peituvate vihjete põhjal järeldusi hoiakute, meeleolu ja kavatsuste kohta;16

11 Raamdokument, lk 88 ja 97.
12 Raamdokument, lk 101.
13 Raamdokument, lk 88.
14 Raamdokument, lk 96-97.
15 Raamdokument, lk 86 ja 94.
16 Raamdokument, lk 91.
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• mõistab eri laadi saadetes ja salvestistes (ka ebatavalise keelekasutuse puhul) peeni nüansse, 
nagu varjatud hoiakud ja kõnelejate omavahelised suhted;

• suudab kirjalikest allikatest infot hankides tabada pisimaidki detaile, k.a hoiakud ja arvamu-
sed, mida ei väljendata otsesõnu.17

III.2.3. Teksti kriitiline vastuvõtt ja keeleline mõjutamine

Juba B2-plusstaseme keelekasutaja
• orienteerub poolt- ja vastuväidetes, annab adekvaatselt edasi oma mõtteid ja arvamusi;
• oskab kavakindlalt põhjendada oma seisukohti, tuues välja olulised aspektid ja väiteid kin-

nitavad üksikasjad – oskus areneb sel tasemel lõplikult välja;
• oskab veenvalt väljendada oma rahulolematust, nõudes kahju korvamist, ja panna selgelt 

paika, mis piires ta on nõus järeleandmisi tegema.18

C1 tasemel on lisaks iseloomulik
• tabada kiiresti, kas erialase vm teemaringi tekst on sedavõrd asjakohane, et tasub sellesse 

süveneda;
• mõista vastuvõetava teksti taha peidetud kavatsusi, k.a kõigi eluvaldkondade kirjalike arva-

muste sõnastamata nüansse;
• mõista juhendite ja juhistega kaasnevaid hoiatusi;19

• kaasata teisi vestlusse;
• raskusteta väidelda ka keerukal abstraktsel teemal, lisada järeldusi ja seisukohti ning kaitsta 

neid veenvalt ning olla veenev ka esindaja rollis ametlikke seisukohti kaitstes;
• vastata sundimatult ja olukohaselt küsimustele, märkustele ja keerukatele vastuväidetele, 

v.a väga ründavad või teravad küsimused.20

III.2.4. Sotsiaalne suhtlus

Sotsiaalne suhtlus hõlmab keele mikrofunktsioone nagu tähelepanu püüdmine, pöördumine, tervita-
mine, tutvustamine, toostid, lahkumine vm, millega inimene tuleb toime juba iseseisva keelekasutuse 
lähtetasemel.

17 Raamdokument, lk 86 ja 88.
18 Raamdokument, lk 96, 76 ja 98.
19 Raamdokument, lk 88, 89 ja 91.
20 Raamdokument, lk 96 ja 104.
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Mõnigi selline funktsioon võib kindlas kultuuris olla võõras või kadunud – individuaalselt leiab 
inimene siis olukorrale lahenduse, kuid tal on vähe, millele ümbruses toetuda. Näiteks puudub eesti 
kultuuris viisakusvestluse kohustus ja sellega suhtluskontrolli haaramiseks vajaliku small-talk’i 
kindlad teemad.21 Puuduvad ka üldlevinud toostid, v.a teie terviseks, perenaise terviseks, juubilari 
terviseks vms. Kultuuriomasest sotsiaalsest suhtlusest räägib pikemalt varasema kõrgtaseme keele-
oskust kirjeldava raamatu alapeatükk Suhtluskultuuri ühiskondlik kohasus.22

B2-tasemel oskab keelekasutaja
• üle küsida, kas on teisest õigesti aru saanud, ja paluda kahtluse korral selgitust.

B2-plusstasemel oskab keelekasutaja
• sekkuda arutellu, kõnelust olukohaselt alustada, jätkata ja lõpetada, võtta kõnevooru;
• anda tagasisidet, osutada mõistmist ja kaasata teisi vestlusse.

C1-tasemel areneb lõplikult välja oskus
• eesmärgistatult ja vabalt valida sobivaid fraase, millega sõna saada ja kõnevooru hoida;
• siduda oma jutu oskuslikult teiste omaga.23

III.2.5. Oskus ehitada ja analüüsida diskursust

Tekstide komponeerimine ja muudega seostamine, nagu ka tekstide mõistmine nõuab kursisole-
kut sellega, mida kultuuris üldisemalt ja kindlas ajalõigus aktuaalselt teatakse või arvatakse 
teema ja allteemade, samuti kõnealuste olukordade, asjade, nähtuste ja isikute kohta. (Vt ka 
peatüki osa III.2.3 lk 64.) Nii luuakse tavapärased intertekstuaalsed seosed ehk seosed tekstide 
vahel.

Tekstidevaheliste seoste loomine ja mõistmine hõlmab keeleomaseid tekstiharjumusi, nagu 
sobiva laadi valik (jutustuse, kirjelduse, arutluse tüüpiline kulg ja osatähtsus kindlat liiki tekstis) 
ning žanrile omane ülesehitus.

B2-plusstasemel suudab keelekasutaja
• mitmesuguste siduvate väljendite abilt tulemuslikult edasi anda mõtteseoseid.

21 Raamdokument, lk 96 ja 104.
22 Samas: 69–74.
23 Raamdokument, lk 103–104.
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C1-tasemel ei valmista keelekasutajale erilisi raskusi
• tuttavate kirjalike žanrite ülesehitus – kust alustada, kuidas teemat arendada, milliseid all-

teemasid sisse tuua, kui palju illustreerida, kas ja kuidas argumenteerida või mida üldistada, 
kuidas teksti kokku võtta;

• selle mõistmine, milliseid rõhuasetusi teksti ülesehitus kannab, kuidas teda info järjestami-
sega terviku juurde suunatakse või mõjutada püütakse;

• kõnevoorude olukohaselt struktureeritud järjestamine – kellel sobib keda kõnetada ja kuidas 
pöörduda, kuidas tervitatakse, kuidas sellele vastatakse, mis teemat ja kuidas sobib käsit-
leda, mida küsida ja mida mitte, kuidas vastata ja kuidas mitte; kuidas oma kõnevoor teise 
omaga siduda;

• aru saada, kui vestluse struktuur on ebatavaline ega suuna mõistmist (näiteks peidab midagi 
või osutab kaaslaste kohatule käitumisele).

C1-taseme keelekasutaja aktiivne oskus piirdub järgmisega:24

• oskab sõnastada keerukaid kirjeldusi ja jutustusi: siduda allteemasid, arendada mõtet ja 
lõpetada sobiva kokkuvõttega – oskus teemat arendada on lõplikult välja arenenud;

• oskab selgelt, sujuvalt ja loogiliselt väljenduda, valdab kompositsioonimalle ja sidumis-
võtteid. Kompositsiooni ja sidumisviiside valdamine ei ole siiski emakeelelähedaselt 
mitmekesine – C2-tasemel lisandub oskus valida oma eesmärkide ja stiilitaotluste järgi 
mitme sobiva ülesehitusvõimaluse ja mitme sidumisvõimaluse vahel.25

Kirjaliku teksti tavapärasest ülesehitusest ja sidumisest on juttu eesti keele kui võõrkeele süntak-
siraamatu asjakohastes osades.26 Seal räägitakse ka pisut ka eesti dialoogi eripärast.27 Pikemalt 
käsitleb eesti dialoogi Hille Pajupuu.28

Allpool käsitletakse teksti sidumist seoses eesti keele vahenditega (vt V ptk alapeatükke; kokku-
võtte leiab osutamise ja sidumise osast lk 139).

24 Raamdokument, lk 103–104.
25 Raamdokument, lk 145.
26 Kerge 2000a: 158–182.
27 Samas, lk 186.
28 Pajupuu 2001: 109–124.
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III.3. KEELEVAHENDID FUNKTSIOONIPÄDEVUSE OSANA

B2-tasemel valdab keelekasutaja peaaegu igasuguseid keelevahendeid, väljendudes üsna kindlalt, 
selgelt ja viisakalt nii ametlikus kui ka vabas registris. Vastavalt olukorrale kasutab ta keeleomast 
väljendusviisi ning saab aru ka igapäevastest kinnistunud fraaslausetest jm puhtfunktsionaalsetest 
väljenditest, nt Pole hullu! Mis sa räägid! Mis siin imestada! Kus sa sellega! Mine oma jutuga! 
Mine tea!29

Funktsioonipädevuse kvalitatiivset tahku parandab suhtluse ladusust ja teksti sidusust kas-
vatavate keelevahendite osatähtsuse pidev kasv inimese keelepagasis, samuti nende vahendite 
kasutusosavuse kasv, mis muudavad suhtluskoostöö loomulikuks ja jätavad tekstist loogilise terviku 
mulje. Teisalt kasvab koos keelepagasi üldise kasvu ja keele tegeliku kasutuse vilumusega ka täpsus 
eneseväljenduses ning teksti vastuvõtul ja mõistmisel.

C1-tasemel on lisandunud järgmised keelevahendid.

Prosoodilised vahendid. Inimene oskab muuta intonatsiooni ja kasutada lauserõhke, et väljendada 
peenemaidki tähenduserisusi. Selge hääldus ja voolav kõne toetab ühtlasi muid eesmärke.

Sõnavara. Koos toimetulekuala avardumisega (vt IV ptk lk 71) kasvab sõnavara ulatus ja kasu-
tusoskus, teatud määral ka rikkus, eriti haridus- ja töösfääris, kuid ka isiklikus ja avalikus sfääris. 
Sõnaliigisuhted ja kollokatsioonid on suhteliselt loomulikud.

Grammatilised sõnad. Inimene oskab
• märkida tegevuse faktilisust, tõenäosust, kohustuslikkust, faasi jms ning väljendada oma 

tahet, eksides harva sagedasemate abitegusõnade kasutamisel ja rektsioonis (vt V.3 lk 113);
• märkida eitust ja ajasuhteid, astmestada tunnuseid sobiva (väljakujunenud) partikli või pool-

liitega, nagu mitte kuidagi, mittevastav, mitteteadmine, ebakvaliteetne, ebaefektiivne; eel- ja 
järelkontroll; ala- ja ülekoormatud, üsna tõhus, väga tõhus, ülitõhus (vt V.1 lk 93, V.4 lk 122 
ja V.6 lk 129);

• väljendada sagedasi seisundeid, nende muutusi ja muutmisi, kasutades sobivaid (ja sageli 
kindla seisundi väljendamiseks kinnistunud) verbe, nagu jäi ootele, muutus kohmetuks, 
läheb segi, pani ameti maha, sai alluvast ülemuseks jms (vt V.4 lk 122);

• kasutada võrdlemisi laias ulatuses kaassõnu, sh refereerivaid, nt kelle sõnul, mille järgi või 
alusel, osutavaid, nagu mille/missuguses korras, mille puhul/korral, kelle nimel, millistel 
asjaoludel, kelle volil või volitusel, sh allteemale vm kitsendusele viitavaid, nagu mille osas, 
ja põhjendavaid, nt kelle pärast, kelle süül jms (vt V.7 lk 136);

29 Vt ka Loog, Kerge 1999: 97–107.
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30 Vt Reet Kasik, Eesti keele sõnatuletus. TÜ eesti keele osakonna toimetised 3. Tartu: TÜ, 1996.

• siduda oma kõnevoore ja teksti osi, algatada, jätkata, lõpetada või tõrjuda teemat või suhtlust, 
väljendada ja mõista emotsioone, kasutades üha loomulikumalt tekstipartikleid ja rõhulaien-
deid, loomulikke hüüdfraaslauseid jms grammatiseeruvaid keelendeid (vt V.7 lk 136).

Sõnamoodustus laieneb oskuseni valida vaatepunktiga sobivat süntaktilist strateegiat, nt tuletada 
reeglipäraselt laiendatud nimisõnafraase, mis viitavad tervele olukorrale, st nii osalistele kui asja-
oludele (vt V.1.1 lõpuosast lk 93 jj). Üha enamate tuletuspaaride tundmine ja tuletusliidete tähenduse 
mõistmine (nt -kond, -stik, -la, -lane, -line jpm) kompenseerib lünki sõnavaras (vt V ptk kõigist osa-
dest) ja aitab tunnetada suhtumist (vt liidete -rd ja -rda- kohta V.1.2).30

Vormimoodustus ja -kasutus areneb enamate sünonüümsete väljendusvahendite mitmel eesmärgil 
kasutamise ja eriti mõistmise suunas (vt V ptk kõigist osadest jm).

Lauseehitus on muutunud oluliselt loomulikumaks.
• Lause põhitüüpide rakendusoskus on avardunud seoses tegusõnade hulga kasvuga ja gram-

matikaoskuste lihvimisega (ühildumine on juba ligi veatu, rektsioonilaiendite valdamine 
ja vajadusel ka sõna- ja käsiraamatutest leidmine on märksa ulatuslikum; eri lausetüüpide 
sõnajärge osatakse teksti kuluga kohandada, kuigi selles osas püsivad vead).

• Lausestus on muutunud ka loomulikult keerukamaks: kõrvallause liike kasutatakse üsna 
laial skaalal ja vastete kohustuslikkust tajutakse nende juures hästi, ilma et see oskus veel 
sarnaneks emakeelekõneleja omaga jms). Kasvanud on ka lauselühendite tarvitamise oskus 
(nt des-, mata-lauselühendid määruse ja täiendina, laiendatud kesksõnad täiendina ja öel-
distäitena, mine-tarindid vm sagedasem). Vt ka V.3 lk 113.

Tekst on sidus ja võrdlemisi loomulik nii sõnas kui ka kirjas. Vt V.7 lk 136.

Teksti vastuvõtul oskab C1-taseme keelekasutaja samade vahendite kasutusotstarvet mõista.
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III.4. FUNKTSIOONIPÄDEVUSE KVALITATIIVSED TEGURID

III.4.1. Kõne ladusus ja teksti sidusus

B2-plusstasemele jõudnud keelekasutaja
• on võimeline ettevalmistuseta suhtlema. Ta väljendub ladusalt ja vabalt ka siis, kui käsil on 

pikem ja keerukam kõnelõik;
• oskab sekkuda arutellu, haarata kõnevooru; kõnelust ja teemat alustada, jätkata ja lõpetada, 

kasutades selleks olukohaseid keelendeid.
• Tema kirjalik tekst on sidus, sest mitmesuguste siduvate väljendite valdamine lubab mõtte-

seoseid tulemuslikult edasi anda.

C1-taseme keeleoskaja
• väljendub ladusalt ja spontaanselt, peaaegu pingutuseta. Keerulisema teema korral võib loo-

mulik, sujuv kõnevool siiski takerduda;
• suudab sihipäraselt ja vabalt valida sobivaid fraase, millega sõna saada või kõnevooru hoida, 

et võita mõtlemisega.
• Tema kirjalik väljendusviis on selge, sujuv ja loogiline, sest kompositsioonimalle ja sidu-

misvõtteid vallatakse piisaval määral.

Väljendus ei ole siiski veel loomulik, eeldada võib mõningaid pingutusi ja takerdumisi. Pause on enam, 
kui vajatakse täpsema sõnastuse leidmiseks, sobiva näite või selgituse otsimiseks. Ka ei luba C1-tase 
veel luua täiesti loogilisi, mõttelt ja ehituselt igati sidusaid kirjalikke tekste. See eeldaks mitmeid üles-
ehitusviise ja rikkalikku sidumisvõtete pagasit. (Nimetatud vajakajäämised kaovad tasemel C2.)

III.4.2. Väljendus- ja mõistmistäpsus

Kui B2-tasemel suudab keelekasutaja tagada üksikasjaliku usaldusväärse teabe, siis C1-tase mel 
oskab ta lisaks oma arvamustes ja väidetes üsna täpselt edasi anda kindluse, kahtluse, võimalikkuse 
jms astet.

Siiski ei saa C1-tasemel veel eeldada ühemõttelist väljendust, oskust vajalikku rõhutada ja eris-
tada. Alles hiljem (C2) saavutatakse oskus peenemaid tähendusvarjundeid edasi anda, mis eeldab 
oskust korrektselt kasutada mitmesuguseid täpsustavaid keelendeid (määramäärsõnu, eri tüüpi kõr-
vallauseid jm). Suuliselt on tasemekohane aeg-ajalt takerduda.

Mõistmise täpsusaste on B2-kriteeriumtasemega võrreldes selgelt suurem, lubades järeldada 
teksti ja selles peituvate vihjete põhjal, mida kannavad eri tüüpi keelevahendid, sh ebatavalisedki 
(vt III.3 lk 67). Selline järeldamise oskus teeb võimalikuks sidumata tekstide (nt jooniste ja tabelite) 
tõlgenduse. Raskusi on peente stiilivarjunditega, aeg-ajalt on midagi vaja üle küsida või lugeda.
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C1-taseme tekstide formaalsusaste, mis näitab ja toetab väljendustäpsust, on žanrikohaselt loo-
mulik.

Ühemõttelisust kasvatab üldiselt teksti suurem formaalsus, mida mõõdetakse nimisõnade ja nen-
dega seotud sõnaliikide (nt eesti adjektiivid ja kaassõnad) osatähtsuse järgi tekstis. Sama dimensiooni 
vastaspoolusel on kontekstuaalsus, mille suhteline kasv tähendab vastavalt mitmetimõistetavuse 
suuremat tõenäosust. Formaalsusnäitaja on varasema kõrgtasemega eesti keele kasutajatel Kerge, 
Pajupuu ja Altrovi uurimuse järgi emakeelsetega sarnane.31 Mõneti võib nii toona mõõdetud kui 
C1-taseme väljendustäpsust soosida kõrgemate keeleoskustasemete haridustundlikkus. Paljud uuri-
mused näitavad nimelt haridustaseme ja kontekstuaalsuse määra seost. Mida haritum inimene, seda 
vähem kontekstuaalne on tema kommunikatsioon.32 (Vt ka II ptk, lk 47; IV ptk, lk 74.)

31 Vt pikemalt Kerge, Pajupuu, Altrov 2007.
32 Vt samas: 629.
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Iga keeletoiming leiab aset ehk iga keelekasutuse akt toimub teatud tüüpilise sotsiaalse olukorra 
kontekstis, mis uurimuste järgi eristuvad kõige selgemini oma asendi poolest formaalsuse–infor-
maalsuse skaalal – s.o kindla keeleregistri poolest. Iga register kuulub omakorda mõnda tüüpilisse 
eluvaldkonda (suhtlussfääri, tegevus- või toimevaldkonda, eri- või huvialasse).1

Keele õppimise ja õpetamise üldeesmärke 
silmas pidades on Euroopa keeleõppe ühtses 
raamistikus oluliseks peetud nelja eluvaldkonda 
või suhtlussfääri, mis isiku tasandil põimuvad.

• AVALIKU ELU VALDKOND seostub Eesti ühis-
konna, siinse inimese kodukoha, elukoha 
ja huvirühma elus osalemisega, k.a meedia 
kaudu, aga ka kogu ühiskonna-, kultuuri- ja 
vaimueluga, mis on eesti keele vahendusel 
kättesaadav igaühele. Toimides ühiskonna 
tegusa liikmena, püüab inimene end Eesti 
üldise ja kohaliku eluga või nende mingi 
probleemiringiga kursis hoida ja vaimuelus 
osaleda (nt avalikel üritustel käia, jälgida 
ajakirjandust ja reklaami vms). Nii kujun-
datakse oma kriitiline suhe avaliku elu 
tahkudesse ja nähtustesse ning vajadusel 
on võimalik selles kaasa rääkida. Avalikus 
sfääris teeb inimene oma igapäevaelu väl-
timatuid toiminguid (nt enda või lähedase õiguste või kohustuste täitmisega, raha ja varaga, 
kodukoha ja elukoha haldamise ja kaitsega, tervise ja tervishoiuga, turvalisuse, päästeolukor-
dade ja õiguskaitsega, kaubanduse ja teenindusega seotud toimingud või suhted). Avalikkuses 
aetakse asju, jagatakse vaimseid väärtusi ja kritiseeritakse kitsaskohti, toimitakse ja/või tegutse-
takse kas enese nimel või mõne organisatsiooni, huvigrupi vms esindajana.

• ISIKLIKU ELU VALDKOND hõlmab pere- vm lähisuhteid ja isiklikku laadi toiminguid. Inimese 
isiklikku ellu kuulub lävimine kaaskondsetega (isiklikud suhted elukohas, huvirühmas, reisi- 

KEELEREGISTER ON KÕNELEJA 
SOTSIAALSEST ROLLIST TINGITUD 
KEELEVAHENDITE VALIK KINDLAT 

TÜÜPI SOTSIAALSES OLUKORRAS, 
MIDA ISELOOMUSTAB KINDEL 

ROLLISUHE (MEES–NAINE, 
SÕBER–SÕBER, ARST–PATSIENT, 

TEENINDAJA–KLIENT), 
PIIRITLETUD KÕNEAINESTIK OMA 
SÕNAVARAGA JA KINDEL ŽANR 
OMA KOMPOSITSIOONIGA. MIDA 
AMETLIKUM ON SUHTLUS, SEDA 
KITSAMAD ON STIILIVÕIMALUSED 

JA SEDA RANGEM TEKSTI 
ÜLESEHITUS.

1 Vt nt Loog, Kerge 1999: 21. Pikemalt vt Krista Kerge, Kirjakeel ja igapäevakeel. – Tiit Hennoste (toim.), 
Eesti keele allkeeled. TÜ eesti keele õppetooli toimetised 16. Tartu: TÜ, 2000, 75–110 (edasi Kerge 2000b).
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ja töökollektiivis, haridusasutuses, k.a laste jt lähikondsetega seotuna); hobidega tegelemine; 
oma infovajaduse, ajaviitetarvete ja kultuurihuvide avalikku sfääri sekkumatu rahuldamine 
(televisioon, raadio jm ajakirjandus, võrguteavikud, teater, kino, kultuuriüritused, raamatud 
ühendamas isiklikku ja avalikku sfääri2) ning kõige sellega kaasnev eestikeelne tunnetus ja vaba 
(ebaformaalne või neutraalne) suhtlus.

• TÖÖVALDKOND hõlmab inimese töösoovist, tema kui töötaja õigustest ja kohustustest tulenevaid 
toiminguid ja suhteid, nt töövõimaluste otsimist, töö hankimist, töise info valdamist, tööasjade 
ajamist, kolleegidega ja äri- või sotsiaalsete partneritega esindajana lävimist. Eri laadi kohustu-
sed kaasnevad suurema vastutuse ja juhtimisega. Erinevad ka töised olukorrad, mida kogetakse 
töökohas või mujal asju ajades, telefonis ja silmast silma suheldes, dokumente ja kirju koos-
tades, koosolekutel ja läbirääkimistel osaledes, lähetuses viibides, võõrustamise olukordades 
jne. Töövaldkonnas on võõra keelega toimetulek C1-tasemelgi üks raskemaid sihte, sest sõltub 
paljudest muudest teguritest peale võõrkeele oskuse (iseloom, kalduvused, andelaad, üld- ja 
oskusteadmised, emakeelne suhtlus- ja tekstikogemus vm).

• HARIDUSVALDKOND hõlmab igasugust õppekonteksti, kus eesmärgiks on omandada kindla-
piirilisi teadmisi või oskusi. Enamasti peetakse silmas formaalset haridust: õpitakse mõnes 
haridusasutuses (ametikool, tehnikum, kõrgkool, keeltekool vm) või ka ühe kordsetel kursustel, 
mida korraldavad omavalitsus, ettevõtjad jne (ühistu pidamise kursused, alternatiivspordi- või 
nn ellujäämiskursused, maalilaagrid vm). Õppimise vorm kaasab tänapäeval ka kaugõppe, eriti 
e-õppe, kus hallatakse vahetust õppimisest erinevaid tekstiliike (rohkem lugemist, sh elektrooni-
list hüpertekstilist lugemist või salvestisi koos visuaali suurema või teist laadi tähtsusega jne).

Iga valdkond hõlmab oma TEMAATIKAT. Olukord 
määrab žanri, mille kaudu keeleline tunnetus ja suht-
lus toimub. Üks ja seesama teemaring või kõneaine 
võib tulla jutuks mitmes eluvaldkonnas, kuid neis ei 
käsitleta seda ühtmoodi ega väljendata samas žanris. 
Näiteks valimiste teema on avalik teema, mida kajas-
tatakse reklaamis, uudistes ja arvamuslugudes, kuid 
arutatakse ka isiklikus ringis või töösse puutuvatelt 
tahkudelt töösfääris (neiski suuliselt või kirjalikult ja 

2 Iñaki Martínez de Luna ja Pablo Suberbiola (Measuring Student Language Use in the School Context. – 
Jasone Cenoz (ed.), Teaching Through Basque. Achievements and Challenges. Clevedon, Buffalo, Toronto: 
Multilingual Matters Ltd, 2008, 59–84) järgi ületavad ühiskonda hõlmavad (ingl community-wide) sotsiaal-
sfääri tekstid, k.a meediatekstid isikliku valdkonna mudeleid, avardades isikliku keelekasutuse valdkonda ja 
sidudes keele kasutussfääre.

KOODI VALIK ON 
TEEMAVALDKONNALE 

OMASE SISU VÄLJENDUSVIISI 
KOHANDAMINE 

TEEMAKÄSITLUSE OLUDEGA, 
ERITI ADRESSAADIGA.
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mitmes žanris). Füüsika kindlat  teemat käsitletakse haridussfääris ühtmoodi VI ja teistmoodi XII 
klassis ja see võib saada kas kirjaliku õpiku teksti, ülesande või õpetaja-õpilase suulise dialoogi 
kuju. Sama teema saab avalikus sfääris (näiteks ajakirja aimerubriigis, raadio aime saates või tele-
visiooni teadus uudistes, täis kasvanute aimeraamatus ja teatmeteoses) kindlasti teistsuguse väljundi, 
mis sõltub olukorrast, k.a kanal, keelevorm ja adressaat. Keelekasutus on eelmistest kardinaal selt 
erinev, kui asjast kirjutada füüsikateadlasena, kuid sedagi tehakse erineva detailsusega, erinevate 
selgitustega ja erineval näitlikustamise astmel uurimisraportis, artiklis ja loengu jaoks.

Teemavaldkonnale omase sisu väljendusviisi kohandamist käsitlusoludega nimetatakse sobiva 
koodi valimiseks.

Igal kultuuriomasel elutarbelisel žanril (nt kauplusedialoogil ja telefoni-müügivestlusel oma all-
žanritega, VI klassi ja abituuriumi füüsikaõpiku selgitusel või ülesandel, ajaleheuudisel kollases ja 
soliidses väljaandes) on oma tüüpiline, adressaati jm olukonteksti arvestav kood. Iga kunstižanri (nt 
romaani, novelli, fi lmi- või lavadraama) kood kui autoristiil väljendab seevastu rohkem või vähem 
autori isikupära kui žanrinormide eiramise viisi ja astet, kuid võõrkeelne kunstiloome on tavaliselt 
harv erand või õpivõte.

Keele õppija või omandaja, nagu iga üksikisiku poolelt põimuvad elusfäärid ning olukorrad: 
õpetaja jaoks on haridussfäär ja müüja jaoks avalik sfäär oma olukordadega ka töövaldkond; ajakir-
jandus ja reklaam on avaliku sfääri allvaldkonnad ja nähtused, millega kokkupuude võib kuuluda 
isiklikku sfääri, eriti kui sellel kokkupuutel avalikku väljundit ei ole jne.3 See tähendab, et iga 
vahetu suhtluse olukorda tuleb näha kahelt tahult: inimese kui kodaniku või tarbija jaoks on see 
isiklik sfäär, millega võib hakkama saada või mitte, kuna ametiisikuna (sh teenindajana) kulub see 
töösfääri, millega tuleb nõuetekohaselt toime tulla.

Olukordadega toimetulekust on enamasti lahutamatu koos keeleoskuse kasvuga üha laienev teema-
ring. Vilunud keeleoskaja C1-taseme temaatika laieneb tavaliselt spetsiifi lises suunas, dikteerituna 
huvide, õpingute ja töö sisust. Sel tasemel on aga temaatika individuaalsest avardumisest hoopis olu-
lisem iga uue ja varasemagi kõneaine detailsem ja sügavam valdamine, mis spetsiifi lisema sõnavara 
kõrval tähendab oskust ka uusi seoseid erinevates olukordades mõista, luua ja sobivalt väljendada. 
Teisisõnu, C1-tasemel ei kasva kindlas suunas mitte niivõrd temaatika, kuivõrd sellesse haaratav 
kõneainestik ja viimasega toimetulek: see, kuidas ja mis tahult tuttavaid teemasid käsitleda, aren-
dada ja avardada suudetakse ning millise raskus- ja uudsusastme tekste mõistetakse.

C1-taseme teine oluline tunnus on žanritunnetus, k.a koodi valik, mis põhineb muuhulgas keele-
pagasi tasemekohasel variatiivsusel. Näiteks avalikult ei esineta ega kirjutata enam laadis „minuga 
juhtus”, st ei aeta segi isiklikku ja avalikku sfääri. Just see joon eristab näiteks avalikus ja tööelus 
vilumatut emakeelset, kelle jutt läheb tihti isiklikule pinnale, ja vilunud võõrkeelekasutajat, kelle 

3 Vt pikemalt Raamdokument, lk 64–65.
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kogemus lubab püsida žanris ja kasutada sobivat koodi. Seepärast räägitakse ka C2-tasemest kui 
sellisest, mis on lähedane haritud emakeelele. Arusaam hariduse tähtsusest siinkohal on oluline 
mõistmaks, miks iga emakeelne ei pruugi näiteks vaba keeleoskaja pädevustesti edukalt sooritada. 
Oma loomuliku kõne, sõnavara ja grammatika juures sooritab näiteks keskharidusega inimene tõe-
näoliselt C1 testi, kuid sel juhul veelgi tõenäolisemalt halvasti – keeleoskus sõna traditsioonilises 
mõttes on lihtsalt suhtluspädevuse üks kitsas tahk, mida ei ole võimalik lahutada eesmärgipärasest 
toimetulekust asjalike žanritega.

Kuivõrd B2-taseme keelekasutaja tuleb sõltuvalt east, haridustasemest, huvidest, elukutsest 
toime praktiliselt kõigi endale oluliste olukordadega, siis pööratakse allpool osas IV.1 tähelepanu 
ennekõike nendele olukordadele, millega toimetuleku kvaliteet C-tasemel tugevasti muutub. Pea-
miselt tähendab see olukordi, mis puudutavad ametiisikuid jm professionaale, kelle töös on suure 
vastutuse tõttu tõenäosuselt vältimatu eesti keelt vähemalt C1-tasemel vallata.

Kirjeldusest jäävad välja ühe ja sama eriala sisese oskussuhtluse olukorrad, nt teaduslik ja teh-
niline infovahetus vms, mis toimub puhtalt oskuskeeles. Kordan aga eespool juba mainitud seika, 
et keeleoskuse nõuetes tuleks silmas pidada sõnu „vähemalt C1-tasemel” – inimeste heaolu, ter-
vise, õiguste, tarbijahuvide, turvalisuse või riigi kaitsega seotud ametites on oma spetsiifi lisi tahke 
ja komponente, mille puhul eesti keele oskus täiesti ilmselt peaks ulatuma C2 piirimaile. Tase-
meeksamil lubab selles olukorras soorituskünnist ületada ühtede testiküsimuste maksimumi ja teiste 
miinimumi juures kujunev keskmine. Suur osa haridus- ja töökogemusi omandatakse koos nende 
juurde käiva keelega, või teistpidi, C1-taseme keeleoskus omandatakse õppides ja töötades – EN 
ühtsete keeleoskustasemete näidiskirjeldused seovad C1-taseme väga paljudel juhtudel just erialase 
ja töise toimetulekuga.

Kõige enam areneb toimetulek selles suunas, mis inimesele on isiklikult tähtis. Kui kasutada eesti 
keelt haridussfääris, st ametikoolis, tehnikumis, rakenduskõrgkoolis või ülikooliõpingutes, siis 
omandatakse õpitud valdkonna või mitmegi oskuskeel,4 seminarides ja praktikal ka selle reaalse 
kasutuse alustav kogemus. Kui keelt kasutada töösfääris, s.o ametis, siis täiustub oskus üha uutes 
ametiga seotud olukordades asjakohaste tekstiliikidega toime tulla. Mõlemal juhul peaks avarduma 
kokkupuude rahvuselt eestlastega ja nii areneb ka isikliku sfääri keelekasutusolukordadega toime-
tulek ja avardub temaatika.

Toimetulekuks vajaliku väljendustäpsuse eeldused määrab kummatigi olukord koos mitmete 
teksti looja isiklike joontega. Seda sõltuvust on formaalsuse–kontekstuaalsuse kontiinuumis (vt 
pikemalt lk 48 ja 74) kujutanud M. Dewaele ja F. Heylighen. Nende valem seostab formaalsusega 
järgmised variatsioonitegurid (vt joonis 2).

4 Seda näitlikustab lisas eksamivastus, mis osutab väga spetsiifi list ja samas igati head keelekasutust (vt tekst 
8 lk 226).
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Situatsiooni variatiivsus*

Auditooriumi suurus +

Erinev taust +

Erinev ruum +

Pikk ajavahemik +

FORMAALSUS

Tagasiside võimalus – – Deiktilised sõnad

Mõistetavusvajadus + + Mittedeiktilised sõnad

 
+ F-mõõdik

Feminiinsus –

Introvertsus +

Haridustase +

Personaalne variatiivsus

Joonis 2. Teksti formaalsuse olukorra- ja personaalsed tegurid
Alus: Heyligheni, Dewaele 2002 järgi Kerge jt 2007: 629
* Plussmärgiga nooled näitavad positiivset korrelatsiooni, miinusmärgiga nooled negatiivset korrelatsiooni; 
vasakul (nooltega, mis suubuvad formaalsusesse) on keelelise väljenduse formaalsust mõjutavad käitumusli-
kud muutujad, paremal (väljuvad nooled) on formaalsusest mõjutatud lingvistilised muutujad.

Viidatud seostest väljendustäpsusega näib eesti keele puhul kõige halvemini töötavat sootunnus: kui 
mujal on kontekstuaalsemad naised, siis eestlastel ei pruugi see nii olla.5

Üldiste olukordade ja teemadega toimetulek erineb vaba keeleoskuse juures B2-taseme omast pigem 
kvalitatiivses mõttes. Järgnevas ei puudutata enam igapäevaelu neid olukordi, mis on B-tasemel 
juba omandatud.

5 Täpsemalt vt Kerge, Pajupuu, Altrov 2007: 633.
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IV.1. KEELEKASUTUSE OLUKORRAD

Juba B2-kriteeriumtasemel suudab iga kõneleja kohaneda vestluse suuna ja stiili ning rõhuasetus-
tega, varieerides oma väljendusviisi olukorra järgi. Kontekstitunnetus kasvab ja registritunnetus 
säilib, kui seni omandatud keelt oskuste piires olukordade võimalikult laial skaalal kasutada.

C1-taseme keelekasutus on paindlik. Keeleoskuse B2-plusstasemel – s.o C1-taseme soorituskün-
nise ümbruses – oskab inimene väljendusvahendite valikul lähtuda olukorrast ja sõnumi vastuvõtjast, 
arvestades seejuures õigesti olukorra ametlikkuse astet.6 C1-taseme seda laadi paindlikkus kui oskus 
valida sobiv kood7 ei erine B2-plusstaseme omast ega ole samas veel ka emakeelesarnane: veel ei 
osata täiesti ühemõtteliselt väljenduda ega sõnastada mõtteid paindlikult ümber, varieerides keele-
kasutust iga olukorra või vestluspartneri järgi,8 näiteks ei oska inimene C1-tasemel veel vahendajana 

arvestada ühiskondlik-kultuurilisi ja sotsiolingvisti-
lisi erinevusi ega teisendada teksti uue konteksti järgi 
(kõik need on C2-taseme oskused).9

Paljudes olukordades esindab üks pool mingit 
organisatsiooni, teine aga iseennast – teisisõnu, suht-
levad ametiisik ja eraisik (nt maksuametnik kirjutab 
inimesele kui residendile või maksumaksjale; uurija 
küsitleb mingis asjas rikkujat või tunnistajat; teenin-
daja lahendab kliendi kaebust; laenuhaldur sõlmib 
pangakliendiga lepingut vms). Korratagu: ameti- ja 
eraisikut eristab neis olukordades see, et paljudes 
ametites töötamisel on vaba keeleoskus vältimatu ja 
nõutav, eraisik aga võib oma varieeruvates rollides 
rääkida millist tahes keelt ja millisel tahes tasemel 

ning olla harimatu või muul põhjusel suhtluses ebapädev (asjakohatu selgitajana; ebaviisakas kul-
tuurivõhikuna; tuju või iseloomu tõttu, liiga argine, liiga isiklik jms, mida kõige paremini tähistab 
termin „raske klient”). Kuidas teineteisemõistmist tagada, see on osaleva ametiisiku kui riigi, oma-
valitsuse, äriühingu vm organisatsiooni esindaja mure.

Alljärgnevad rolliga toimetuleku kirjeldused ei pea silmas, kas C1-taseme suhtluspädevus on 
kohustus või privileeg – lihtsalt kirjeldatakse, millega tuleb toime inimene, kel selle taseme keele-
oskus on olemas.

Kõiki olukordi ja rolle võtab kokku osa Üldine toimetulek ameti- ja eraisikuna. Selle osaga on 
seotud ka järgnev võõrustaja/võõrustatava rollitutvustus. Alapeatüki muud osad on nendesamade 
rollikirjelduste ja rollitäitmise kriteeriumide valdkondlikud modifi katsioonid.

SOBIVA KOODI ÜKS OLULISI 
KOMPONENTE SÕNAVALIKU, 

TEKSTI KEERUKUSE JA 
SELGITUSTE ULATUSE 

KÕRVAL ON NIMISÕNADE 
JA NENDEGA SEOTUD 

SÕNALIIKIDE OSATÄHTSUS, 
MILLE JÄRGI KUJUNEB 

TEKSTI FORMAALSUSE JA 
ÜHETIMÕISTETAVUSE ASTE.

6 Raamdokument, lk 144.
7 Vt eespool lk 63 ja 70–75.
8 Samas.
9 Raamdokument, lk 141.
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Üldine toimetulek ameti- ja eraisikuna

Keelekasutus on piisavalt olukohane ja paindlik juba varem (vt eelmist osa), C1-tasemel lisandub 
oskus järeldada kontekstist ja ridade vahelt, tulla tekstide mõistmise ja omapoolse reageerimisega 
toime ka siis, kui suhtluspartnerid on eestlased ja teema või kõneaine uus.

AMETIISIKUNA suudab eesti keele C1-tasemel kasutaja (kooskõlas oma eriala, üldiste hariduskohaste 
ja ametioskustega)

− kriitiliselt jälgida oma tegevusvaldkonna perspektiive ja päevapoliitikat, samuti avalike ja 
muude kanalite suulist ja kirjalikku teavet, mis puudutab töövaldkonda ja tööd ning kõike, 
mis seda võib mõjutada;

− hankida olulist teavet kõigist kirjalikest allikatest, kriitiliselt lugeda ja sihipäraselt koostada 
igapäevase tööga seotud tekste ja dokumente, tehes vajalikke järeldusi ja üldistusi, analüüsi-
des ja sünteesides kuuldut ja loetut;

− reageerida soovi või vajaduse korral oma ametkonna, asutuse, huvirühma (nt kolleegide) 
või enda nimel suuliselt või kirjalikult igasugusele olulisele ja aktuaalsele teabele;

− oma pädevusala piires lugeda ja mõista (vähemalt juristi selgituste toel) õiguse üld- ja 
üksikakte ning haldusdokumente, neile vajadusel viidata, nende alusel toimida või jätta toi-
mimata;

− koostada oma asutuse, allüksuse või iseenda tegevuskava ja tööplaane, õiguse üld- ja üksi-
kaktide või haldusdokumentide visandeid või eelnõukavandeid ning selgitada teistele (sh 
keeletoimetajale) oma täpset mõtet, osade seoseid tekstis ja diskursusega ning vajadusel ka 
ideoloogilist tausta;

− teha ettekirjutusi, esitada nõudeid ja kaebusi, kirjutada ametikirju, aruandeid, ülevaateid, 
analüüse, kokkuvõtteid, detailkirjeldusi, dokumentide väljavõtteid jm oma töös vajalikku, 
arvestades tekstiloomes piisavat konteksti, näiteks kontaktide laadi, toimingute kulgu, 
asjade seisu; esineb üksikvigu õigekirjas, sõnakasutuses ja grammatikas; raskusi valmistab 
refereeritava teksti olukohastamine;10

− korraldada ja juhatada asjalikke ja pidulikke üritusi, esinedes vajadusel loengute või ette-
kannetega, esitades küsimusi ja võttes sobivalt sõna;

− esindada oma ametkonda, asutust või fi rmat suhetes teiste ametkondade, organisatsioonide 
või eraisikutega, valides suhtluskanalit ja pidades silmas kultuuriomast suulist ja kirjalikku 
suhtlusstiili ning keelelist viisakust; osaleda esindajana nii asjalikel kui ka pidulikel üritustel 
(vt toimetulekut külalise rollis allpool);

10 Ametiisikuna tuleks arvestada, et kirjakeele norm on ametlikkuses kohustuslik Vabariigi Valitsuse 2006. a 
7. septembri määrusega nr 196 „Eesti kirjakeele normi kehtestamise kord”; Elektrooniline Riigi Teataja 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12733264 (20.06.2008). See tähendab, et oma kirjalikud ametiteks-
tid tuleb lasta emakeelsel vähemalt viseerida, kaalukamad aga eesti keele toimetajal korrastada.
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− suhelda vajadusel oma pädevuse piires pressiga, anda intervjuusid, põhjendada riigi ja koha-
likke otsuseid; raskema teema korral võib siiski takerduda;

− suhelda ametinõuete piires eraisikutega; püsida asja juures, arvestada oma tekste luues 
kontaktide laadi ja toimingute kulgu, vajadusel ja võimalusel ka partneri eelteadmisi ja vara-
semat kogemust, olles tähelepanelik, asjalik ja viisakas;

− tulla toime kõigis olulistes ja nõutavates suulise töösuhtluse olukordades ka siis, kui ülejää-
nud osalised on emakeelsed ja kõneaine on suhteliselt uus;

− esineda töös vajalike sõnavõttude, ettekannete ja kõnedega ning pidada läbirääkimisi; vaid 
küsimuste ja kommentaaride väga keerukas esitus, ründav stiil ja teravad küsimused tekita-
vad raskusi reageerida ja raskem teema võib väljendumisel põhjustada takerdusi;

− vahendada olulist eri allikate teavet vastavalt eesmärgile nii valikuliselt, täpselt, detailisee-
rides kui ka üldistavalt, arvestades seejuures oma kuulajaid ja lugejaid ning osates leida 
abi, kui alustekste tuleb sünteesida põhjendamiseks või vahendada teises stiilis (viimased 
toimingud ei ole C1-tasemel veel jõukohased);

− õppida eesti keeles edasi igas soovitud või vajalikuks osutuvas suunas ja täiendada end nii for-
maalselt kui iseõppimise teel, kasutades vajadusel üks- ja kakskeelseid sõnaraamatuid (nt eesti 
kirjakeele seletussõnaraamatut, õigekeelsussõnaraamatut, eesti−vene, vene–eesti, eesti–ing-
lise, inglise–eesti jm olemasolevaid sõnaraamatuid) kui ka erialasõnastikke, k.a internetis.11

ERAISIKUNA suudab C1-taseme keelekasutaja
− luua isiklikke ja kollegiaalseid suhteid, tajuda sellega kaasnevate olukordade eripära, toe-

tuda ühisele kontekstile, suhelda paindlikult suulises ja kirjalikus vormis (k.a uus meedia), 
väljenduda oma teksti kaudu asjalikult või vabalt, emotsionaalselt ja neutraalselt;

− suhtlustoimingut või teemat sobivalt (olu- ja asjakohaselt) alustada, jätkata ja lõpetada; 
keelduda suhtlusest ja tõrjuda teemasid;

− oma huvide ja vajaduste piires kriitiliselt jälgida igat laadi avalikku suulist ja kirjalikku infot 
(uudiseid, teateid, reklaame, kampaaniaid, aimetekste, arvamusi, poliitika- ja ideoloogia-
suundumusi);

− ajada nii suuliselt kui kirjalikult riigi- ja omavalitsusasutustes enda või lähedaste asju, sh 
kasutades e-riigi portaali jm võimalusi;

− käia eestikeelsetel kursustel, õppida eesti keeles millisel tahes haridusastmel, k.a magistri- 
ja doktoriõpe, ning jätkata õppimist nii ametliku täienduskoolituse vormis kui iseõppijana;

− leida ajaviidet, tegelda oma huvialaga ja rahuldada oma vaimseid jm isiklikke vajadusi, 
haarates ka uut informatsiooni ja tulles tugiallikaid kasutades12 toime komplitseeritud suht-

11 Vt Keeleveebist http://www.keeleveeb.ee/; üksikallikate leidmiseks võib kasutada võib ka otsingumooto-
reid neti.ee või google.ee.
12 Vt sõnastikke ja keelekäsiraamatuid Eesti Keele Instituudi kodulehelt http://www.eki.ee või Keelevee-
bist http://www.keeleveeb.ee/; üksikallikate leidmiseks võib kasutada võib ka otsingumootoreid neti.ee või 
google.ee.
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lusolukordade ja tekstidega, sh suhelda isiklikul pinnal küllaltki sügavalt, lugeda keerukat 
ilukirjandust, vaadata saateid ja fi lme, käia teatris vms;

− vahendada soovi ja kalduvuste korral eesti uudiseid ja kultuuri muu kultuuri kontekstis nii 
kirjalikult kui suuliselt, nii kirjalike kui suuliste tekstide alusel;

− hankida infot vabade töökohtade kohta ja taotleda tööd kontekstitundlikult; töötada millises 
tahes nõudlikus ametis, juhul kui on valmis on töö- ja erialakeele oskusi täiendama ja lih-
vima;

− ajada kodukoha, enda ja lähedaste eluasemega seotud asju, osaleda tegusalt eestikeelse 
ühistu tegevuses, linna või valla elus;

− ajada oma rahaasju, saada aru panga pakkumistest, laenu- jm lepingute tingimustest ning 
küsida vajalikke täpsustusi ja selgitusi;

− seista hea enese, oma laste jt lähedaste tervise eest, selle nimel suhelda ja abi leida, lugeda 
asjakohaseid käsiraamatuid ja terviselehti või kommentaare internetis;

− tulla toime tarbijana, selgitada oma soove ja nõudmisi, suheldes teenindajaga ka komplit-
seeritud olukordades; mõista ostu-, müügi- ja garantiitingimusi, pidada läbirääkimisi endale 
kuuluvate asjade vahetu müüja rollis, nõuda ja anda täpsustavat teavet, paluda erandeid, 
tingida hinda;

− viia end vähemalt põhijoontes kurssi oma kohustuste ja õigustega millises tahes positsioonis, 
seista oma õiguste eest residendina, kodanikuna, tarbijana, töötajana, õpilase või üliõpila-
sena jm rollis, esitades suulisi ja kirjalikke avaldusi, taotlusi, pretensioone, kaebusi jms ning 
mõistes teise poole selgitusi, nõustumisi, äraütlemisi jm vastuseid;

− leida ja kasutada vajadusel tarbijakaitse, mõne kõrgema instantsi, ametiisiku või juristi abi 
ja pöörduda kohtusse.

Toimetulek võõrustamise oludes13

AMETLIKU VÕÕRUSTAJANA suudab C1-taseme keelekasutaja oma üldiste oskuste piires
− koostada ja vahendada kutseid ning tutvustada toimuvat nii sõnas kui kirjas;
− korraldada ja juhtida koosolekuid, läbirääkimisi, konverentse, nende sektsioone ja töötuba-

sid jm asjalikke üritusi;
− kultuuri- ja valdkonnaomaselt korraldada, avada ja juhatada esitlusi, aktusi, vastuvõtte jm 

esindusüritusi;
− esitleda tegevusplaane, tooteid ja teenuseid, põhjendada kavandatava või kasutavata eeli-

seid;
− esitleda ennast ja üritusel osalejaid sobival ajal, määral ja viisil;

13 Siinkohal peab meenutama, et eestlastel puudub väljakujunenud viisakusvestluse temaatika. Vt lk 65.
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− esindada oma asutust, ettevõtjat või organisatsiooni ärikohtumistel ja -lõunatel, pidades ülal 
ürituse käiku arvestades sobivat laadi vestlust;

− tutvustada oma külalistele kohalikku (linna, valla, asutuse või organisatsiooni) elu, kultuuri, 
tööd, ettevõtmisi ja nende eripära, olles valmis huvipakkuvat täpsustama ja põhjendama.

AMETLIKU KÜLALISENA suudab C1-taseme keelekasutaja
− osaleda koosolekutel, läbirääkimistel, konverentsidel jms asjalikel üritustel, vajadusel pida-

des loenguid ja ettekandeid, esitades küsimusi ja võttes sõna;
− osaleda esindusüritustel, esinedes vajadusel kõnega, öeldes tooste või võttes sobivalt sõna;
− anda kombekohaselt üle sobivat laadi lilli ja/või kingitusi, lisades või lisamata kaarte;
− esitleda ennast ja/või oma asutust, ettevõtjat või organisatsiooni üritusest osavõtjatele sobi-

val viisil, valides sobiva ringi isikud ja pöördudes tavapärasel moel;
− osaleda keerukateski emakeelsete vestlustes ja mõista nalja;
− mõista võõrustajapoolseid kohalike vaatamisväärsuste, kultuuri, elu, töö jms tutvustusi ning 

ilmutada nende suhtes oma huvi, tänada võõrustajat sobival moel.

Toimetulek avalikus teenistuses, halduses ja asjaajamises

AVALIKUS TEENISTUSES suudab eesti keele C1-tasemel kasutaja lisaks ülal kirjeldatud üldisele toime-
tulekule oma erihariduse ja tööoskuste raames

− mõista vajaduste piires oma pädevusala alusakte ja -dokumente ning toimida asjakohastes 
olukordades oma pädevuse ja voli piirides;

− juhtida riigi- ja omavalitsusasutusi, korraldada haldusala, allüksuste ja inimeste suhteid ja organi-
seerida tegevust, tulles paindlikult toime sellekohaste suhtlusolukordadega ja tekstiliikidega;

− koostada ametikohaseid tekste, vahendades vajaduse tekkides asja- ja olukohasel määral ja 
viisil ametkondlikku või juriidilist teavet;

− tulla toime vastutava ametniku, juhtiva spetsialisti, asju ajava juristi ja sekretäri rollis;
− esindada riiki, omavalitsust, ametkonda;
− juhtida riiklikke ja kohalikke asjalikke ja pidulikke üritusi, esineda neil ja võtta etiketikoha-

selt sõna.
(Vt vajadusel ka toimetuleku kohta haridusvaldkonnas, piiriteenistuses, õigussfääris vm.)

Toimetulek hariduse valdkonnas

AMETIISIKUNA suudab eesti keele C1-tasemel kasutaja oma eriharidusele ja tööoskustele vastavalt
− juhatada millise tahes tasandi õppeasutust, selle majandus- ja õppetegevust;
− tulla kõige nõutavaga toime iga tasandi õppeasustuses õppejuhina ja sekretäri-asja ajajana;
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− mitmes vormis kasvatada õpilasi, õpetades tundma eesti kultuuri ja Eesti mitmekultuurilist 
keskkonda ja elama selle ühiskonna tegusa liikmena;

− õpetada eesti keelt ja eesti keeles teisi aineid, suunata eesti keele osaoskuste omandamist 
ning täiendada end eesti keeles;

− töötada lasteaias ja koolis psühholoogi, logopeedi või defektoloogina lastega, kelle emakeel 
või suhtluskeel on eesti keel;

− kasutada eestikeelseid trükiseid ja internetti, kontrollida end sõnastike ja käsiraamatute toel, 
hankida infot mitmesugustest eri keeltes allikatest ning seda eesti keeles ja auditooriumile 
sobivas koodis vahendada;

− vajaliku detailsusega juhendada, oma ainet selgitada ja põhjendada;
− mitmesugustes olukordades hästi küsitleda ja küsimustele vastata, taludes hästi oma jutusse 

sekkumist;
− suhelda kolleegidega, õpilaste, nende vanemate ja hooldajatega väga nõudlikes, k.a delikaat-

setes olukordades nii kirjalikult kui ka suuliselt, nii silmast silma kui eri kanalite kaudu;
− täiendada ennast formaalselt ja iseseisvalt, soovi korral õppida eesti keeles edasi ja oman-

dada kraadi.

ÕPPIJANA suudab eesti keele C1-tasemel kasutaja oma kalduvuste ja huvide järgi
− omandada eesti keeles gümnaasiumi- ja eriharidust, taotleda bakalaureuse-, magistri- ja 

doktorikraadi;
− suhelda õpingukaaslastega, õpetajate või õppejõudude jt kooli või ülikooli töötajatega kõi-

gil endale olulistel teemadel, luua mitmesuguseid isiklikke suhteid, kasutades nii suulise 
kui kirjaliku ametlikuma või vaba suhtluse kanaleid ning valides keelevahendeid olukohase 
paindlikkusega;

− konspekteerida loenguid, esitada asjakohaseid küsimusi ja nõuda lisateavet;
− lugeda omadel eesmärkidel (vajaliku kriitikaga) asjakohaseid tekste, näiteks internetiallikaid, 

konspekte, käsilehti jm jaotvara, tausta- ja erialakirjandust nii olulise sisu omandamiseks ja 
analüüsimiseks, seoste järeldamiseks, detailide leidmiseks kui ka mitme allika teabe liitmi-
seks või sünteesimiseks;

− teha loetust ja kuuldust üldistusi ja järeldusi, vahendada nõutud vm vajalikel eesmärkidel sün-
teesivalt eesti keeles mitme eesti- või muukeelse allika sisu nii suulises kui ka kirjalikus vormis;

− leida abi, kui on vaja oma seisukohti argumenteerida mitmest allikast sünteesitud teabe alu-
sel, mis ei ole C1-tasemel veel jõukohane; selgitada abistajale täpselt oma mõtet ja taotlusi;

− osaleda seminaril, võtta sõna, reageerida teiste väidetele ja seisukohtadele vestluses, arute-
lus, väitluses, rühmatöös, koosolekul ka siis, kui teised on emakeelsed;

− koostada mitmekesise erialakirjanduse alusel õppetöös vajalikke kirjalikke tekste, sh kirja-
likke referaate, seminaritöid ja eksamivastuseid;

− leida abi oma refereeringute stiili kohaldamiseks, mis ei ole C1-tasemel veel kõiges jõuko-
hane, selgitades abistajale oma stiilitaotlusi;
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− kirjutada rakenduslikke ja akadeemilisi lõputöid, k.a magistri- ja doktoritöid, ehkki need 
vajavad esitamiseks nii üksikvigade pärast kui stilistilistel põhjustel emakeelse toimetamist, 
ning kaitsta neid;

− rakendada omandatud teadmisi eestikeelses praktikas.

Toimetulek igasuguse liikluse valdkonnas

LAEVA-, ÕHU-, RAUDTEE- JM LIIKLUSE VALDKONNA AMETIISIKUNA suudab C1-taseme keelekasutaja 
lisaks ametiisiku üldistele oskustele oma erihariduse ja ametioskuste piires tulla kõigis aspektides 
keeleliselt toime

− laeva- või õhusõiduki juhina;
− õhu-, mere ja raudteeliikluse korraldajana;
− muu reisi- ja liikluskorraldajana ning asjakohast infot edastava-vahendava töötajana (vt ka 

toimetulekut teenindajana allpool);
− liiklusvaldkonna ametlikku teavet edastava töötajana;
− töötades müra tingimustes ja puutudes kokku raskete klientidega ja eriolukordadega;
− lahendades vaidlusküsimusi ja tekkinud probleeme.

KLIENDI VÕI LIIKLEJANA valdab inimene juba B2-plusstasemel eesti keelt piisavalt, et
− toime tulla igat laadi reisiinfoga ja juhenditega, mis suunavad käitumist tava- ja eriolukorras;
− otsida lahendust vaidlusalustes küsimustest, nagu kindlustusasjad, liiklustrahvi määramise 

õigsus, vastutus kahju tekitamise eest, süüdistused õnnetuse põhjustamises, rahalise vastu-
tuse jagunemine vms, ja seista enda eest, osates sõnastada oma järeleandmiste piire.

Toimetulek teeninduses jm tarbimissfääris

TEENINDAJANA suudab C1-taseme keelekasutaja oma erihariduse ja tööoskuste piires
− toime tulla juhtivas rollis (vt ülal toimetuleku kohta ametiisikuna);
− tutvustada igat oma toodet ja teenust, põhjendades selle eeliseid ja hoiatades kaasnevate 

riskide ja ohtude eest;
− tutvustada toodete või teenuste hinda, müügi-, garantii- ja kasutustingimusi, põhjendades 

neid ja kohaldades neid kliendi soovidele;
− lahendada klientide probleeme, kaebusi, nõudmisi jm vaidlusküsimusi;
− toime tulla raske kliendiga;
− tagada oma teenindus- vm töökohas turvalisust ja reageerida eriolukordades kõigi ohutus-

nõuete ja erisoovituste piires.
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KLIENDINA valdab inimene juba B2-plusstasemel eesti keelt piisavalt, et
− peale tavaliste teenindusolukordade otsida lahendust vaidlusalustes küsimustes, nagu vastutus 

kahju tekitamise eest, süüdistused õnnetuse põhjustamises, rahalise vastutuse jagunemine vms;
− nõuda nii suusõnal kui ka kirjalikus vormis argumenteeritult kahju korvamist;
− väljendada veenvalt oma rahulolematust ja järeleandlikkuse piire;
− mõista ettekirjutusi, ohutus- ja turvalisusjuhendeid, esemete ja ainete kasutusõpetusi, k.a 

neis osutatud riskid, vm soovitusi ja nõudeid.

Ostjana jm kliendisuhtluse olukordadega toimetulek C1- ja C2-tasemel enam ei muutu, kuid lisan-
dub valmisolek tutvuda oma õigusi käsitleva infoga ja saada sellest põhijoontes aru, et nõuda ja 
küsida lisaselgitusi.

Toimetulek psühholoogia, tervishoiu ja ravi valdkonnas

AMETLIKU TERVISEABI OSUTAJANA suudab C1-taseme keelekasutaja oma erihariduse ja tööoskuste 
piires (lisaks teenindaja oskustele ja ametiisiku üldistele oskuste ametis tähtsatele tahkudele)

− tulla keeleliselt toime kõigi arstilt, loomaarstilt, farmatseudilt, proviisorilt, logopeedilt, 
psühholoogilt jt samade alade inimestelt nõutavate ülesannete ja rollidega;

− mõista oma ametiga kaasnevaid õigusi ja kohustusi ning oma patsiendi õigusi puudutavaid 
tekste;

− mõista erialakirjandust ja suulist oskuskeelt ning neile omast terminoloogiat ka siis, kui 
tegemist on uue teabega; leida abi oskussõnastikest14, klassifi katsioonitabelitest, ravimi-info 
allikatest jms;

− kasutada leitud infot eestikeelses praktikas;
− toime tulla intervjueerija rollis, arendades tulemuslikult dialoogi ja taludes hästi oma jutusse 

sekkumist;
− täpselt kuulata ja kuuldut mõista ka siis, kui jutt ei ole selge ega asjalik, nii et tuleb tabada 

vihjeid ja viiteid (nt lapsed, raskes vanuses noored, haiged, erutatud inimesed, võhikud oma 
segaste selgitustega, häbelikud oma ümbernurgajutuga); vastata küsimustele;

− empaatiliselt suhelda abivajajatega ka eriolukorras, kus nende selgitused jäävad puuduli-
kuks ja tegutseda tuleb kiiresti;

− selgitada patsiendile või tema hooldajale abivajaja haigust või seisundit, ravi- ja eluviise vm 
olukorras olulist;

14 Vt nt Meditsiinisõnastik. II trükk. Tõlkinud Katrin Rehemaa. Tallinn: Medicina, 2004 (sõnastiku kriitilised 
terminid on läbi arutanud üleriigiline meditsiiniterminoloogia komisjon, mis annab sõnastikule kirjakeele 
normi täiendava ametliku allika kaalu); Liisa Piiskoppel, Väike inglise-eesti-vene meditsiinisõnastik tervis-
hoiutöötajale. Tallinn: TEA Kirjastus, 2008.
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− anda täpseid ja selgeid juhtnööre oma kolleegidele ja teistele, kellel lasub kaasvastutus (õed, 
ämmaemandad, abilised, päästetöötajad, lapspatsiendi kasvatajad või raske haige hooldajad 
jne);

− täita täpselt ja nõuetekohaselt kirjalikke dokumente (ravikaardid, retseptid, haiguslood ja 
nende väljavõtted vms).

PATSIENDINA VÕI TEMA HOOLDAJANA suudab samal keeleoskuse tasemel inimene
− selgitada abivajaja seisundit ja selle muutusi;
− selgitada oma soove ja patsiendi eripära abi viiside ja ravimite valikul;
− küsida kõike vajalikku, diskuteerida abi viiside, ravimite sobivuse ja hinna üle;
− lugeda kriitiliselt üldkasutatavaid soovitusi (käsiraamatuid, aimekirjandust, veebilehti) ning 

esitada abi andjale küsimusi nende soovituste õigsuse ja rakenduse sobivuse asjus;
− kuulata ja lugeda piisava mõistmisega arsti, õe, psühholoogi, logopeedi jm defektoloogi 

või farmatseudi ettekirjutusi ja soovitusi, korrata neid oma sõnadega arusaamise kontrolli 
eemärgil ning esitada vajadusel täpsustavaid küsimusi.

Toimetulek piiri-, kaitseväe- ja päästeteenistuse valdkonnas

KAADRIOHVITSERI JA -ALLOHVITSERINA suudab C1-taseme keelekasutaja oma erihariduse ja ametios-
kuste piires lisaks ametiisiku üldistele oskustele

− mõista oma ametiga ja päästeteenistusega või piiri- ja kaitseväeteenistusega kaasnevaid 
õigusi ja kohustusi puudutavaid tekste, k.a kiired teadaanded (ka mürarikkas keskkonnas);

− mõista erialakirjandust ja suulist oskuskeelt ning neile omast terminoloogiat ka siis, kui 
tegemist on uue teabega;

− täita ohvitseri rolli kõigis selle keelekasutust nõudvates aspektides, k.a esindusfunktsioon 
(vt ülal toimetuleku kohta ametiisikuna);

− pidada kinni käsusuhete jms olukohase keelelise väljenduse vormelitest ja mõista neid igas 
olukorras.

PIIRI- JA PÄÄSTEAMETNIKUNA suudab C1-taseme keelekasutaja oma erihariduse ja ametioskuste piires
− tulla keeleliselt toime vanemspetsialisti, jaoskonna- ja osakonnaülema ametiülesannetega 

(vt ülal toimetuleku kohta ametiisikuna);
− selgitada asja- ja olukohasel määral ja viisil oma valdkonna juriidilisi seiku, kirjeldada olu-

kordi ja asjaolusid vajaliku täpsuse ja kiirusega;
− mõista eriolukorras segaseltki edastatud infot ja selle järgi toimida;
− lahendada päästeolukordi, piiriületamise ja kaubaveo tollidega seotud vaidlusi, kaebusi ja 

probleeme.
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Toimetulek õiguskaitse valdkonnas

JURISTINA suudab C1-taseme keelekasutaja lisaks üldisele toimetulekule ametiisikuna oma erihari-
duse ja ametioskuste piires

− tulla keeleliselt toime kohtunikuna, notarina, kohtutäiturina;
− tulla keeleliselt toime vandeadvokaadina, vandeadvokaadi vanemabi ja abina või muu õigus-

abiteenuse pakkujana (vt ka ülal toimetulekut teenindajana);
− tulla keeleliselt toime avalikus sfääris juristi-asjaajajana, kohtuistungi sekretärina ja 

kohtutäituri büroo töötajana, k.a igat laadi kuuldud teksti väga täpselt vahendades või proto-
kollides;

− mõista eestikeelseid seadusi ja muid õiguse üld- või üksikakte ning haldusdokumente, 
püüeldes nende lugemisel oma toimeala piirides järk-järgult C2-taseme poole;

− mõista isikute juriidilisi probleeme ja seisundeid sõltumata nende esitamise vormist, küsides 
vajadusel lisaselgitusi;

− täpselt kuulata, ladusalt küsitleda ja küsimustele vastata;
− selgitada isikule nii sõnas kui kirjas tema õigusi ja kohustusi;
− täpselt lugeda dokumente ja mõista ütlusi, veendudes nende õigsuses ja vajadusel esitades 

täpsustavaid küsimusi;
− vahendada (vajadust mööda kas täpselt, liites ja sünteesides, resümeerides või üldistades) 

eestikeelsete õigusaktide ja haldusdokumentide sisu oma emakeeles või eesti keeles, leides 
viimasel juhul abi stiili kohandamiseks (see ei ole C1-tasemel veel jõukohane) ja selgitades 
abistajale oma taotlusi; püüelda vahendamises järk-järgult C2-taset;

− ajada isikute õigusasju, kirjutades nende nimel avaldusi, taotlusi jms, koostades asjakoha-
seid õiguse üksikakte või haldusdokumente (vt ka mööndust ja soovitust eelmises punktis).

ÕIGUSSUBJEKTINA, JURIIDILISE NÕUANDE JA ABI VAJAJANA suudab C1-taseme keelekasutaja
− leida avalikest allikatest (õigusveergudelt, veebilehtedelt, suurema osavuse korral ka elekt-

roonilisest Riigi Teatajast) piisavalt selgitusi ja taustainfot, et mõista, kas tema kindlas asjas 
on töövaidluskomisjoni või juristi abi vajalik;

− kirjutada avaldusi, kaebusi, taotlusi ja ametlikku selgitust nõudvaid kirju;
− selgitada töötajate esindajale vm juristile oma probleemi olemust ja küsida nõu;
− mõista oma õigustesse ja kohustustesse puutuvaid tekste, sh tarbijainfot ja lihtsamaid õigus-

akte (eriti neid, mis ennast ja lähedasi puudutavaid), nagu õpieeskirja, töösisekorra eeskirja, 
ametijuhendit, kollektiiv- ja töölepingut, aga ka ametlikke teavitus- ja nõudekirju, asjaaja-
misvorme ja nende kommentaare, juristi selgitusi jms;

− toimida ametiisikuna ja ajada kõiki õiguskaalukaid asju ka esindaja rollis (vt toimetulekut 
ametiisikuna eespool).
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Toimetulek tõlgi ja tõlkijana

Iga C1-taseme valdaja on võimeline vajadusel endale tuttavas valdkonnas vahendama eestikeelse ja 
muukeelse inimese dialoogi ning andma mõlemas suunas üldjoontes edasi ka pikema suulise esituse 
sisu.

Vaba kirjalik keeleoskus lubab nii endale töös ja õpingutes olulist eesti keelest ja eesti keelde 
tõlkida kui ka selle töö spetsiifi ka omandamisel tõlkijana töötada, nõudes erilist osavust kahe keele, 
st võõr- ja eesti keele või eestikeelsete allikatega töötamises (sõnastike ja käsiraamatute kasutus, 
osavus leida tekstis peegelduva kultuurispetsiifi lise ainestiku, ajastu- ja rühmaomaste keelendite 
tähendust).

Tõlge kui originaalilähedane vahendus õnnestub ka C1-tasemel ehk vaba keeleoskuse juures 
enamasti paremini suunal eesti keelest emakeelde või oma hariduse keelde,15 sõltudes suuresti siht-
keele stiili- ja sõnastusnüansside valdamisest (vt ka osa Vahendusoskus lk 152) ja kultuuripädevusest 
(vt nt lk 54 ja 144).

Suulise teksti vahendaja ehk tõlk peab tihti edasi andma dialoogi ega saa valida tõlkesuunda. 
Võõrkeeles, k.a eesti keel, nõuab suuline tõlge ilmselt C1-plusstaset, kusjuures eriti osav tuleb olla 
detailselt kuulama ja resümeerima. Alal töötamine nõuab C1-tasemele lisaks spetsialiseerumist, sest 
vähemalt mõnes ainevaldkonnas peab sõnavara ulatus ületama C1-taseme oma.

Kirjaliku tarbetõlke eriala, lisatöö või hobi tähendab, et vahendamises tuleb püüelda C2-tase me 
keeleoskuse poole, mis lubab täpselt tajuda teksti registrit ja stiili ning tabada õiget koodi. Ilukirjan-
dustõlge nõuab omakorda väga suurt eestikeelset lugemust.16

IV.2. TEMAATIKA JA KÕNEAINED

Juba B2-plusstasemele jõudnud keelekasutaja oskab väljenduda selgelt, ilma et peaks olulisel mää-
ral piirama seda, mida väljendada tahab.

C1-tasemel oskab inimene mitmekesisest keelevarast valida sobivaid vahendeid, et mõtteid selgelt 
sõnastada, ega pea seega ka nõudlikes olukordades piirama oma väljendusala.17 See keeleoskustase 

15 Pean silmas väliseestlasi, kellel on võõras keeles ja kultuurikeskkonnas omandatud üld- või ka kõrghari-
dus, mõistõttu nad tõlgivad sageli just eesti keelest võõrkeelde, eesti keelde aga harvem ja lihtsamaid tekste. 
Eesti keelde tõlge õnnestub neist pigem täiskasvanueas migreerunud eestlastel – kuid alati on erandeid.
16 Stiilitundlikkuse harjutamiseks võib kasutada Andrus Saareste kogu eesti kirjakeele tekstidest 1524–1958. 
Vt Andrus Saareste, Kaunis emakeel II. Uppsala: Vaba Eesti, 1959; Andrus Saareste, Kaunis emakeel. Tal-
linn: EKSA, 2006.
17 Vt Raamdokument, lk 128.
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lubab vabas mõttevahetuses raskusteta jälgida keerukat suhtlust kolmandate isikute vahel ja selles 
ise kaasa lüüa, isegi kui tegu on abstraktse või võõra kõneainega;18 mõista kõiki saateid kuni pee-
nemate nüansside või osaliste suhete tabamiseni ja üldiselt ka fi lme;19 saada keerukast kirjutatud 
tekstist aru isegi siis, kui teema on abstraktne, erialane või uus ja selle käsitlus vihjeline.20

Kõige enam arenevad eesti keeles C1-oskustasemele püüdleja isikliku huvi valdkonnad ning hari-
dus- ja töövaldkond, mis mõlemad on piiritlematud. Näiteks ulatub varasema kõrgtaseme asjalike 
tekstide sõnavara u. 20% mahus isegi 10 000 sagedasima sõna piiridest välja.21

Nii ei ole C1-taseme temaatika üheski keelekasutuse valdkonnas mitte kuidagi piiratud: eesti keelt 
on sel tasemel võimalik kasutada nii avalikus ja tööelus kui õppimises ja isiklikus elus ning igas 
endale olulises olukorras või vormis.

Vallatava teemaringi, sellesse mahtuva kõneainestiku ja erisõnavara ulatuse määravad seega ülal 
kirjeldatud olukorrad (vt lk 76 jj), muidugi koos kõigi muudega, mis omandatud varem. Lisaks 
tuleb arvestada, et ükski keeleoskuskirjeldus ei ammenda kõiki olukordi. Näiteks on EN ühtsete 
keeleoskustasemete kirjelduskriteeriumide hulgas alates B1-tasemest sageli nimetatud toimetulekut 
millegagi oma huvivaldkonna piires. See tähendab, et üks valdab spordi või kitsamalt jalgpalli eri-
sõnavara, teine aianduse oma, kolmas huvitub tervisest ja selle ala aimekirjandusest jne. Ühesugust 
huvi (ja sama erisõnavara) ei saa isegi C1-tasemel eeldada ka näiteks ajakirjanduse erirubriikides 
kajastuva osas, kus mõnigi ei tea oma emakeeles, mis on penalti, astilbe või sisenõrenäärmete ületa-
litus, ega mõista eesti üldkeeles, mis on teivas, reha või haavamädanik. (Mõnest levinud erisõnavara 
valdkonnast, mis on avalikkuses tavaline, räägitakse V peatükis; vt allpool.)

C1-taseme toimetuleku ulatuse, keelepagasi ulatuse ja kasutusoskuse juures otseseid temaatilisi 
vahendeid kirjeldada ei ole otstarbekas. Üldsõnavara ja grammatika varieeruvust käsitleb V peatükk 
(lk 89).

Keelepagasi temaatilise avardumise tagab see, kui peatükis kirjeldatud olukordi asjakohases 
rollis autentselt püüelda ning formaalses õppes arvestada, s.o teadvustada, mitmes vormis peegel-
dada, analüüsida ja läbi mängida, samuti tegelda osaoskustega seotuna ning autentsete toimingute 
ja žanrite keskselt (vt osa IX.1 lk 171, mis käsitleb C-taseme keeleõpet, ja VI peatükki lk 143, mis 
käsitleb žanrite valdamist teksti looja ja vastuvõtjana). Temaatilise ja üldise pagasi suhet käsitleb 
oma sissejuhatuses järgmine peatükk.

18 Vt samas, lk 84–85, 93–95.
19 Vt samas, lk 86 ja 90.
20 Vt samas, lk 87–89, 114 jm.
21 Vt Kerge, Pajupuu, Alp 2008.
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V. ÜLDMÕISTED JA ÜLDOLULINE KEELEAINES

Keelt õppida tähendab Michael Halliday järgi õppida seda, kuidas edastatakse tähendust1 kindlas 
sotsiokultuurilises kontekstis, milles seesama kultuur seisneb – osati keelena, osati muude märgi-
süsteemidena. Nii on keel süsteem valikuid, millest igal on oma kindel tähenduspotentsiaal.2

Ühelt poolt omandatakse keelekasutuse olukordi kogedes või läbi mängides neile rohkem 
või vähem tüüpiline kõneainestik, mis kätkeb temaatilised ehk erimõisted ja nende edastamiseks 
sobiva leksika (vt IV ptk lk 71). Erimõistete tähistamiseks õpitakse paindlikult valima stiilisobilike 
sünonüümide vahel, teksti kulus aga ka valitud sõnadest tuletama, viitama mõistetele täis- või osa-
kordusega, teise sõnaga, antonüümidega, ülem- või alammõiste tähistajatega ja kujundlikult.3

Teiselt poolt on olemas suur hulk üldmõis-
teid ehk abstraktseid tunnetuslikke kategooriaid, 
mis on rohkem või vähem vabad suhtlusolukorra 
mõjust. Sellistele osutavad suure üldistusast-
mega nimisõnad (olend, ese, nähtus, sündmus, 
tunnus, omadus, tegevus, tegu, seisund, viis, 
põhjus vm).

On ka väga üldisi teemasid, millega seo-
tud sõnad ei tähista otseselt üldmõisteid, kuid 
ulatuvad igasse eluvaldkonda. Näiteks võib suit-
setamise või joobe teema oma paljude seostega 
keeldude kaudu ulatuda peale isikliku elu ka 
töö- ja haridussfääri ning olla avaliku arutluse objekt. Selliseid näiteid leiab palju – paljud neist 
sõnadest, eriti aga ametlikuma registri variandid omandatakse alles koos vaba keeleoskusega (vrd 
Oli näha, et mees on purjus ja Mehel tuvastati raske alkoholijoove). Mingil määral ulatuvad igaühe 
isiklikku ellu ja igasse elusfääri õigus- ja majandussuhted. Kui tuua näiteks vaid mõned sõnad, on 
selge, et ka neist kuuluvad paljud haritud tööinimese leksikoni: füüsiline ja juriidiline isik, õigu-
sed, kohustused, vara, abieluvara, ühisvara, lahusvara, kinnisvara, kinnistu, register, ühistu, ühing, 
ühendus, selts, juhatus, liikmeskond, üldkoosolek, sissetulek, väljaminek, tulumaks, sotsiaalmaks, 
liikmemaks, jae- ja hulgimüük, järelmaks, rent, rentima, rendisumma, intress, deebet, deebetkaart, 
debiteerima, krediit, krediitkaart, pant, pantima, ehituslaen jt laenu liigid, raamatupidamine, töö-
taja, töötasu, tööleping, ostu-müügileping, laenuleping jpt lepingu liigid jne.

1 Ingl „learning how to mean”.
2 Michael A. K. Halliday, Language as Social Semiotics: The Social Interpretation of Language and Mean-
ing. Baltimore: University Park Press, 1978.
3 Just töisele keele kasu tusele on omane teatav karme fakte peitev eufemistlik laad; vrd ametniku ütlusi Nar-
vas kasvanud on tööpuudus või Hoone põhikonstruktsioonid vajavad lööklaine mõju tagajärjel uuendamist 
ning n-ö selget eesti keelt Narva inimesed on jäänud ilma tööta ja Maja kukkus plahvatuse järel kokku.

ÜLDMÕISTED ON ABSTRAKTSED 
TÄHENDUSKATEGOORIAD, MIS 

ON SUHTELISELT VÄHE SEOTUD 
KEELEKASUTUSOLUKORRA 

TÜÜBIGA. ÜLDMÕISTET SAAB 
KEELITI VÄLJENDADA NII 

ERI SÕNADE KUI ERI TÜÜPI 
GRAMMATIKAVAHENDITE ABIL.
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Üldised on objektide tunnustele, kogustele, asjaoludele, suhetele, hinnangutele jms viitavad 
mõisted ja neid tähistavad keelendid, (nt äär, osa, võrk; liigub, jookseb, seisab; 6-meetrine, punane; 
tuikav, toestatud, raamides; küljel, serval; ilusti, üsna halvasti, liiga pikalt; ilus, koledam, pikk, 
lühidavõitu jms), eriti grammatika oma mitmekesiste võimalustega (nt pikkade juustega ja pika-
juukseline; ei tööta ja on töötu; Käisime eile Taevaskojas seenel ja Korjasime eile Taevaskojas seeni 
vms), k.a asesõnad ja asemäärsõnad (nt eelmise jätkuks Neid seal ohtrasti korjates …).

Kohati kattuvad kõnealused üldmõisted eriliste keelekategooriatega. Nõnda on ajal, arvul, isi-
kul, kindlusel, kaudsusel, jaatusel, eitusel jne eesti keeles otsene morfoloogiline väljendus, kuid 
muidugi on iga kategooriat võimalik väljendada sõnavaliku ja lauseehituse muude detailide abil.

Näiteks märgitakse eesti keeles teabe kaudsust kord sõnaliselt (nt kuulsin, kuuldavasti), kord 
grammatikavahenditega: tegusõna pöördevormi abil (nt tulevat, olevat ilus), kaassõna- vm fraasi 
abil (Riina sõnul, minu teada, BBC andmeil) ja raamistava osalausega (Andres ütles: „ … .”; Oli 
kuulda, et … ; Riina mainis, et …; … , kuulsin ma; … , teatab BBC).

Sõnavaraüksuste mõistelisi seoseid esitab mõisteline sõnaraamat.4 Pisut teises plaanis kajasta-
vad neid ka sünonüümi- ja antonüümisõnastikud.5 Eesti leksika üldistest kategooriatest on uuritud ja 
kirjeldatud värvinimetusi, tegusõna tähenduse mõju aegade ja aspekti tõlgendusele jpm.6

Eesti keele terviklik tähenduskeskne grammatikakirjeldus puudub. Lisaks nimetatud aja- ja 
aspektikäsitlustele on mõni tähenduskeskne vormikäsitelu,7 tähelepanekuid eri keelte väljendus- või 
tunnetusloogikast,8 üksik tähenduskeskselt kirjeldatud grammatika osa,9 doktoriväitekiri tuumver-
bide tähenduse laienemisest10 ning rida käsikirju ja artikleid, mida siinkohal loetleda oleks liiga 
mahukas ettevõtmine. Õpivara koostajat aitab ehk enamgi Eestis kaua aastaid arenenud ja rohkete 
viljadega keelte võrdlus, mida samuti siinkohal ei vahendata.11

4 Andrus Saareste, Eesti keele mõisteline sõnaraamat 5 köites. Stockholm: Vaba Eesti, 1958.
5 Vt Asta Õimu sõnaraamatuid: Fraseoloogiasõnaraamat. Tallinn: ETA KKI, 1993; Väljendiraamat. Tallinn: 
EKSA, 1998; Sünonüümisõnastik. Tallinn (oma kulu ja kirjadega), 1991; Antonüümisõnastik. Tallinn: EKSA, 
1995; Eesti–vene vestmik. Tallinn: EKSA, 1999; vt ka teiste keeltega võrdlevaid vestmikke ja kakskeelseid 
fraseoloogiasõnastikke.
6 Praktikule (eriti vene keele baasil õpetajale) sobivad värvinimetuste kohta enim: Larissa Degel, Värvini-
metuste semantikast eesti ja vene keeles. – Keel ja Kirjandus 2005, 2, 99–114; Asta Õim, Värvinimetuste 
moodustamisest ning kasutamisest eesti ja vene keeles. – Keel ja Kirjandus 1, 1983, 26–32. Akadeemilisi 
käsitlusi võib enim leida Etisest – värvinimetuste jm põhisõnavara teemadel Urmas Sutropi autorinime järgi, 
grammatikamuutuste, aja ja aspekti kohta Helle Metslangi autorinime järgi jne.
7 Ene Vainik, Eesti keele väliskohakäänete semantika kognitiivse grammatika vaatenurgast. Ars Gramma-
tica. Tallinn: ETA Eesti Keele Instituut, 1995.
8 Krista Kerge, Keelenormi tänapäevane olemus (1). – Õiguskeel 2003, 4, 26–34.
9 Vt „Tähenduse lausevorm” Kerge 2000a: 94–122; funktsioonikeskselt on samas ühendatud öeldistäite ja 
seisundimääruse käsitlus, op. cit.: 65–72; ühendatud on ka sõnaliigid ja nendena lauses käituvad vormid, 
op. cit.: 88–93, ja eitusviisid, samas: 178–187.
10 Ilona Tragel, Eesti keele tuumverbid. Dissertationes linguisticae universitatis Tartuensis 3. Tartu: TÜ Kir-
jastus, 2003.
11 Vt nt Kallas 2002 jm.
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Üldisi tähelepanekuid eesti üldmõistete väljendamise kohta pakub asjakohane peatükk C1-tase-
mega juriidiliselt võrdsustatud kõrgtaseme keeleoskuse kirjelduses.12 Selle allika järgi on ka allpool 
keskendutud ennekõike C1-taseme iseloomulikele oskustele eesti keele tunnetusloogikat arvestada 
ning üldmõisteid keele teatava sisemise loogikaga kooskõlas tähistada, toetudes muu hulgas kindlat 
laadi metafoorsusele (näiteks tegevuse nägemine kohana ja ajana, nagu tööasju ajamas või tööas-
jade ajamisel, ning asjakohane vormivalik – verbi käändelise vormi kasutamine, verbist tuletatud 
või verbilise sisuga nimisõna sise- või väliskohakääne jms).

Keeliti võidakse üht- ja sedasama väljendada vägagi erineval moel, kasutades eri määral eri 
liiki sõnu ja eri tüüpi grammatikavahendeid; nt vrd ee tuhat viissada aastat ja ingl fi fteen hundred 
years; ee Tore konverents – oleks pidanud ise minema ja ingl What a nice conference – I should have 
taken part in it myself; ee Vait olla olnuks märksa targem tegu ja vn Молчать было бы гораздо 
умнее. Silmatorkavalt erineb keeletüübiti sõnajärg ja ellipsivõimalus, vrd ee: Kartaago hävitasid 
poolteist sajandit enne Kristuse sündi roomlased ja seitse sajandit hiljem lõplikult araablased; ingl: 
A century and a half before Christ, Carthage was destroyed by Romans, and seven centuries later, 
the same was completed by Arabs. Eesti kirjaliku teksti sõnajärje teemal on väitekirja kaitsnud Kaja 
Tael, hiljuti on suulise teksti sõnajärje teemal väidelnud Liina Lindström.13

Võõrkeeles on raske mõista ühe ja sama vormi sisuerinevust, olgu sarnases või erinevas ümb-
ruses. Seegi saab sageli mõistetavaks alles vilunud keeleoskajale. Näiteks märgib vaatlushetke 
lähitulevikku Ema oli nutma puhkemas ja mineviku vaatlushetkel kestvat tegevust Raivo oli jooks-
mas. Võrreldagu ka ühesuguse tuleb-vormiga lauseid Tähtkiri tuleb kaks päeva, Tähtkiri tuleb kahe 
päevaga ja Tähtkiri tuleb kahe päeva pärast – esimestel on üldaja (määramata olukorra tavapära-
suse) tähendus, kuid võib olla ka lihtoleviku (hetkel toimuva määratud protsessi) tähendus, samal 
ajal kui viimasel on tuleviku oma (määratud juhtum, mis leiab aset tulevikus).

C1-tasemel hakatakse tabama stiilinüansse, vrd vn Не могу и не буду молчать võimalikke 
vasteid: Ma ei saa ega kavatse vaiki olla (poeetiline); Ma ei suuda ega plaani vaikida (suhteliselt 
emotsionaalne); Ma ei või ega kavatse oma suud kinni hoida, Ma ei saa ega kavatsegi suud pidada 
(suhteliselt kategoorilised ja sedakaudu pigem ebaviisakad).

Ka kasutab vilunud keeleoskaja üha loomulikumalt funktsioonisõnu, nagu kaassõnu, abiverbe ja 
-määrsõnu kui pidevalt arenevat keeleainest (hoolimata millest, kelle sõnul, arvestades mida, kelle 
osavõtul, kelle nähes; Las lähevad kohale ja ootavad seal. Pruugib vaid iitsatada, kui tema hakkab 
kohe tegutsema. Ema oli nutu äärel vms). Vähemalt mõistmise osas lisandub hüüdsõnu, sidefraase 
ja fraaslauseid, nagu argiselt kiitev viimase peal, sõbralikku nõustumist osutav kindla peale, kor-
damist paluv Vabandage, ma ei suutnud jälgida … või üllatust väljendav sõbratervitus Keda mina 
näen – Katrin! jpt.

12 Vt nt Kallas 2002 jm.
13 Kaja Taela käsikirjalise doktoritöö tutvustust vt: Kaja Tael, Infostruktuur ja lauseliigendus. – Keel ja Kir-
jandus 1988, 3, 133–143. Liina Lindströmi väitekiri on publitseeritud, vt: Finiitverbi asend lauses. Sõnajärg 
ja seda mõjutavad tegurid suulises eesti keeles. Dissertationes philologiae estonicae universitatis Tartuensis 
16. Tartu: TÜ Kirjastus, 2005.
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Osa keelendeid – eriti sõnad ja väljendid, aga ka ligi grammatiliseks üldistunud tähendusega 
rõhulaiendid, tekstipartiklid, fraaslaused jm vormelid – võib kanda kindlat subjektiivset tähendust 
ehk konnotatsioone, nagu jube pikk selmet väga pikk, Kah mul asi! vm.

Konnotatsioonide taga on sotsiaalselt ja kultuuriliselt tingitud väärtushinnangud, müüdid heast 
ja halvast, „meist” (omadest) ja „nendest” (teistest, väljaspoolsetest). Nii kasutatakse sõnade eri-
lisi konnotatsioone ideoloogia markeerimiseks, aga ka ideoloogiliseks surveks. (Vt konnotatiivse 
tähenduse kohta pikemalt V.1.2 lk 95.)

Tähendusest olu- ja kultuurikontekstis on keeleõppe jaoks (nii emakeele kui ka kõrgema taseme 
võõrkeeleõppe jaoks olulisena) põhjalikult kirjutanud James Paul Gee.14 Tähelepanu vajavad tema 
emakeelse heteroglossia ehk stiilide segamise näited, mis osutavad ideoloogiliste markerite vahel-
dumist ühes ja sellessamas tekstis ning viitavad vajadusele nii emakeele- kui ka võõrkeeleõppes 
stiiliga tõsiselt tegelda.15 Ühelt poolt on küsimus kirjutamisoskuse arendamises, teisalt aga tähe-
lepanekutes, mis osutavad vajadusele õpetada tekste, eriti avalikke tekste – nt meediat, reklaami, 
tarbijamärkeid ja -juhendeid, poliitilisi ja õigusliku sisuga tekste – kriitiliselt lugema. (Vt pikemalt 
lugemisoskuse arendamise kohta lk 175.)

Teisalt ei seostu ideoloogia tingimata eriliste väljendusvahendite valiku ja stiiliga – ideoloogia ei 
ole avalike või kitsamalt poliitiliste tekstide eriomadus, nagu järele mõtlemata võib tunduda. Näiteks 
kajastab mingit ideoloogiat ka see, kuidas täiesti asjalikus keeles ja näiliselt mõjutada püüdmata kirjel-
dada kindla haiguse ravi. Iga kirjeldaja lähtub kindlatest tõekspidamistes selle kohta, mida see haigus 
endast kujutab ja kuidas teda on õige ravida. Belgia ametlikus meditsiinis on tugev kalduvus loodus-
ravi suunas, Eestis peetakse keskselt õigeks ravimite kasutamist jne, ehkki meditsiinitekst ei tundu 
ideoloogiline ei siin ega seal. Niisamuti loetakse kontinentaalõiguse ruumis Euroopa Liidu õigus-
akte teistsuguse õigusmõtlemise viisiga kui mujal ja Eesti tingimustes teisiti kui Saksamaal – haridus 
loob teatava ideoloogilise tausta kogu viisile asju näha ja teadus muudab seda ideoloogiat, lei(uta)des 
midagi uut. Ka näiteks võõrkeeleõpe üldiselt ega taustarusaamad kultuurist, keele toimimisest, mõnest 
kindlast keele tunnusest (idiomaatilisusest vm) ei ole täna need, mis raamdokumendi koostamise ajal. 
Kõike seda peegeldab ja salvestab ka iga keel oma mõistesüsteemiga, millest tuleb juttu tagapool.

Piltlikult võiks ideoloogiat kui kindlat suhtumist ümbritsevasse ehk kultuuri- või rühmaomast 
tõekspidamiste süsteemi võrrelda käitumisega. Me ei saa öelda, et inimene ei käitu kuidagi: kes ei 
käitu ei hästi ega halvasti, see käitub oma kultuuris ja kindlas olukorras sobival viisil, nii et seda 
käitumist ei ole märgata. Niisamuti avaldub iga ideoloogia: ei ole võimalik mitte lähtuda kindlatest 
tõekspidamistest, nagu pole võimalik mitte käituda – küll saab oma suhtumist väljendada ilma min-
geid keelelisi erivahendeid kasutamata. Mõtlemise viis on kätketud igasugustesse, s.o ka asjalikesse 
ja keeleliselt neutraalsena mõjuvatesse tekstidesse ja peegeldub seal viisina mõisteid ja mõtteid 
seostada. See viib meid tagasi arusaamiseni, miks keeleõpe ei tähenda üksikute elementide (sõnade 
ja vormide) õppimist, vaid kultuuri omandamist tekstide kaudu ja mingil eesmärgil.

14 Vt osi Meaning and ideology, ee „Tähendus ja ideoloogia”, ning Meaning, ee „Tähendus”, Gee 2004: 7–30 
ja 90–114.
15 Vt emakeele aspektist K. Sõrmus 2008.
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V.1. ÜLDMÕISTE OLEMUS JA TEMA VÄLJENDUSE VARIEERUVUS

V.1.1.  Kategooriate keeleline tähistus

Objekti- ja nähtusmõistete teadlik omandamine ja nende suhestamine kindla keele väljendusvõima-
luste kaudu avab järk-järgult sihtkeele maailmapilti (vt V.2 lk 101). Meie tunnetus on organiseeritud 
just füüsiliste ja mentaalsete objektide – olendite, asjade, nähtuste – ümber, mille tunnuseid, hulka 
ja määra me keeliti suhteliselt erineval alusel või moel märgime (vrd ingl a group of boys ja ee pois-
tesalk; ingl three boys ja ee kolm poissi); millele omistame tegevusi, juhu- ja püsiomadusi, märkides 
eri laadi tähendusnüansse, nt ingl commit adult ery, ee abielu rikkuma; ingl adulterer, fornicator16 
(mees) või adulteress, fornicatress (naine) ja ee abielurikkuja; Kolm poissi raiub puid, on puid raiu-
mas või on puuraidurid. Eri viisil sõnastatakse hinnanguid (Kõik kolm on tublid töötama, teevad 
tubli tööd või töötavad tublilt. Kõik kolm kohmetusid kiituse peale või muutusid kiitusest kohme-
tuks), võrreldakse ja astmestatakse omadusi jm tunnuseid (Andres raiub kõige paremini. Andres on 
parim puuraidur. Üks oli osavam kui teine. Andres on parim).

Samal ajal on tekstide organisatsiooni keskmes just objektide ja nähtuste tunnused, s.o omadu-
sed ja tegevused – lausungi ja lause taga on olukord, mida suhestatakse vaatlus- ja kõnehetkega. 
Näiteks lause kese on pöördeline tegusõna, mille ajavorm väljendab tegevusolukorra, vaatlus- ja 
kõnehetke suhet; vrd Kõik on õide puhkemas. Kõik oli õide puhkemas. Kõik on/oli õide puhkenud. 
Eesti keeles on see suhe ühesugune pea- ja kõrvallauses: Saabudes nägin, et kõik on õide puhkenud. 
Inglise keeles tuleks analoogiline kõrvallause pealausega ühildada ehk minevikuliseks muuta – tei-
sisõnu, on puht keelelisi kategooriaid, mis universaalset tähendust ei kanna. Tunnuseid ja kvantiteeti 
saab omistada ka tegevusele ja selle asjaoludele (sunnib teisi pidevalt juba pikka aega, laulis ilusti 
ja pikalt, on peaaegu alati kirjutanud väga suure süvenemisega).

Keeled väljendavad eri viisil väga abstraktseidki kategooriaid, nagu primaarse või sekundaarse 
tegevuse osalised ja asjaolud, viidatud mõistete ja tunnuste võrdolulisus või alistussuhe, samasus, 
sarnasus, vastandus, eitus, tegevuse aeg, kestus, kiirus, koht ja kohamuutused jne, seisundi teke, 
püsimine ja kadumine, toimuva põhjused, otstarve, suhted ja seosed vm. Kõigeks selleks kasutatakse 
kas täistähenduslikke või abisõnu, vormi- ja sõnamoodustust, analüütilisi või sünteetilisi tarindeid 
(nt kaassõnafraase või käändevorme), lausemoodustuse erivahendeid ja lauseosade järjestamist või 
hoopis intonatsiooni ja lauserõhku.

Ühelt poolt iseloomustab C1-taseme keelekasutust mitmekesiste sünonüümsete keelevahendite 
mõistmine ja suuresti juba ka kasutamine kultuuriomasel viisil.

16 Tüve fornicate otsene tähendus on ’hoorama’, kuid ülal esitatud tuletistel puudub selline räigelt vulgaarne 
maik, nagu oleks tähttähelisel eesti vastel.
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Nii tunnetab inimene teatud määral näiteks negatiivse (eituse kaudu sõnastatud) ja positiivse 
(jaatuse kaudu sõnastatud) viisakuse17 ulatust eesti kultuuris ja põlvkonniti, püüdes neid nähtusi 
oma kultuuri ja eakaaslastega suhestada, ning oskab muuhulgas eitust väljendada mitmel moel:

1) sõnaliselt, näiteks
• verbiga, mis viitab tunnuse puudumisele – nt puuduv pädevus
• määrsõnaga, mis intensiivistab või kahandab põhitähendust, nagu väga või rohkem pädev, 

mitte eriti või vähem pädev
• vastandsõnaga ehk leksikaalse eitusena, nagu pädeva võimalik vastand võhik;

2) grammatiliste vahendite abil, mida keeleline kontekst lubab, nagu
• lauselise eitusena, kus keegi X ei ole pädev,
• k.a kõrvalausega, nagu X, kes ei ole pädev,
• sõnamoodustusliku eitusena, nt ebapädev, pädevusetu (viimane näide on küll pigem teoreeti-

line, kuid peaks olema tasemel mõistetav, nagu on üsna paljud loomulikud vastandtuletised, 
nt ohtlik – ohutu),

• võrdevormide abil, nagu pädevam, võhiklikum, kõige pädevam, kõige võhiklikum, mis asetu-
vad skaalale ainult kontekstis, vrd Andres on selles pädevam kui Tiit ja Tiit pädevam kui Jüri 
(lühikest ülivõrret kasutab ka vilunud keeleoskaja pigem sagedastest omadussõnadest ja 
siis, kui vormi häälikuline struktuur pole keerukas, nt suurim, uusim, parim, halvim, vähem 
tõenäoliselt kõrgeim ja madalaim),

• muude muutevormide abil, nagu pädevuseta, olemata pädev,
jne.

Mitmekesiste vahendite kasutamine nõuab ühtlasi nende vahendite konnotatsioonide tundmist. Näi-
teks on suur erinevus ülal esitatud sõna- ja vormivalikute vahel – erinevalt mõjub, kas öelda, et 
keegi on vähem pädev kui teine või võhiklikum kui teine. (Vt ka järgnevat osa konnotatiivse tähen-
duse kohta lk 95.)

Teiselt poolt seostub C1-tasemega oskus väljendada üht ja sedasama põhitähendust eri positsiooni-
delt ehk süntaktiliselt erineval viisil. Näiteks mõistab C1-taseme keelekasutaja ühesugust osutust 
erineva süntaktilise strateegia kasutamise juures, nagu lausungites ta valdab eesti keelt kõrgtasemel, 
tema eesti keele kõrgtasemel valdamine (on ilmne), eesti keelt kõrgtasemel vallates (suudab ta…), 
tema kui eesti keele kõrgtasemel valdaja (sobib meid esindama) – kõik need räägivad ühest ja sel-
lestsamast isikust ja tema ühest kindlast tunnusest.18

17 Vt mõisteid Pajupuu 2001: 105–106.
18 Vt Kerge 2000a: 145–146.
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Samal viisil mõistetakse ja osati ka kasutatakse omaduste ja seisundite või nende muutuse eri-
neva väljenduse võimalusi, nagu ilm muutub kiiresti ja ilm on väga muutlik.19

Vähemalt osati ja sagedaste keelenditega peaks selliseid eri laadi osutusvõimalusi ka kasutada 
oskama, mis aga nõuab enamikult formaalset õpet ja spetsiaalseid harjutusi.20

Täpsemalt räägitakse üldmõistete väljendamisest C1-tasemel kategooriate kaupa (vt osi V.2–V.6 
lk 101–136), jälgides igas osas nii kultuuripädevuse arengut, sõnavara ja sõnamoodustuse ning gram-
matika kasvavat mitmekesisust kui ka keele tunnetusloogika arvestamist-mõistmist, sidusvahendeid 
ja teemaga seotud õigekirja. Järgneb teksti tasemekohasele sidumisele pühendatud osa V.7 (lk 136).

Sel keeleoskuse tasemel osatakse vajadusel abi otsida sõnastikest ja käsiraamatutest, kasutada 
soovi korral Keeleveebi või Keelevara21 ning kriitiliselt ka otsingumootoritega leitud eestikeelset 
teavet.

V.1.2. Konnotatiivne tähendus

Keelendite konnotatsioonid ja tõlgendushinnangud

Konnotatsioon on subjektiivne lisatähendus, mis liitub keelendi põhitähendusele.
Konnotatsioonid tugevasti seotud kultuuri kui mütoloogilise tegelikkusega, st nad on kogu aeg 

kohal. Üldiselt on konnotatsioonide valdamine omane pigem C2-taseme keeleoskusele.22 Kuid 
keeleoskuse areng on pidev – mida osaliselt ei vallata C1-tasemel, seda ei saa täielikumalt vallata 
emakeelelähedase keeleoskuseni jõudes. C1-taseme keelekasutaja mõistab tekstis peituvaid viiteid 
ja vihjeid,23 järelikult peaks ta vähemalt passiivselt, st teksti vastuvõtjana valdama eestlase kultuuri 
ja mõttemaailma, k.a üldlevinud konnotatsioone, riskides vastasel juhul teisi vääriti mõista.

Konnotatsioone on mitut laadi.
• Sotsiaalne hinnang puudub, neutraalne on nii keelendi sisu kui ka stiil (nt selge, pikk, nägu, 

laps, lind, jookseb, hüpe, käima).
• Sotsiaalne hinnang ei ole stiiliga seotud (nt negatiivne tujukas, ahne, rumal, karuteene, varas, 

röövima, positiivne kuulus, armastus, kirjanik, ületamatu vms on stiililt neutraalsed).

19 Vt op. cit.: 114–115.
20 Viimaseid pakub Kerge 2000a, mille harjutustik on välja antud ka iseõppijale sobivas vormis, st koos har-
jutuste võtmega. Vt Krista Kerge, Eesti süntaks. Harjutusvihik. Tallinn: TEA, 2001 (edasi Kerge 2001a).
21 Keeleveeb aadressil http://www.keeleveeb.ee/ on HTM tasuta keeleteabelehekülg; Keelevara – aadressil 
http://keelevara.ee/ – on osati tasuline. OÜ Keelevara asutasid 2004. aasta aprillis kirjastus TEA, IT visio-
näär Linnar Viik, arvutuslingvist Indrek Hein ning informaatika spetsialist Jaak Vilo selleks, et aidata kaasa 
keele ja keeleoskuse arengule Eestis.
22 Vt Raamdokument, lk 92, 130 jm.
23 Vt Raamdokument, lk 91.



96 V. Üldmõisted ja üldoluline keeleaines

• Sotsiaalne hinnang on seotud stiiliga (nt argine ja positiivne silmakas, trulla, madalstiilne ja 
negatiivne vanamutt, morda, lõust, poeetiline ja positiivne aated, aateline).

Nõnda on eesti kirjakeele normis pigem positiivne konnotatsioon sõnal metsavend ning pigem nega-
tiivne sõnadel partisan ja siss. Neutraalne on rääkida inimese näost, positiivselt pidulik tema palest 
(palg, nt puna palgel), kuna negatiivset suhtumist väljendavad vulgaarsed larhv, morda, lõust. 
Lisaks viimastele võib naljatlevalt rääkida näost kui sihverplaadist (kukkus sihverplaadi segi).

Stilistiliselt markeeritud konnotatsioone osutavad sõnastike stiilimärgendid. Võõrkeele aspek-
tist muudab eesti sõnastike kasutuse raskeks asjaolu, et väga piiratult märgendatakse neutraalset 
igapäevakeelt kui eesti kirjakeele ja kirjavara keskset osa: argikeel peaks seda olema, kuid sel-
line märgend puudub paljudel sünonüümidel, mis sobivad pea igal pool peale asjalikkust taotleva 
teksti (nt mehemürakas, millegi peale mihkel, kuritöö, roim, veretöö, heas/halvas kirjas olema, 
kirjade järgi, miski ei jookse, kellelgi on soont, (õigele) soonele saama, kirjamees, naist võtma, 
mehele minema, midagi liivale rajama, jutt jookseb, palk jookseb, jooksevad millegi peale tormi 
vms, mida ei jõuaks loendada – lugeja võiks ÕS 2006-s avada märksõnad süda ja veri). Leiab küll, 
et kuritegu on ka juriidiline termin, kuid sõnal puudub viiteseos kuritööga; roima seletatakse kui 
’rasket kuritegu’, kuid jääb selguseta, kas põhisõna tõttu on tegemist juriidilise terminiga, jne. See 
ei ole probleem emakeelekasutajale, kuid teeb abi leidmise raskeks eesti keele kui võõrkeele puhul. 
Samuti ei märgendata sotsiaalseid hinnanguid, mis stiiliga ei seostu (nt matsutama kui ebaviisakas 
söömis- või mälumisviis). Kõik see sunnib sõnastikutööd C-taseme formaalses õppes üsna teadli-
kult suunama ja stiilisobivust harjutama.

Üsna üldiselt tuleb emakeelest üle kanda arusaamad, et
− sotsiaalselt tauniv leksika ei sobi avalikesse tekstidesse (nt varas tohib hoolimata sõna stilis-

tilisest neutraalsusest öelda vaid varguse eest mõistetud karistuse kandmise ajal; rongaema 
on aga kirjakeele normis märgendatud halvustavana ja on seega ka vormilt ebasünnis);

− väga kujundlik keelekasutus ei sobi kokku haridus- ja töövaldkonna üldise asjalikkusega24 
– sõnastikes märgendamata on enamik igapäevaseid kujundlikke väljendeid (nt lasen jalga, 
panen pillid kotti, annan alla ’lõpetan asjaga tegelemise’, võtan su ette, direktor kutsus koh-
vile ’aru andma’), viisikomponendiga tegusõnu (nt lürpima, krabama, tormama, naerma 
tähenduses ’naerdes ütlema’) jms, mis mõjub neutraalselt ainult vabamas suulises suhtluses 
ja kirjalikult isiklikul tasandil, kus asjalikkust ega neutraalsust ei taotleta.

Samas tuleb arvestada, et enamik ajakirjandustekste (v.a asjalik uudis) on vägagi kujundliku kee-
lega, nõudes detailseks mõistmiseks ja hoiakute tabamiseks C1-taseme keelepagasit.

24 Tööl on inimesel esindaja roll ning tema isikupärane stiil (ehkki C1-taseme tunnus teisal) ei tohi prevalee-
rida sisu üle.
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Mõnegi sõna konnotatsioon tekib kindlas lauseümbruses vm kontekstis. Näiteks ei saa väita, et 
heietama oleks halvustav sõna jutustamise kohta, kuid kiirustamise, väsimuse vms olukorrale viida-
tes tekib just selline konnotatsioon (heietas oma lapsepõlvest).

Lihtsam on konnotatsioone märgata siis, kui kindlat tähendusvärvingut markeerivad rõhulaien-
did (heietas jälle, heietab alailma) või ilmneb see sõna kasutusümbrusest (vrd kukkus oma usuasju 
heietama ja hakkas muinasjuttu heietama). Näiteks rõhulaiendi konnotatsiooni tundmata võib teha 
märkamatu – ehkki väikse – suhtlusvea, nagu vanemale kolleegile saadetud meilivastuses:

Ilusat ja veidikene puhkamist soodustavat nädalavahetust Sulle kah!

Siin kannab partikkel kah teemaliini südamlikule ning Sulle-suurtähega rõhutatult viisakale lõpetu-
sele üle oma argise ükskõiksuse varjundi, moondades tahtmatult kirjutaja eesmärke.

Raske on tabada argikeele üldlevinud sõnade konnotatsioone, nt plika ei pruugi olla halvustav, 
aga võib seda siiski olla, nii et kahtluse korral tuleks sellelaadseid argisõnu vältida veel ka C1-tase-
mel, kus argikeelt juba vallatakse ja mõistetakse.

Konnotatsioonid on sageli ideoloogiliselt tingitud ja muutuvad ajas sõltuvalt objektide ja näh-
tuste staatuse muutumisest. Üle maailma on kristliku kultuuri kontekstis 11. septembri sündmuste 
järel avalik negatiivne konnotatsioon sõnal terrorist, ehkki neidsamu inimesi võib teisal nimetada 
positiivselt patriootideks või võitlejateks (nt Tšetšeeni võitlejad). Suhtlusviga on märkida negatiiv-
set konnotatsiooni enesekohases referaadis (nt Ameerika president teatas, et nende sõjardid jäävad 
Iraaki edasi).

1990ndate algul oli eestikeelses pressis tavaline rääkida 1940–1990 Liidu mitmetest piirkonda-
dest Eestisse emigreerinud inimestest kui okupantidest, mis küll viitab Eesti anastamise toimunud 
faktile riigiõiguslikus mõttes, kuid on solvav kohalikule venekeelsele elanikkonnale. Niisugune 
sõnapruuk sobib riigile kui anastajale viidates, kuid pole poliitiliselt korrektne inimestest ja nende 
kultuurist rääkides. Samal moel on solvav ja ebakorrektne kohalike muulaste seas levinud väl-
jend fašist, mis põhjendamatult märgib kõike neile eestlaste juures ideoloogiliselt võõrast. Teisal 
on rumal näha mingeid konnotatsioone rahvusnimetuse kasutamises, nagu ajakirjanduses aeg-ajalt 
tehakse (arutades, kas sobib öelda eestlane, venelane või juut) – küsimuses on pigem see, millal rah-
vusnimetust kasutada ja mida sellega seostada. Nii on konnotatsioonide olemasolu ja puudumine, 
esiletoomine või vältimine keeleliste valikute kaudu alati ideoloogia ja tolerantsuse küsimus. Soo-
lise, rassilise jm poliitilise korrektsuse teema sidumine kultuurisuhetega on seepärast C1-tasemel 
väga tähtis.

Suhtumistähendus seostub nii kultuuriga kui ka ajaga.
Kuskil on tavaline süüa käega või näppudega, ainult kahvliga jms või näiteks isegi matsutamise 

ja röhatustega märku anda, et toit on väga maitsev, kuigi samale viitavad väljendid eestlaste enda 
kohta räägivad enamasti ebaviisakast käitumisest ja kannavad taunivat suhtumist.

Ajas ja põlvkonniti erinevad asjade, nähtuste ja inimese juures hinnatavad tunnused, mis loo-
vad suhtumistõlgendusi. Väga kaua on Eestis kõrgelt väärtustatud vähest juttu (Rääkimine on hõbe, 
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vaikimine kuld) ja vaikset häält (tasane inimene), samuti žestide vältimist (Ära vehi kätega), taga-
sihoidlikkust (Tagasihoidlikkus on voorus) ja enesekesksuse vältimist (vähene mina-vorm). Vanem 
eestlaste põlvkond räägib endast sageli umbisikuliselt (On siin väheke põetud ja arste mööda joos-
tud. Möödund aastal sai kraadi kaitstud vms), kuid see pole ka noortele võõras (Sai pingutatud, 
kolmas katse õnnestus jah päris hästi. Paneb imestama, et sa täna nii varane. Sai siin kõvasti pidu 
peetud või tugevamini slängiliselt pidu pandud).

Praegugi on kohati viisakas mina-positsiooni vältida. Ametikirjades viidatakse esindatavale 
organisatsioonidele asesõnaga meie (enese nimel kirjutab ainult isik kui institutsioon, nt president 
või õiguskantsler, harvem ka see, kel on täisametliku kirja allkirjastamise õigus – näiteks siserin-
gis peadirektor või pädevusala kõrgeima vastutajana minister). Akadeemilises stiilis kasutatakse 
umbisikulist tegumoodi või personifi tseeritakse uuritud objekte (Allpool käsitletakse …. Materjal 
on kogutud …. Sõna käänatakse/käändub …. Objekt käitub … ), kasutades mina-vormi ainult oma 
toimingut või tulemust kirjeldades, nt Uurisin kolme aasta jooksul, kuidas …. Leidsin, et …. (nagu 
näidetest näha, ka siis välditakse sõna mina).

Sõnade konnotatsioonid muutuvad ajas koos mõistete ja nähtuste staatusega. Näiteks kodupe-
renaine sisaldab enamiku jaoks halvustust, ehkki samade tunnuste osutusjõuga taluperenaine on 
neutraalne. Samas on koduse ema ja vanemapalga ideoloogia muutnud uurimuste järgi kodusesse 
naisesse (ja eriti mehesse) suhtumist. Positiivne konnotatsioon ei ole aga tekkinud sõnale kodupere-
naine, vaid seda väljendavad lapsega kodus, emapuhkusel, isapuhkusel jms, mis viitavad seisundi 
ajutisusele.25

Samal moel muutuvad ametitega, kohtadega, nähtustega jpm seotud konnotatsioonid kui 
staatusest tingitud (vrd õpetaja ja meditsiiniõde Eesti eesti- ja venekeelses kultuurikontekstis; geo-
graafi liselt lähedased Lasnamäe ja Pirita-Kose või kortermaja ja eramaja elukohana; elukestev õpe 
ja iseõppimine sama nähtuse kohta, pankur ja liiakasuvõtja sama tegevusalaga inimese kohta jne).

Kõike seda saab mõista vaid eestikeelses kirjanduses ja eriti avalikus meedias peegelduvaga 
kursis olles – nagu see keeleoskuse C1-tasemel on kohane ja omane. Sõnaraamatute stiilimärgen-
did, näiteks halvustav, luuleline, naljatlev jms, aitavad võõrkeele puhul üksi harva (vt eespool), kuid 
neilegi tuleb sel tasemel osata toetuda.

Grammatikal on konnotatsioone harva.
Eesti keele „haruldus” on eespool näites kasutatud negatiivse konnotatsiooniga liide -rd (sõjard, 

ebard, käpard, jõhkard, kohmard jt). Negatiivne varjund näib ka mujal rd-ga seostuvat, viidates 
häälikusümboolikale: rda-liitelised verbid kooserdama, vusserdama, soperdama, käperdama, puter-
dama, laterdama ja neist tuletatud is-nimisõnad kooserdis, vusserdis, soperdis, käperdis, puterdis, 
laterdis jpt märgivad kõik subjektiivset halvustust, kuigi kaks näidet on idiomaatilise tähendusega 
(enamasti märgib -is isikut, aga vusserdis ja soperdis märgivad tegevuse tulemust).

25 Viitan mitmetele käsikirjalistele uurimustele, nt Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi ning 
Tallinna Ülikooli eesti keele ka kultuuri instituudi lõputöödele, millega saab tutvuda kohapeal.
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Mõne asesõna kasutus mõjub halvustusena inimesele osutades (nt see seletas, too seal ainult õpib, 
vahel ka juuresviibijat või kõnetatavat tähistav üks või tema selmet nimi või sina-teie, nt Üks ütles, 
et teeb aruande ise. Kas tema ei tulegi kaasa? partnerile viidates). Kohatu üleminek teietamisele või 
mitmuse kolmandas isikus formaalsemale keelekasutusele on seevastu pigem naljatlevalt korralekut-
suv (nt abikaasale: Härra, kas teil ei pidanud äkki kiire olema? Proua, kas te pole külaliste jaoks väga 
koduselt riides? või muule sina-partnerile Härrased hakkavad vist oma lubadusi unustama).

Samuti võib vahel suhtumistähendust kanda markeeritud sõnajärg (Ei mina tea26 ’ära päri’, vrd 
neutraalne Ma ei tea), väidet asendav küsimus (Kust mina tean? vrd Ei tea) jms. Kindlas kasu-
tuskontekstis kannavad konnotatsioone mitmed funktsioonisõnad jm emotsiooni või suhtumise 
üldtähendust kandvad partiklid (kukkus ’hakkas’ midagi tegema, jõle tähtis, kuradi mees) jms.

Keelevariantide konnotatsioonid ja tõlgendushinnangud

Argikeelt valdab C1-taseme keelekasutaja juba üsna hästi. Seejuures pole aga stiilitunne sedavõrd 
kindel, et konteksti muutudes osataks ka keelendeid kohandada. Seepärast tuleb argikeelt kasutada 
ettevaatlikult ja pigem suuliselt.

Eesti neutraalne argikeel on küll kaua seisnud kirjakeelele võrdlemisi lähedal, kuid see ei kehti 
 noorema põlvkonna kohta, kes üle maailma säilitab earühma slängilise keelepruugi ka täiskas-
vanueas.27 Nii võib keskkonnast argikeele pähe omandada võrdlemisi räiget keelt ja kohati vulgaar-
set slängi (nt mõjuvad võõraga rääkides juba teema valikuga ootamatult autentsed eesti keele kui 
võõrkeele laused Ema ja isa mul mölisevad ja räuskavad, kui ma midagi unustan või Me panime hom-
mikuni pidu ja ajasime viina sisse, kuid seda suhtlusviga mahendaks teistsugune keelendivalik).28

Tuleb arvestada, et argikeele grammatika (ei teind, ei näind, linnasi, kontserditel selmet ei 
teinud, ei näinud, linnasid, kontsertidel jms) ei mõju kirjalikus vormis kõigile neutraalselt isegi 
meilivahetuse puhul, kus kiirustamisest tekkivad lapsused üldjuhul tolerantselt tähele panemata jäe-
takse. Ka kannab argikeel peamisi grammatikamuutusi, ilma et uued levivad keelendid oleks kõigi 
jaoks stilistiliselt neutraalsed või (veel tähtsam) ühemõttelised. Ühemõttelised ei ole ka paljud argi-
keele rööpsused (õieti – ’õigupoolest’ või ’õigesti’? peale seminari – ’pärast seminari’ või ’peale 
seminari ka …’?). Kõik see ei sobi kokku viisakuse, asjalikkuse ja täpsusega, mida nõuab keeleka-
sutuse ametlikum kontekst tööl ja õppimise paljudes olukordades.29

Võõraga ja töös tuleb argikeelt vähemalt kirjalikul kujul vältida.

26 Näide viitab soomlasele, kelle eesti keel on emakeelelähedane ja kes soomepärast sõnajärge kasutades ei 
soovinud ülal nimetatud idiomaatilist tähendust väljendada.
27 Vt pikemalt Kerge 2000b.
28 Vajadusel saab ka slängikeelendite tähendust kiirelt leida; vt Mai Loog, Esimene Eesti Slängi Sõnaraamat. 
Tallinn, 1991: Keelevara avalik keskkond http://public.keelevara.ee/, Slängisõnaraamat (10.08.2008).
29 Vt uute keelendite mitmemõttelisuse kohta Kerge 2003/2004, 2005c, 2006 Õiguskeeles; töise viisakuse 
kohta vt Kerge 2006.



100 V. Üldmõisted ja üldoluline keeleaines

Raamdokumendis hoiatatakse: enne kui ise mingit võõrkeele murret kasutama hakata, peaks olema 
teadlik selle sotsiaalsetest konnotatsioonidest ning vajadusest mõista oma keelevaliku kohasust ja 
olla selles järjekindel.30

Eestis on kohamurrete prestiiž tõusnud, kuid nende kasutamine vajab keeleomandajalt ette-
vaatust. Elavat murret kasutatakse siin emakeelena. Ilukirjanduses (eriti varasemas) markeeritakse 
murdelise keelekasutuse ja arhailise grammatikaga muuhulgas ka harimatute tegelaste keeleharju-
musi. Seepärast peaks eeltoodud hoiatust tõsiselt võtma, teadvustades, kas, millal ja kus omandatud 
murret kasutada. Prestiižikas on see kindlasti kohapeal ja suulises vormis.

Väga laialt levinud rühmakeel31 on bürokraatia erikeel ehk kantseliit, mida kasutavad ametnikud 
ja mõneti ka juristid. Seda on väga lihtne tahtmatult omandada töökeskkonnas, eriti aga avalikes 
asutustes töötades või nendega suheldes.32 Niisugused tekstid on äärmuseni keeruka süntaksiga, 
tihedad ja formaalsed, ületades nimetatud parameetritelt kohati isegi seadusi.33 Tavalisele inimesele, 
kelle heaks ametnikud töötavad, mõjub selline keelevariant võimukana ega soosi demokraatia nõuet 
mitte anda privileege ühe sotsiaalrühma keelele – iga avalikkust teeniva ametniku koostatud akt on 
põhimõtteliselt avalik. Sel põhjusel on kantseliit kui ametnike erikeel keelekorralduslikult taunitud. 
Hoopiski ei sobi ta üksikisikuga peetavasse kirjavahetusse. Selle üldkirjakeele normile võõraste tun-
nustega keelevariandi vältimine on oluline oskus, millega C1-taseme keelekursused võiksid tegelda, 
eriti kohalike avalikus sfääris töötavate inimeste eesti keele oskust täiendades.

Teisalt tuleb arvestada, et eestikeelne ametikiri ei tohiks olla ka viisakuskomponendiga üle kül-
vatud: eestlane püsib asja juures ja kasutab üsna formaalset keelt, piirdudes viisakusfraasidega kirja 
algul ja lõpus ning lisades mõne viisaka raamfraasi või ülemineku (Teatame kahetsusega, et … Kah-
juks ei ole võimalik …). Eesti ärikirjad on enamasti vähem formaalsed ja toonilt sõbralikumad, v.a 
konfl iktsituatsioonis, reklaamkirjad aga võivad mitmeid sihtrühmi ka sinatada ja ainult eesnimega 
pöörduda.

Iseseisvalt saab head ametikeelt omandada bülletääni Õiguskeel34 artiklite toel, samuti kasuta da 
„Ametniku keelekäsiraamatut”.35 C1-taseme keeleoskus lubab edukalt koos emakeelsetega läbida 

30 Raamdokument, lk 140.
31 Igasugune rühmakeel on terminoloogilises mõttes murre – murded ehk dialektid on kohamurre ja sotsiaal-
rühma murre (sotsiolekt). Vt pikemalt Kerge 2000b.
32 Vt Kerge 2003/2004.
33 Süntaksi keerukuse kohta vaata nt: Krista Kerge 2002. Formaalsuse ja kontekstuaalsuse kohta vt Kerge, 
Pajupuu, Altrov 2007. Artiklites ei kajastu kirjavahetuse näitajad, mida on laiemalt uuritud Tallinna Ülikoolis 
(viidatud andmed pärinevad Krista Kerge ja tema üliõpilaste käsikirjalistest uurimustest ja ettekannetest).
34 Õiguskeel (Tallinn: Juura) on 1995. aastast ilmuv ametikeele aimeajakiri, mida aastani 2000 andis viis 
korda aastas välja Vabariigi Valitsuse õigusterminoloogiakomisjon ja mida sellest alates on toimetanud Jus-
tiitsministeerium. Praegu ilmub aastas neli numbrit. 
35 Kaia Alasi, Uno Liivaku, Aime Vettik (koostajad), Ametniku keelekäsiraamat. Teine, täiendatud trükk. 
Juura keeleraamat. Tallinn: Juura, 2003.
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korrektse töise keelekasutuse kursusi.36 Ärikirjavahetuse põhitõed leiab Mati Lukase ja Tiina Tšat-
šua ärietiketi õpikust.37

V.2. OBJEKTID

Objektiks peetakse füüsilise ja mentaalse maailma üksusi (olendid, asjad, nähtused, konkreetsed või 
abstraktsed mõisted), millele saab viidata kindla keele nimisõnaga, vahel ka suvalise kontekstiviite-
lise tähistajaga, nagu nimi ja pealkiri.

B2-taseme oskusest tähistada tegelikke või kujuteldavaid objekte ja nähtusi, aga ka vigadest, mida 
seejuures tehakse, räägib „Iseseisva keelekasutaja” sama tähistusnumbriga osa.

C1-tasemel muutub oluliseks tähendusrühmade tunnetusliku eripära, keelendite regulaarsuse ja 
kasutusümbruse teadvustamine ja oma vajaduste piires memoreerimine.

Nimed ja pealkirjad eesti keeles

C1-taseme keelekasutaja tunneb ära, kui tekstis (ka suulises) on kasutatud nime, valdab vältimatult 
nimede käänamise põhimõtteid, eristab nime ja pealkirja keele üldsõnadest ja valdab asjakohast 
õigekirja, vajadusel oma kirjutusviisi kontrollides või üle küsides (vt VIII.2 lk 166).

Nimesid pannakse – oma suvalisuses ei kuulu nad ühegi keele leksikasse ega ole ka tõlgitavad. 
Küll võib nimena kasutada kindla keele üksusi. Nii on nimedel nagu Tamm, Vera, Smith või Volvo 
ennistähendus vastavalt eesti, vene, inglise ja ladina keeles. Ka võib ühel paigal olla eri keeltes eri 
nimi (vrd kohanimesid, nagu ee Pihkva ja vn Pskov; sm Turku, rootsi Åbo ja ee Turu; läti Rīga ja 
ee Riia või Doonau rohkeid nimesid maadel, mida see jõgi läbib). Paljudes keeltes on nimedel ka 
omadussõnaline kuju, millele eesti keeles vastab nime omastavavorm või käändumatu omadussõna, 
nagu Inglise raha, Vene ajalugu, wales’i või uelsi keel vm.

Eesti nimekuju võib olla ka ajaloolisel isikul (nt keisrid Juhan Julm ehk Ivan Julm, Katariina 
Suur, Peeter I jne; kuninganna Maria Stuart; lorilauludes ka Kaarle Kusta Rootsi kuninga Karl XII 
kohta vms). Eestipäraselt loetakse ja kirjas eestindatakse ka originaalnimesse kuuluvaid järgarve 
(Elizabeth II ehk Elizabeth Teine).

36 Siinkirjutaja väidab seda omast ameti-, haldus- ja õiguskeele õppejõukogemusest avalike ja avalike asu-
tuste sisekoolituste läbiviijana – vene- jm võõra emakeelega osalejate osatähtsus on aasta-aastalt kasvanud 
ning nende suutlikkus stiili kallal töötada on kohati hämmastav. Sama on märgata keelekümbluskoolidest 
tulnud üliõpilaste juures.
37 Vt Mati Lukas, Tiina Tšatšua, Protokoll ja etikett. Tallinn: Ambassador, 2003.
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Eesti ISIKUNIMEDE valdamine on oluline kõigis ametites, kus on inimestega kokkupuudet.
Vilunud nimekasutuse juurde kuulub tiitlite ja ametinimetuste ning nende lühendite valdamine 

igasugustes ametliku(ma) võõrustamise olukordades38 ja haridussfääris, kus alati valitakse kõrgeim 
tiitel (nt õpetaja või õp(.) Palm; akadeemik või akad(.) Õim, professor või prof(.) Kaasik, dotsent või 
dots(.) Kask, doktor või dr(.) Saluveer, magister või mag(.) Leemets). Teatakse ka seda, et lühend ei 
sobi laiendatud ametinimetusse tekstilauses, vaid ainult pöördumisse, sildile vms (saabus uusima 
ajaloo professor Cathrine Andreyev, mitte *Uusima ajaloo prof. Cathrin Andreyev). Töös osatakse 
tiitlitele härra (hr) ja proua (pr) eelistada lihtsat täisnimega pöördumist (nt Austatud Tiina Türk!) 
– sootiitlid sobivad ametlikel kutsetel jm pidulikumatel puhkudel (nt Hr ja pr Palm). Isikliku pöör-
dumise viisid on varem selged, lisanduda võib mõni stilistiliselt huvitavam poolametlik alustus (nt 
Hea kolleeg! kirjas või meilis). Teatakse ka seda, et enesekohaselt eesti keele kontekstis tiitleid ei 
kasutata (ennast ei tutvustata kui akadeemikprofessor või magister Rebast, vaid kui Mihkel Rebast, 
lisades ameti vajadusel kommentaarina, nt olen Tallinna Ülikooli kirjandusdidaktika professor).

Grammatikas tähendab isikunime ja ametnimetuste vm tiitlite valdamine ka lisandi ühildumis-
reeglite tundmist (vrd kohtumine president Dmitri Medvedeviga; kohtumine Venemaa presidendi 
Dmitri Medvedeviga; kiri Venemaa presidendile Dmitri Medvedevile). Enam ei ühildata ekslikult 
eesnime ja perekonnanime (Katrin Kadakale, mitte *Katrinile Kadakale).

Eestipäraste KOHANIMEDE valdamine on C1-tasemel oluline üsna suurel määral, eriti ametniku ja 
juristi töös, aga ka kirjanduslike, meedia-, reklaami- vm avalike tekstide mõistmisel. Vajadusel osa-
takse pöörduda Peeter Pälli maailma kohanimesid käsitleva raamatu juurde või otsida abi Eesti 
Keele Instituudi kohanimede andmebaasist.39

Isiku- ja kohanimede kirjutus ja nimede käänamine40 on eriti töösfääris C1-taseme vältimatu 
oskus.41 Muuhulgas nõuab see täpse mahakirjutuse harjumust42 ning oskust leida võõrnimede 
häälduskuju,43 mis on käänamise aluseks (Cambridge’is õppinud; Prantsusmaa peaministri François 
Filloni Eesti-visiit; kokandusreis Bordeaux’sse).

Vajalikuks võib osutuda teave kirillitsas, kreeka vm tähestikus kirjutatud nimede kirjapildi kohta 
eesti tekstis. Sellekohast teavet pakub ÕS 2006.

38 Eritiitleid jm käitumist õpetab ärietiketile keskendatud raamat: Lukas, Tšatšua 2003.
39 Peeter Päll, Maailma kohanimed. Tallinn: EKSA, 1999 jj. Eesti Keele Instituudi kohanimede andmebaas: 
http://www.eki.ee/knab/ (20.07.2008).
40 Vt EKKR või Eesti Keele Instituudi kodulehe http://www.eki.ee keelenõuande rubriigist.
41 Näiteks leiab vahekeele korpuses muus osas selgelt C-taseme ametliku kutse, kus koha- ja isikunimi on 
jäetud käänamata ja õppetooli nimetus kirjas valesti: Võtmeesine jaks võib pidada *Oxford Ülikooli *Uusima 
ajaloo *prof. Catherine *L. Andreyev selmet Võtmeesine jaks võib pidada Oxfordi Ülikooli uusima ajaloo 
professorit Catherine L. Andreyevit.
42 Näiteks vahekeele korpuses leiab C-tasemega märgitud lugejakirju, kus pöördutakse valesti artikli autori 
poole (*Tiina Kaalepp selmet Kaalep), jms mahakirjutusvigu.
43 Võõrnimede ligikaudset hääldust eesti tekstides kajastab ÕS 2006.
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C1-tasemel tuntakse ka eesti kultuuri ja üldise kultuuriloo võtmeisikute nimesid vähemalt oma 
eriala ja/või huvivaldkondade piires ning teatakse-mõistetakse neile viitamise tavavorme (nt Krist-
jan Jaak eesnimega, Viiralt, Tammsaare, Dostojevski, Shakespeare ilma eesnimeta vm). Samuti 
mõistetakse viiteid kirjanduslikele tegelastele (paras Toots teine; mina ei ole õpetaja Laur; no ikka 
kohtusse nagu Andres ja Pearu; kord Piibeleht all ja Vestmann peal, teinekord jälle vastupidi).

Huvitavaid tähelepanekuid ja oskust kunstitekstides peegelduvat ette kujutada lisab (nt õpiva-
ras) nimeainestiku see tahk, milliseid nimesid on eestlastele eri aegadel pandud (nt millal võis elada 
Aleksander, keda kutsuti kus Sassiks, kus Alluks; kui vana on Roosi, Maali, Hilda või Ants; mis 
ajast alates võiks eestlane olla Kristi või Christy, Klaire või Claire jne).

Vilunud keeleoskajat iseloomustab ka NIMEKULTUURI tundmine, mis samuti tõstab teksti mõistmise 
oskust.

Kultuuriti erineb see, kellele ja millele nimesid pannakse – näiteks ei otsi inglise nimekultuuri 
tundja aadressi Northcliff 20 järgi tänavat, sest tegu on majanime ja korterinumbriga. Eesti keeles 
ei anta hoonetele enamasti nimesid, v.a talukohad, nagu Sepa talu – ehkki leiab moodsa aja võõ-
rapäraseid erandeid (Kawe Plaza). Euroopalikult harv on anda nime avalikule asutusele; neile on 
iseloomulikud ametlikud tõlgitavad nimetused, nagu Notarite Koda, Sideamet, Tartu Teedevalit-
sus; Tallinna Laagna Gümnaasium, Tartu Tamme Gümnaasium, Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool.44 
Nimi võib olla koolieelsel lasteasutusel (lasteaed Rukkilill või lastesõim Mõmmibeebi).

Lisaks tõuseb teksti mõistmise detailsus teadmisest, millised nime panemise tavad on objek-
tiliigile tüüpilised. Näiteks pannakse laevadele tihti kultuuriisikute nimesid, kuid mitte ainult (vrd 
Georg Ots ja Romantika), klubidele ingliskeelseid nimesid, kuna toidu- ja jooginimesid sageli lae-
natakse ja nad võivad muutuda üldsõnaks (vrd šampanja – argikeeles šampus –, bordoo, rokfoor, 
Parma juust ehk Parmesani jne). Ka võib nimi anda tuletisi muus sõnaliigis, nt meilima, skaipima 
(skaibi mulle; vrd eestlaste Nokia ehk internetitelefon Skype).

Sedalaadi seigad võiksid kuuluda erihuvidega C1-taseme õppesse.
Ka igasugune õigekirjareeglite rakendusala eesti keeles vajab C1-tasemel üldisemat tähelepanu. 

Näiteks loetakse nädalapäevade nimesid jpm mujal nime kandvaid objektisõnu üldsõnaks, perioo-
dikaväljaannete pealkirju nimeks (nt Eesti Päevaleht, Kodu ja Aed), kuid rubriikidel, tekstidel ja 
muudel teostel, saadetel, sarjadel jne on pealkirjad.

PEALKIRJU on eesti keeles kaht liiki:
1. selgitavad nimetused, mis sisaldavad teksti- või trükiseliigile osutavat põhisõna (nt äriseadustik, 

eesti keele käsiraamat, inglise–eesti sõnaraamat, Kaitseministeeriumi põhimäärus, Schuberti 

44 Nimisõnad teedevalitsus, kool, lasteaed jm kirjutatakse vabamas kontekstis väiketäheliselt, siin on kasuta-
tud ametlike nimetuste muudest  eristamise juhist, mis nõuab läbivat suurtähte (nt vrd üks Tallinna ülikool). 
Samas on tegemist tõlgitavate nimetustega.
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duett viiulile ja klaverile A-duur, Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat vms, mida 
võib kirjutada tavapärase väiketähelise sõnaühendina)

2. teoste, sarjade, rubriikide tüüpilise malli pealkirjad (jutumärkides ja suure algustähega), mis on
• eelnimetatud selgitavat laadi: täpsema viite vajadusel kirjutatakse ka tekstiliigiviitelised 

juhud pealkirjana (nt „Äriseadustiku” muutmise seadus; Saagpaku „Inglise–eesti sõna-
raamat”; „Eesti keele käsiraamat”, mis määrab kirjakeele normi; vahel on sellistel endal 
täpsustavaid pealkirju, nt Haapsalu Linnavalitsuse 4. juuli 2008. a määrus nr 11 „Sport-
laste, treenerite ja spordiklubide premeerimise kord”), või

• kujundlikud ja nimesarnase suvaga „pandud” (nt tuntud raamatusarjad „Maailm ja mõnda” 
ning „Varamu”; François Mauriac’i Loomingu Raamatukogus ilmunud „Armastuse kõrb” 
ja tema „Endise aja nooruk” kirjastuse Eesti Raamat sarjast „Nobeli laureaat”; Paul-
Eerik Rummo „Lumevalgus … lumepimedus”; Hille Pajupuu „Kuidas kohaneda võõras 
kultuuris”; Juhan Liivi luuletus „Sügis”; Tiiu Laksi artikkel „Von Krahli täidavad Mustad 
Noodid” Eesti Päevalehe rubriigis „Melu”).

Tüüpiline (s.o teist liiki) pealkirjadele osutamine omandatakse juba varem, kuid selgitavate peal-
kirjade tavapärane üldsõnasarnane kirjutusviis tähtsustub just töises keelekasutuses, kus sageli 
viidatakse eri tasandi õigusaktidele alates majasisestest ja lõpetades seadustega.

Täpsemat teavet leiab eesti keele käsiraamatust ja töiste tekstide jaoks ametniku keelekäsiraa-
matust.45

Võõrkeeleõppe tahult vajab tähelepanu seegi, et asjalike tekstide pealkirjastamise tavad on keeliti 
erinevad. Näiteks on ingliskeelsed pealkirjad ja alapealkirjad eestlasele sageli liiga kontekstisidusad 
(vrd nt raamdokumendi ingliskeelseid alapealkirju ja nende tõlkeid, nagu Linguistic diversifi cation 
and the curriculum ja Ühiskonna keeleline mitmekesisus ja õppekava või Assessment ja Keeleos-
kuse hindamine).46 Ka ei sarnane keeliti õigekirjamallid pealkirjadele viitamisel (nt inglise läbiv 
suurtäht, eesti suur algustäht ja jutumärgid, soome suur algustäht ilma jutumärkideta, nagu ingl One 
of my favourites is Song from a Chinese Prison, ee Üks mu lemmikuid on „Laul Hiina vangikongist” 
ja sm Yksi lemmikeistäni on Laulu kiinalaisesta vankilasta).

Eestlase tüüpilised objektimõisted

Üldise tähendusega on niisugused (enamasti keeleliselt tuletamata) nimisõnad, mis tähistavad olen-
dite, esemete, nähtuste jms primaarseid kategooriaid ning aitavad neile viidata. Sellised on nt olend, 
asi, näht, koht, aeg jpt, samuti nende liigid, nagu putukas, loom, lind või inimene olendina; ajamõõ-

45 Vt EKKR http://www.eki.ee, Raamatud (nt leiab sealt piibli osade õigekirja jm erandlikku või spetsiifi list); 
Alasi, Liivaku, Vettik 2003. Vladimir Bashurov on Tiiu Erelti „Eesti ortograafi a” (EKKR osa) tõlkinud ka 
vene keelde.
46 Pikemalt on sellistest tunnetusviisi erinevustest juttu Kerge 2003/2004 avaartiklis.
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dikud sajand, kümnend, aasta, kuu, päev, tund, samuti aastaajad suvi, kevad, sügis, talv ja ööpäeva 
osad hommik, lõuna, õhtu ja öö aja kategoorias jne.

Ka abstraktsed emotsioonisõnad rõõm, arm, hirm või viha ning tunnetusseisundeid ja tegevusi 
tähistavad sõnad tung, püüd, sund, töö, künd, laul, kõne, kiri võivad olla tüvisõnad (nt Tung ja püüd 
haridust saada on asendunud sunniga see omandada. Töö ja laul on eestlasi saastunud sajandeid. 
Kõnet ja kirja tuleks ka emakeeles teadlikult õppida). Selliseid tüvesid kasutatakse palju liitsõnades 
(suusadress on suusatamisriietus, lauluhääl on laulmise hääl, kirjaoskus võib olla oskus kirjutada, 
tuletõrje veevõtukoht ’koht, kust tuletõrje vett võtab’). Samuti on tüvisõnu, millest tuleneb meie 
värvimaailm; vrd rohi > roheline, kuld > kollane, (taeva) puna > punane ja sina > sinine; ning muid 
omapäraseid sõnaseoseid, nt valgus ja valge, rebu ja rebane, loom kunagise ’jumala loomana’ ehk 
Jumala looduna jne.

Objektimõisted on enamasti seotud kindla teemaga. Nende valdamine aitab mõista kultuuri 
ja suhestada seda enda omaga, arendades nii edastatava tähenduse detailiseerimist kui ka mõist-
mise täpsust. Näiteks pole tüüpiline mets, mägi, ilm, suveöö või suvepäev sugugi asjad, mida eri 
geograafi lise konteksti inimesed ühtviisi mõistaks; veel vähem sarnanevad kultuuriti ja kitsamas 
kasutuskontekstis perekonna mõiste, puhkuse ja töö mõiste või veel abstraktsemad.

Ajas muutuvad kõik meie ettekujutused ehk kultuurikeskkonnas levinud mõistete sisu. Näiteks 
võib tuua rahvaste stereotüübid ehk selle, kuidas eestlane kujutab ette ennast, soomlast, inglast, saks-
last või prantslast.47 Keeleõppe loomulik osa on oma ja sihtkeele kultuuriarusaamade võrdlus.48

Eesti oludes tüüpilist ja vähem tüüpilist kuni võõrani välja on palju, kuid samas on põlvkonna- 
ja rühmaerinevused kasvanud, mistõttu mõistete üle tuleks omandamisel ka aru pidada.

Keskkonnas omandatakse stereotüüpne arusaam objektiliikidest füüsilises maailmas (tüüpiline ehi-
tise liik, nt maja või talu mõiste; tüüpiline kodu või auto, tüüpiline puuvili, mööbel, lahjad või kanged 
joogid, putukad, linnud-loomad, riietus ja jalanõud) ja mentaalses maailmas (tüüpiline haridus, tun-
ded, soorollid, nähtused, sündmuste tähtsus, väärtused, staatus, isikuomaduste olulisuse järjestus vm). 
Stereotüübi osaks on arusaamine ehk mõiste tunnustik (milline on tüüpiline maja või talu, jäätis või 
võileib, hommiku-, õhtu- või lõunasöök, perekond ja peresuhted, haridustase jne; mis on eestlase jaoks 
armastus, hilinemine või töökus) ja sotsiaalne väärtustus (vt ka konnotatsioonide kohta eespool). Igal 
kategoorial on oma prototüübid: nt tüüpiline puuvili on Eestis olnud pigem õun kui kiivi, tüüpiline 

47 Vt süvenemissoovi korral nt soomlase stereotüüpide kohta eesti kultuuris Etisest Hille Pajupuu autorinime 
järgi: Hille Pajupuu, Estonian national stereotypes in transition. – Diana Petkova, Jaakko Lehtonen (toim.), 
Cultural Identity in an Intercultural Context. Publications of the Department of Communication 27. University 
of Jyväskylä, 2005, 124–142. Etises leiab artikli täisteksti: https://www.etis.ee/ShowFile.aspx?FileVID=16751 
(9.08.2008).
48 Arutelu on oluline, sest muutused on suured ja identiteet sageli rahvusülene. Huvitav on kas või eestlaste 
luterlikult tähtsa töö mõiste sisumuutus: juba meie hulgast lahkunud või lahkumas põlvkonnal on väga raske 
seostada tööga raamatu taga istumist või arvutiklõbinat – töö oli ikka käeline ja töökas see, kes pidevalt 
tegutseb ja kätega palju jõuab. Samas on töökus eestlase enesepildis endiselt esmatähtis. Selliseid näited 
leiab kuhjaga.
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põhitoidus on leib ja juurvili (mille prototüüp on omakorda kartul), sotsiaalse suhtlusega seostub tüüpi-
liselt kohv jne. Prototüüpe säilitab keel ka siis, kui olud ja teaduslik arusaamine muutuvad.

Prototüüpide üldistamist peegeldab keeles (nt püsiva väärtusega ilukirjanduses) eri aegade 
sõnavara kui mõtteviisi kajastus. Nii räägitakse nt leiva-, juurika-, viina- või kingapoest olenemata 
sellest, mida muudki seal müüakse; keelendeid kohvilaud, kohvi ajal, kohvile minema, kohvipaus 
kasutatakse olenemata sellest, mida kõike seal pakutakse või kas kohv on nende hulgas; viina võtma 
või viinanina on laialt kasutusel sõltumata sellest, mis alkoholi juua jms. Eestlane üldistab ka lehma 
koduveiseks (lehmalaut, lehmakari, lehmi pidama), ehkki sõnad pulli ja lehma, mullika ja vasika 
eristamiseks on olemas ja nt samas laudas võidakse pidada ka talu sigu ja lambaid. Huvitaval kombel 
räägib isegi õigusakt võõrandatud vara kompenseerimise kontekstis lehma hinnast, kuigi taastatud 
riik – lähtudes kirjakeele tõlgendusest – korvas selle järgi kõiki 1940ndatel kolhoosi- või sovhoosi-
karja võetud veiseid. Objekti prototüüp määrab teksti tõlgenduse väga laialt: nt arusaamise sellest, 
millise kodu keegi hankis, kui öeldakse, et ta sai ometi endale normaalse kodu, või mida pakuti, kui 
keegi räägib vanaema jõuluroogadest või lihtsalt tavalistest ja ehtsatest jõuludest.

Loomuliku keelekasutuse osi on ka mõiste tähistamine paarissõnaga üldiselt (noad-kahvlid, vrd 
sks Besteck; õed-vennad, vrd sks Geschwister jne) või kindlas keelevariandis (vrd igapäevane isa-
ema ja laiemalt sobilik vanemad või lapsevanemad) ja igasugune mõistesuhete väljendamine eri 
oludes (vrd üldkeele töökaitse ja legaalterminoloogia tööohutus ja -tervishoid jne). 

Üldoluline on tunda poliitilise korrektsuse temaatika keelekohast ulatust (nt tähtis on, kas ja 
kus rääkida isast ja emast, kus lapsevanematest või lapse hooldajatest olukorras, kus lahutused on 
tavalised ja lapsi ei kasvata bioloogilised vanemad; tähtis on arutada kahe soo võrdse tähistamise 
ebavajalikkust sookauges eesti keeles, kus sks Dozentin’ile tähttäheline vaste viib irvitava dotsen-
tinna või dotsenditari juurde).

Mõistete laenamine ja kohandamine

Maailm muutub kiiresti: üha enam laenatakse esemeid, nähtusi, toiduretsepte, spordialasid jne. 
Rühmitumist saadab standardiseerimine. Seepärast võiks C1-tasemel jälgida, kuidas mõisteid laena-
takse ja eestindatakse – kellelt ja millal laenatakse mõiste koos sõnatüvega, millal leitakse omasõna; 
kuidas toimub laenamine slängis ja kirjakeeles; kas erialaslängi toorlaen oskusteksti sobib ja kuidas 
mõistest rääkida avalikkusega; kas emakeeles ja eesti keeles on sarnaseid laene või (eriti) kuidas 
erineb interlingvaalse levikuga või sugulaskeelte samatüveliste sõnade tähendus (nt ingl solid või 
container ja ee soliidne või konteiner, või nt sõna kreem vastete kasutusulatus, sm koristaa ja ee 
koristama) ning kirjapilt (apelsin, mandariin, šampoon, kitarr vm, vrd sm appelsiini, mandariini, 
sampoo, kitara jne). Esimeste kohta on kohati välja antud toredaid eksitussõnastikke.49

49 Nt Age Allas, Ilmar Anvelt, Enn Veldi, Inglise–eesti eksitussõnastik. Tartu: Studium, 2005; Paul Alvre, 
Raul Vodja, Eesti–soome–eesti eksitussõnastik. Helsinki: WSOY, 1995 vm.
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Laenamise temaatika on oluline praegu, kui ajastuomaselt levib interneti- jm kontaktipõhine 
kognitiivne mitmekeelsus, millega kaasneb temaatiline laenamine: inimesed valdavad teatavaid tee-
masid võõrkeeles ja kasutavad neist emakeeles rääkides võõraid tüvesid. Aja jooksul laenud kaovad 
või kodunevad. Vrd nt muganenud vanu laene krahv, palsam ja muganemata, sh kultuurikauge-
mate osutuste sõnu või kultuurilaene korall, tsunami, borš, piknik või hip-hop ja biit; kreeka-ladina 
laenude mugandamist, nagu sponsor (ja sponsima või spondeerima), kirjakeele ja argikeele tähistus-
variante, nagu ostlema, poodlema ja šoppama. Sõnu võib jälgiga rühmiti, nt sündmused ja nähtused 
nagu kella viie tee / kella-viie-tee, alternatiivsport, esemed nagu rula, purilaud, arvuti ja rollid nagu 
ombudsman jne. Fookusesse võib võtta sõnade asendamise, nagu teller selmet kassapidaja, audiitor 
selmet revident, mänedžer selmet (valdkonna) juhataja/juht, asjaajaja vm.

Teemast kuulub C1-taseme keeleoskuse juurde avalikkuses, töös ja õppimisel vajalike laen- ja 
võõrsõnade täpne kasutus (sisu, kontekst, õigekiri, vormistik) ning oskus ennast selles vallas kont-
rollida.50

Objektisõnadega seotud kollokatsioonid

Oluline teema on objektimõistete eestipärane sisu ja sõnade sellele viitav kasutusümbrus või -koos-
lus (kollokatsioonid).51

Olgu see füüsiline või abstraktne maailm, iga keel liigendab teda erinevalt ja sellest sõltuvad sõna-
tähendused konkreetses mõisteväljas (kuidas ümbritsevat ja mõttemaailma tähistada ja struktureerida). 
Niisugust keeli suhestavat tahku tuleb keele omandamisel pidevalt jälgida, kuid just C1-tasemel peaks 
kaduma oletus, et omandatud sihtkeele sõna on emakeele vastega üksüheses seoses.

Objektisõnavara areneb inimesele tarvilikus suunas siis, kui õpe hõlmab talle olulised elu- ja 
tunnetussfäärid, sh tema ametivaldkonna. Äärmiselt rikastab õppuri sihtkeelt ilukirjanduse luge-
mine, mida vaid osaliselt korvab eesti teater ja fi lm, kus suurel määral puudub kirjeldav leksika.

Eespool on näiteks toodud lõppemise mõiste fotoaparaadiga seoses (aku sai tühjaks ja fi lm sai 
otsa), kuid neid on eri kontekstides veel väga palju: sündmus lõppeb ehk saab läbi, helid lõppevad 
ehk lakkavad, ajaühikud nagu päev ja suvi ka mööduvad jne ning toimuva lõpufaasi saab märkida 
grammatiliselt (mootor lakkas töötamast, mees lakkas kisamast või karjumast) või leksikaalse-tule-
tusliku ahelaga, nagu on tavalisem (lõpetas töö, lõpetas kisa või karjumise).

Üsna eripärane on paljudes keelte protsesside tähistamine ja asjakohased kollokatsioonid, nagu 
pea huugab, valutab või tuikab ja hammas valutab või tuikab (ei huuga), aga kõht või selg valutab 
(ei huuga ega tuika). Valu iseloomu võib märkida hoopis kohaviite vorm (seljas on imelik valu).

50 Vt Richard Kleis, Johannes Silvet, Eduard Vääri, Võõrsõnade leksikon. Seitsmes, täiendatud trükk. Tallinn: 
Valgus, 2006; Marja Kuusk, Mari Mets, Leeni Uba, Ivo Volt (koostajad), Ruth Mägi (toim.), Võõrsõnastik. 
2., täiendatud ja ümbertöötatud trükk. Tallinn: TEA Kirjastus, 2004.
51 Kollokatsioonidest on oma doktoritöö kirjutanud Kadri Muischnek, vt Verbi ja noomeni püsiühendid eesti 
keeles. Dissertationes philologiae estonicae universitatis Tartuensis 17. Tartu: TÜ Kirjastus, 2005.
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Samad nähtused on teistes keeltes nii teisiti liigendatud kui ka teistsuguste lausetüüpidega seo-
tud. Näiteks on iseeneslik kõik ilmastikuga seonduv, nagu väljas külmetab või sajab laia lund; õhus 
keerleb helbeid, ümberringi suliseb; inimese enda ja tema tunnetuse või tegevusega seostuv nagu 
toit seedib halvasti, seedimine või uni on korrast ära, süda taob või peksab, aga ka muu, mis on 
idiomaatilistes piirides kujuteldavalt või tegelikult automaatne, nagu konverentsi ettevalmistus käib 
ja sujub hästi, külalisi on saabumas igalt poolt, mäng läks käest ära, veevool on takistatud, krohv 
mureneb, lagi laguneb, remont käib, olukord laheneb, kuskil käib sõda, dollari kurss langeb, tin-
gimused teisenevad, kaup müüb või läheb hästi vms. Suur osa emotsionaalseid protsessegi toimub 
eesti loogikas inimese kui objektiga (Mind häirib müra. Enesekindel ignorantsus ajab kõiki vihale. 
Jaanust võluvad lennukid) – kõik see on mõistetavam või raskem sõltuvalt õppija emakeelest.

C1-tasemel vallatakse juba suurt osa sõnade loomulikest kasutusümbrustest ja verbide rektsioo-
nimallidest: mida ei osata kasutada, seda mõistetakse küllaltki suures ulatuses.

Objektide tunnused ja olemasolu

OBJEKTIDE LOENDATAVUS mõjutab nende tähistajasõna lausekäitumist paljudes keeltes. Olulised on 
asja- ja ainesõnade erijooned: hunnik kive, aga hunnik liiva; lauapaber ja (selle) laua paber, vrd vee 
anum ja joogivee anum jms); aine käsitamine asjana: osta kolm piima = kolm pakki/pudelit piima; 
asja käsitamine ainena: mina õuna ei söö = mina õunu ei söö; viinamarja vein, vrd õunamahl vms; 
komplektisõnad ja püsimitmussõnad, mis keeliti ei kattu (malendid, kingad; käärid, püksid, kui-
vained, jõulud; kahed malendid, vrd kaks malendit; kolmandad jõulud, vrd jõulukink, jõuluks koju 
pääsema vm).

Omandatu on tähtis just kõnelemise ja kirjutamise, st tekstiloome sujuvuse arengu jaoks, aga 
hõlmab ka õigekirja raskema osa – liigi- jm täiendi kokkukirjutuse põhjaga (talukoha piimanõu 
tähistab kaht liiki objekte, aga traditsiooniline vee nõu on ämber; samas on tavaks liigitada joogi-
nõusid just otstarbe järgi, mis on viimase aja üldistavatest muutustest hoolimata üsna kultuurisidus: 
teeklaas, aga kohvitass, viinapits, aga konjakiklaas, likööriklaas, veiniklaas, morsiklaas; kruus aga 
saab kontekstisidusaid liike, nagu Kati piimakruus või isa kohvikruus). Lihtsam on selliseid erisusi 
omandada inglise keele taustal, kus massisõnadel puudub artikkel (water, milk, biology) ning loen-
datava sõna artiklikasutus vastab eesti kokku-lahkukirjutusele (fl ower-pot ’pot for a (any) fl ower’ – 
lillepott, pot of the fl ower – (selle) lille pott). Hindajal tuleb teada, et eesti tekstid on hakanud pak-
kuma rohkelt vääri kirjutuseeskujusid.

Pikemalt on objektide iseloomustamisest juttu osas V.4 lk 122, massisõnade mitmustamisest aga 
osas V.5 lk 126.

OBJEKTIDE ISELOOMUSTAJANA KASUTATAKSE NORMAALLAUSEID, mis tähistavad olukordi ja seisundeid 
kui objektide staatilisi tunnuseid: Maja on/oli soodsalt müüa. Mööbel on liiga lagunenud. Teie teene 
oleks meile väga vajalik. Kes jäi rongist maha? Olen rongist maas. Te olete ajast ees. C1-tasemel 
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ei piisa verbidest on ja toimub, vaid tuleb kõnealustele lausetüüpidele omast verbivara oluliselt 
suurendada, kui ka paljudel juhtudel saaks olema-verbiga täiesti läbi ajada: vrd Riiulil seisab ainult 
paar kausta. Meil käib koosolek. Diivanil laiutas või lösutas mõnusalt paks kass. Ühel külalisel 
hakkas halb. See tänav paikneb kuskil kahe peatee vahel. Kohtualusele kuulub 1200 m2 kinnistu 
Päinurme külas jms.52

OBJEKTIDE KUULUVUST peaks C1-tasemel valdama veatult, k.a osutused (nagu See fi rma on minu 
oma. Ostsin oma osakonnale korralikud arvutitoolid), osaaluse tarvitus (Mul ei ole peret ega lapsi. 
Kas teil jõepärleid leidub? Meie fi rmal on kasvuraskusi. Meie fi rmal pole kasvuraskusi olnud; vt ka 
allpool) jne.

Oluline teema on OBJEKTIDE EKSISTENTS AJA- JA RUUMIPUNKTIS. C1-tasemel peaks selle väljen-
damiseks valdama kogeja-omaja- ja olemasolulauseid (kasutatakse ka termineid valdaja- ehk 
habitiivlause ja eksistentsiaallause) kui eesti lause sekundaarseid, pöördsõnajärjega põhitüüpe,53 nt 
Kas teil on alla kolmeaastaseid lapsi? Viimasel ajal on toimunud rasked liiklusõnnetused lastega. 
Sel kümnendil on Eestis probleeme just pankadega. Grammatiliselt on neile iseloomulik osaalusega 
eitus, mis ongi enim C-taseme keelepagas: Teil vist ei ole alla kolmeaastaseid lapsi? Viimasel ajal 
ei ole lastega raskeid liiklusõnnetusi toimunud. Trammiteel toimus mingi kokkupõrge / ei toimunud 
mingit kokkupõrget. Paides minu teada teatrit pole, aga Rakveres on.

C1-tasemel mõistab keelekasutaja eelnimetatud vahendite valikul tekkivaid eristusi, nt Riiulis 
ei ole kaustu [on midagi muud] või Riiulis (esiletõsterõhk) kaustu ei ole ja Kaustad ei ole riiulis [on 
mujal, tuleb otsida mujalt] ja kasutab neid enda jaoks sagedasemates väljendites.

Objektide suhteline paiknemine ja kontakt

Objektide paiknemist üksteise suhtes käsitletakse allpool aegruumi väljendamist käsitlevas osas (lk 129).

C1-tasemel laieneb võime osutada OBJEKTIDE KONTAKTILE või selle muutusele, mida märgib rida 
verbe ja tegevusväljendeid koos sobivate laienditega, nt kinnitas nagi kleepsuga või kruviga kapi 
külge, võttis Pätsu pildi seinalt maha, surus mu vastu seina (piltlikult), tõukas kukkuva riiuli endast 
ära või lükkas oma pere mured teiste kaela, haakis end minu külge kui takjas või porikärbes; katsus 
käega, müksas jalaga, surus küljega, torkas näpu kaardil Eesti peale; põlved puutusid kokku, (ese-
med või piltlikult inimesed) toetuvad üksteisele, miski on üksteise peal või all jne. Ühtlasi kasvab 
siit palju metafoorseid seisundiväljendeid, nagu nina vastu lina, raamatut või teleka ekraani; nina-
pidi või kaelakuti koos; Poiss ripub ema küljes, emal seelikusabas või põllepaeltes. Tüdruk riputas 

52 Vt Kerge 2000a: 65–72.
53 Vt EKKR. Vt ka Kerge 2000a: 123–129.
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end poisile kaela. Ta seisis mul lausa seljas. Diivan on kapil liiga seljas. Nii otse kui ka metafoorselt 
saab kasutada väljendeid seljad vastakuti; käed kokku surutud jpt. (Vt ka V.4 lk 122.)

Objektide seostamine mõisteliselt, tuletuslikult ja teksti viiteahelates

C1-tasemel välja kujuneva tekstide loomuliku sidususe taotlus tähtsustab keeleõppes mõistesuhted, 
nimisõnatuletuse ning osati nende toel loodavad referentsi- ehk viiteahelad.

MÕISTESUHETE poolelt muutuvad C1-tasemel nii stilistilist ja süntaktilist varieeruvust lubav sünonüü-
mia, nüansirikas seostamine antonüümia eri vahendite valdamise kaudu kui ka haridus- ja töösfääris 
tähtsustuvad mõistesüsteemid oma liigitelutasandite ning alam-, sõsar- ja ülemmõistetega:

− osaline või täielik sünonüümia sõnade vahel, nt hirm ja pelg, ilu ja kenadus, partei ja era-
kond, haigus ja tõbi, või fraaside vahel, nagu sügav mõiste ja mõiste sügavus; reis Pärnusse 
ja Pärnu reis; ootamise kestus ja ooteaeg; Katrini moodi, Katriniga sarnane, katrinilik ja 
Katrini-sarnane teravus; sisaldab ohtu, ohtu sisaldav ja ohtlik; elu täis riske ja riskantne elu 
jne;

− liigitelusuhted ja nende tähistamine eri registrites. Õpiteemaks võivad olla inimesele või 
rühmale olulised absoluutsed liigitused, nagu taimeliigina põõsas, tema alammõisted jas-
miin ja roos, viimaste alaliigid ebajasmiin, pargiroos ja peenraroos, millest üldkeeles võib 
mõnigi suhe puududa (roos pole põõsas, vaid lill). Veel olulisemad on võõrkeeleõppes kon-
tekstiviitelised liigitelusuhted, nagu sugulased, vanavanemad, vanaisa, vanaema, lapsed ja 
vanemad, ema ja isa, õed ja vennad, tädid ja onud ehk lelled jms kirjakeeles; lell (isapoolne 
onu) ja onu (emapoolne onu) lõuna-eesti keeles; esimese ja teise järjekorra pärijad, abi-
kaasa, lapsed, poolõed ja -vennad, ülenejad ja alanejad sugulased jms pärimisõiguses, laps 
perekonnaõiguses jne. Enamasti kujundab C1-taseme keelekasutaja oma liigitusarusaamad 
ja asjakohase sõnavara koos eesti keeles õpitava alaga või eestikeelse töö tarbel.

NIMISÕNATULETUSE poolelt omandab inimene C1-tasemel
− oskuse tunda ära liite kaudu seostuvaid sõnarühmi (nt isiku- ja vahendisõnad nagu tööpõlgur, 

mängur, teeline, abiline, teoline, moskvalane, saarlane; kohasõnad, kogu- ja rühmasõnad 
jne);

− oskuse tabada tüve- või liitevariante ja tüvemuutusi (hea – headus, tõene – tõesus, pidulik 
– pidulikkus, raske – raskus, habras – haprus; Tartu – tartlane, Kristus – kristlane, kristlus; 
osale(ma) – osalus), mõistetakse regulaarseid tuletuslikke tüvemuutusi (nt põlga- + ur: a 
kadu, raskus, haprus – sama; vanker – vangerdama: tüve nõrgenemine) jms, mis avardab 
inimese võimet kontekstis tähendusi oletada.
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Pandagu siiski tähele, et ise tuletada võimaldavad ainult kaht sorti liited, mida C1-tasemel tuleks 
peale mõistmise ka (eriti enda jaoks sagedamas fraasis) kasutama harjutada:

− sõnaliiki muutvaid liiteid, mis alussõna tähendust ei mõjuta: teonimeliide -mine; ka muid 
abstraktnoomeneid tuletav -us, nt pahteldus, loputus, mõttekus, rohkus, haprus, silma-
kirjalikkus; tegevust ja omadust iseloomustavad -lt, nt lohakalt valmistatud, vapralt tige, 
rousseau’likult õpetlik, silmakirjalikult lahke;

− sõnatähendust täpsustavaid liiteid ja poolliiteid ehk modifi kaatoreid, nt naissoo või helli-
tuse märkimine, nagu koerakene või käeke; täiendis ja tuletistes kokkukirjutatavad tegevuse 
lõpetatust märkiv ära (sõi pudru ära > ärasöödud puder) ja veel mõned reeglipärased abi-
sõnad, nagu ümber tegema, ehitama, kujundama, sõnastama (ümbersõnastatud mõte, mõtte 
ümbersõnastus) jms. Väga harva muudavad sellised liited sõnaliiki: nt tegijanimeliited -ja 
ja -nu justkui ühendaks endasse tegevusolukorra põhitunnused, s.o tegija ja tegevuse, kes-
kendudes esimesele (abielluja, selle taotluse esitaja, Eestisse migreeruda soovija, eilsel 
koosolekul kurjalt sõna võtnu).

− Osavam võib tuletuse abil ka objekte võrrelda ja iseloomustada, nt laualikum kui puust 
lauad, tootsilikum kui Toots ise, õpetaja laurilik tarkus, suhete shakespeare’(i)lik drama-
tism.

C1-taseme keeleoskuse tunnuseid on
− oskus ülal kirjeldatud liidete abil kohandada sama sisuga fraase erinevaks lauseosaks ja 

mõista selliseid tehteid. Näiteks tunnetab inimene vastavusi Tekst tundus mõttekas ainult 
siis, kui … = Teksti mõttekus avaldus ainult siis, kui …; Luuletust esitada ei ole seda audi-
tooriumi arvestades mõttekas = Luuletust esitada on seda auditooriumi arvestades mõttetu 
või mõttetus jms;

− oskus mõista ja endale olulistes piirides kasutada sisult lausele vastavaid fraase, mis kajas-
tavad tervet olukorda, vrd Anne tuli eile hilja koju ja Anne eilne hiline kojutulek; Kogu 
projekti ettevalmistused nurjuvad/nurjusid ja kogu projekti ettevalmistuste nurjumine.

Tuletusregulaarsuste tundmine aitab keelepagasi lünki korvata ja tekste nüansirikkamalt mõista (vt 
V.6), samuti teksti loomulikult siduda.

Kõik need liited – nii tunnuse abstraheerimine objektiks kui ka tunnuste süsteemne lisamine – 
on tegelikult on varem omandatud, kuid ilma kasutusulatust ja -viisi õpetamata. Seetõttu olgu C1- 
taseme õppuri tähelepanu

− keerukamail abstraktsioonidel, kuhu kaastakse ka põhisõna laiendeid, nt proua Tulvingu 
eilne tulematajäämine ja vastaspoole seisukoha nõrkus või haprus;

− liite kasutuspiirangutel (nt hellitus- ja naissooliite vähene kasutus, kui tekst pole väikelap-
sele suunatud), tuletuspiirangutel (nt kasv, mitte tingimata kasvamine: ilu, mitte *ilusus; 
omapära, mitte tingimata omapärasus);
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− liitekasutuse sekundaarsetel tähendustel (nt hellitus- ja naissootuletiste iroonia, nagu juhtu-
del meie sotsiaalministrike või eelmine ministrinna54).

Viitesuhted on pikemalt jutuks vahetult allpool ja osas V.7 (lk 136).

Nimisõnad ja nende ekvivalendid lauses

Põhimiselt, st toimetulekuks piisaval määral on grammatika B2-tasemel omandatud. Nimisõnade ja 
nimede lausekäitumises on mitu tahku, mida C1-tasemel peaks valdama varasemast ulatuslikumal 
määral ja detailsemalt.

− Nimisõnafraaside tüüpe osatakse vaheldada (nt Eksimise oht või Oht eksida on küllalt suur), 
samuti varieerida vaatepunkti, nagu kirjeldatud ülal tuletuse osas – see aitab parandada 
teksti sidusust (PLAATISIME vannituba. Kasutasime PLAATIMISEKS Vetoniti segu ja panime roo-
sad PLAADID valgetega malelaua mustrisse).

− Mõistetakse reeglipäraselt tuletatud teo-, tegija- ja omadusnimefraase ja kasutatakse neist 
sagedasimaid (töö kiire lõpetamine, ülikooli lõpetaja, hiljuti tööle võetu, vea juhuslik-
kus).

− Osatakse vorme moodustada vähemalt enda ja avalikus kasutuses igapäevastest eri tüüpi 
nimisõnadest; ei liialdata mitmusega (nt Kui algklasside ÕPILANE hilineb, siis …); tuntakse 
nimisõnakäänete funktsioone ja mõistetakse nende tähendusi eri tähendusrühma sõnade 
korral (nt LINDAL oli palav. ESMASPÄEVAL oli palav. SAAREL oli palav. SEENEL oli palav. SEMINARIL 
oli palav. TUNNIS oli palav. RUUMIS oli palav. RAAMATUPIDAMISES oli palav ka piltlikult).

− Uute kaassõnadega koos omandatakse nimisõna rektsioon kaassõnafraasis (nt direktori 
NIMEL, aastaaruande laste ravikulu OSAS; Sõime fi rma KULUL. Meie fi rma EESTVÕTTEL õnnestus 
üritus halvast ilmast HOOLIMATA). Sellele lisandub kaassõnafraasi ja tema määrsõnaliste ana-
loogide siduva kasutamise oskus (otsus, MILLE JUURES kaua kahtlesin; hea investeering, kuid 
SEEJUURES / SIINJUURES riskantne).

− Nimisõnu kasutatakse lauseliikmena ka laiendatult ja kõrvallauseid loomulikult sidudes 
(alus, sihitis, öeldistäide ja määruste liigid, kus objekt on kas tegija või tegevuse asjaolu 
väljendaja), nt [Eile tegemata jäänud ARUANNE] tuleb [meie OSAKONNAL] [peakontori RAA-
MATUPIDAMISELE] homseks esitada. [Töötaja HELEN HELBEKE, KELLELE määrati kolmas raske 
distsiplinaarkaristus,] vallandatakse s.a 30. juunist. Ressursid, MIS hakkavad lõppema, tuleb 
rangelt arvele võtta.

54 Vt Eesti keeles ei tuletata ega kasutata deminutiive nende objektide tähistamiseks, millel väiksuse mõõde 
puudub ja armsuse mõõde on irrelevantne, ega kasutata naissooliiteid seal, kus sugu pole asjakohane; vt 
Krista Kerge, Morfopragmaatilised seigad eesti tuletuses. – Eesti keele ja kirjanduse kateedri töid II. Tal-
linn: TPedI, 1991, 26–29.
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− Sihitise käändeid kasutatakse vähemalt sageli ettetulevates haridus- ja töövaldkonna kon-
tekstides enam-vähem õigesti sõltuvalt oma eesmärgist väljendada osa või terviku haaratust, 
piiritlemata või piiritletud tegevust (lõpetamata või lõpetatud, resultatiivset või mitte. Nt 
Ootame ANDMEID kvartali lõpuks. Esitame KOKKUVÕTTE, ANDMED või ARUANDE 3. juuniks. Selged 
on ka teisese sihitise sagedased kasutusjuhud, nt Mul keelati ARUANNET enne KOOSTADA, kui 
rahandus andmed kinnitab; Mul tuleb ÜLDANDMED või ARUANNE varem ESITADA, kui rahanduse 
andmed kohale jõuavad.

− Mõistetakse loovat sõna- ja vormikasutust (nt Moodi on läinud KORILUS veebis. Andrus võtab 
NAISI, mitte NAISE).

− Nimisõnana käituvate asesõnade, nt isikuliste ja osutavate asesõnade kasutusvilumus on sel-
gelt kasvanud (Aruanne lükati tagasi – kas olete valmis tunnistama, et just TEIE tegite SELLES 
[aruandes] vea?).

− Inimene oskab osutada mõistesuhete alusel, sh üldisema viitejõuga nimisõnade ja ülemmõis-
tete abil, nt Eelmisel aastal tehti palju vigu, niisugune ASI ei tohi jätkuda. Mardi, Merikese ja 
Minna hinded on langenud, samuti on TÜDRUKUTE [st mitte Mardi] käitumisega asjad korrast 
ära. Tänavavalgustuse ASJAS on Liiva alevikus palju kaebusi, ELANIKUD ei ole teiega rahul (vt 
ka ülal).

− Valdavalt on selged objektisõnadest tingitud kollokatsioonid (vt eespool).

Pikemalt käsitletakse neid teemasid nii eesti keele käsiraamatus kui ka eesti süntaksi käsiraamatus 
võõrkeeleõppe jaoks.55

V.3. TEGEVUSED, TEOD, PROTSESSID JA JUHTUMID

B2-taseme väljakujunenud oskusest tegevust tähistada, samuti selle taseme vigadest räägib „Ise-
seisva keelekasutaja” sama tähistusnumbriga osa.

Tegevuse mõiste hõlmab aktiivse kontrolliva osalisega dünaamilisi toiminguid, mis ühekordsena 
on teod. Näiteks Andres jookseb on tegevus ja Andres hüppas rõdult alla on tegu. Protsessist räägi-
takse siis, kui selline osaline kontrolliv puudub ehk asi toimub iseenesest, nt Meile saabus külalisi. 
Koosolek toimub ruumis 345. Mind vaevab sinu eilne sõnavõtt. Ühekordne protsess on juhtum, nt 
Kampaania lõpeb 23. juunil. Mulle avanes ootamatult võimalus osaleda teie suurepärasel konverent-
sil. Oi, vabandust, nüüd kukkus pahasti välja. Kõiki neid koos tähistab laiemalt sõna tegevus.

Tegevuse laiemast mõistest jäetakse üldiselt kõrvale kõik staatiline, nagu olukordades ja sei-
sundites viibimine, samuti mille tahes omamine ja olemasolu (k.a tunnuse kandmine), millest oli 
eespool juttu objektimõistetega seoses. Allpool ei püüta neid tegevuse üldmõistest rangelt välistada, 

55 Vt EKKR; Kerge 2000a.
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kuivõrd neidki tähistab sageli tegusõna (nt Meil seisab ees raske kohtumine. Sul on mitu ülesannet. 
Firmal ei ole enam menu).

Tegevusi selles laias tähenduses vaadeldakse koos sõltumata sellest, kas nad on ajalise kestuseta, 
nagu ütlema, uinuma, või kestvad, nagu rääkima, magama; pidevad (kõnelema) või korduvad (hüp-
lema); kellelegi suunatud (kedagi kõnetama, kellelegi midagi kõnelema, kellelegi midagi vestma 
ehk jutustama) või vastastikused (vestlema, sõimlema, abielluma); enesekohased või põhjustatud 
(õppima ja õpetama, kasvama ja kasvatama); automaatsed või teadlikult kontrollitud (endasse tõm-
buma, endasse sulguma või end teistele sulgema).

Inimtegevusega on keeleliselt võrdsustatud vahendi metonüümiline isikustamine, nt traktor 
künnab, raamat jutustab millestki, riik kontrollib ja seadus sätestab midagi, fi rma otsustab millegi 
üle (mida tegelikult teevad inimesed). Grammatiliselt tingib selline isikustamine – personifi tseeri-
mine ehk personifi katsioon – juriidilistest isikutest ja haldusüksustest rääkides ka kes-sidendi, nt 
riigid, kes on alla kirjutanud tuumarelva keelustamise lepingule; fi rma, kes paigutas oma saastava 
tööstuse Aafrikasse; Saksamaa ja Venemaa, kelle ühishuvides on gaasijuhtme vedamine läbi Lää-
nemere. Kahtluse korral on õige kasutada üldreeglit, s.o viidata elutule mis-sidendiga. C1-taseme 
kõneleja teab, et omadussõnaline asendaja eesti kirjakeeles nimisõnale ei viita (mitte *asutus, mil-
line paikneb, vaid asutus, mis paikneb teie ruumides).

C1-tasemel olulist vaadatakse allpool teemade kaupa.

Üldise tähendusega tegusõnade kasutusala

Harjutakse kasutama keeliti suhteliselt erineva kasutusulatusega ÜLDTÄHENDUSLIKKE VERBE, mis on 
ka eesti keelele küllalt iseloomulikud. Paljude hulgast kaks näidet.

• TEGEMA: tegi tööd, tegi aruannet, tegi otsuse, tegi aruande valmis/ära, tegi uhke maja, 
tegi voodit, tegi voodi ära/üles, tegi minu juurde asja, teeb süüa, tegi praetud kartuleid, tegi 
ettepaneku lahkuda, tegi avalduse ümber, tegi minekut, tegi mulle silma, tegi selle peale 
head/halba nägu, teeb nõutuks, teeme külalistele välja. Teller ei teinud minust väljagi, vaid 
jätkas telefonikõnet. Meie laps tegi kolmanda eluaastani alla. Direktor tegi näo, et ei märka 
mind. Tiina teeb iga uudise peale haput nägu. Oot, ma teen näo pähe, siis läheme. Rauli 
edutamise peale tegi ema suured silmad. Käru tuleb, tehke teed! Gripp tegi kopsupõletikule 
teed. Pulmad teevad meele härdaks. Tee rõõmsamat nägu! Meie ei tee kerjustega tegemist. 
Olen selle kõik omal nahal läbi teinud. Liping tegi raske avarii. Sa tegid raske vea. Tegin 
oma unistuse teoks. Tegin sekretärile säru. Mis sa meiega teinud oled? Sinu pere ja meie – 
kokku teeb see viis inimest. Haiglasse sattunud isik tehti kindlaks. Kriitik tegi teose maha. 
Ema teeb kurke sisse. Või sina võidad – tee proovi! Hispaania tegi meile ära kolm null. Olin 
kui ära tehtud.

• KÄIMA: käis külas, pani peo käima, käis peol ja käib pidudel, käib tööl või koolis, käib 
ülikoolis, käib jala, käib rongiga tööl, käib kalal, käib laulukooris, käib jalutamas; käib 
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küll, käib asja ette; käib rahmeldamine; kell või mootor käib, vein käib; keegi või miski 
käib närvidele, ajudele, mõistuse pihta; keegi käib kellegagi; käidav koht; läbikäidav tuba. 
Dr Scholtz käib tihti USA-s. Me ei käinud aastaid teatris. Pintsak käib puu peal, see ei käi 
toolikorjul. See kruvi käib üleval. Nii need asjad ei käi / ei lähe. Käi põrgusse! Pidu on käi-
mas. Ema on käimas. Tütar hakkas 10-kuuselt käima. Kell käib ette. Käi oma trumbid välja! 
Käi siit välja! See restoran on alla käinud. Me ei käi naabritega läbi. See mänguauto käib 
patareiga. Ostsin lahtikäiva diivani. Vajan teist tööruumi – siin inimesed käivad sisse-välja. 
Miina käib direktoriga. Jutt käis südame alt läbi. Olime oma pool teed maha käinud, kui 
nägime rebaseid. Mees on maha käinud. Firma on alla käinud. Ära käi oma ettepanekuga 
peale. Need kingad käisid mul kuus aastat, sul poole aastaga läbi! Kõik käib seaduse järgi. 
Panin mootori käima ja võtsin aeglaselt paigast. Miina tuli (koju) käima. Kuidas käsi käib? 
Mis asjas see noormees siin käis? Kelle kohta see jutt käib? Ah et kas kõlbab – käib küll!

Kindlasti tuleks süveneda ka muude sarnaste verbide ülekannetesse, nt seisma või jooksma (asi sei-
sab selles, et … ; mul seisab ees …, toit ei seisa värske, kell seisab, tuleb seista tööliste õiguste eest; 
palk jookseb, aeg jookseb, sulg jookseb, vaev jookseb tühja/liiva jne).

Niisuguseid verbe, nagu ka konversiivseid (mõistelise vastandina seotud) verbipaarikuid 
tuleb teadlikult jälgida, nt olema, jääma-jätma, tulema-minema, saama, hakkama, andma-võtma, 
panema, viima-tooma, tundma jne.56 Töös ja asjaajamises on palju omaette olulisi sõnapaare, nagu 
luba taotlema, saama ja andma, kellelegi mingit kutset andma, preemiat määrama ja maksma 
või välja maksma, karistusi mõistma ja kandma, panti panema ja võtma, kedagi üles andma, alla 
andma, tunda andma jpt – ülekandeid on väga märkamatuid (seda annab rääkida, ei anna asu, 
andis mõista, annab kätt, annan eksami, andis suud, anti autasu, minister andis määruse; annan 
teada või mõista, et …).

Keele idiomaatilisus on sedavõrd suur, et teadlikult omandada on ootamatult palju. Ainult har-
jumus keelt palju kasutada ja teadlikult tähele panna annab näiteks sellise arusaama, et hakkan 
töötama või pigem hakkan tööle tähendab vahetult alustavat üksiktoimingut (Ärge nüüd isa segage, 
ta hakkas tööle / hakkas töötama), aga töötamise kui tööl käimise algusfaasi märgib hoopis lähen 
tööle (Koolivaheajal juunis puhkan, juulis-augustis lähen tööle), mis teisal võib märkida töökohta 
minekut (Lähen kaheksaks tööle). Niisugustes asjades eksivad vahel isegi sünnilt kakskeelsed, kelle 
esimene keel pole eesti keel, kuid samasuguseid eksimusi leiab ka vahekeele korpuse C-tasemeks 
märgitud tekstides.

56 Selliste sõnade kasutamist võiks vaadata Eesti Keele Instituudi eesti kirjakeele seletussõnaraamatust 
(EKSS) või Asta Õimu fraseoloogia- ja väljendisõnastikest (vt Õim 1993, 1998).
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Tegevuse liigid ja verbide tähendusrühmad

C1-taseme keelekasutaja vajab vahendeid, et märkida tegevusi lausete ja juba ka sekundaartarindite 
keskmena oma individuaalsetes õpingutes ja töödes. Verbivara muutub abstraktsemaks.

Üsna ammendava pagasi inimtegevuse liike väljendada peaks andma elu- ja tunnetusvaldkon-
dade võimalikult ammendav hõlmatus õppevara temaatikas ja omaalgatuslik kokkupuude autentse 
keelematerjaliga – raadio, televisioon, eestikeelne töö-, olme- ja isiklik suhtlus, kokkupuuted kuns-
titekstidega.

Teadlikku tähelepanu vajavad inimesele olulised verbide TÄHENDUSRÜHMAD, nt
− liikumis- ja muutumisverbid, nt tühjenema, täituma, tulevikku lükkuma, õhus lendlema, 

hõljuma, alla sadama, langema või laskuma, ja liikumist põhjustava tegevuse verbid, 
nagu tühjendama, täitma, edasi või tulevikku lükkama, midagi lennutama, hõljutama, alla 
lükkama, kiskuma või tõmbama. Aeglaseltki allapoole laskudes andis haige jalg tunda. 
Järgmisesse nädalasse lükkunud koosoleku päevakord jääb endiseks. Koosolek lükati järg-
mise nädala peale. Lase pakid alla. Ära teise mainet alla kisu;

− keerukama lausestruktuuriga tunnetus- ja kogemisverbid: ilmuma, kaduma, aimama, tundma, 
tunduma, kogema, armuma, võluma, veetlema; Mul ilmus luulekogu. Mind võlub tema siirus. 
Ta tundus siiras või siirana. Kogesin ta rumalust omal nahal. Keda veetleks väljavaade;

− kõnelemisverbid: sõnama, mainima, nimetama, vestma, vestlema, arutama, arutlema, aru 
pidama oma rektsioonidega; Ta sõnas, et kokkuhoiuks pole vajadust. Keegi mainis või nime-
tas kandidaadina professor Raski. Väljaminekute vähendamise üle tuleks aru pidada;

− komplitseeritumalt liigitatavad abstraktsed tegusõnad, nagu ennustama, oletama, abstra-
heerima, kalkuleerima jt; Rahandusministri käitumine on niisama ennustatav kui Talse. 
Direktor kalkuleeris, kas koondamine annaks olulise säästuefekti;

− suunatud tegevuse tähistajad koos oma objektipoolse vaatenurgaga, sh piltlikult, nt ravima 
– paranema, kujundama – kujunema või valmis saama, toitma – sööma, söönuks saama; 
Ei toida sinu jutt ega saa ka lugemisest söönuks. Minu seisukohti on kujundanud nii direkt-
siooni ootused kui uuemad teoreetilised allikad;

− protsessiverbid, eriti abstraktsed mentaalsete ja suhteliste protsesside tähistajad oma kollo-
katsioonide ja rektsiooniga, nt aimuma või aimata olema, kasvama, kahanema, tühjenema, 
täituma, murenema, lagunema, pleekima, tuhmuma, tumenema, sujuma, edenema, laa-
buma; Kirjast on aimata mingit kriisi. Tulud ei tohiks jooksval aastal kahaneda ega kassa 
tühjeneda. Ta käitumisest aimus pahameelt; Kollektiiv laguneb ja paranemis väljavaated 
tuhmuvad. Asi edeneb. Küll kõik laabub;

− isiklikus suhtluses ja kunstitekstide mõistmisel olulised ilmastikuverbid ja -väljendid, nt 
pakane paugub, väljas külmetab, vihma kallab juba nädal otsa, ilm jaheneb reedeks, päev 
juba lüheneb, öö pikeneb pärast jaani kiiresti, on tõusnud tuul, kisub tormile, müristab ja 
lööb välku, kisub kuivale, tõotab põuda, juba kolletab, näitab sügisvärve. Teema juurde 
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57 Vt verbide liigitust, aspekti ja sihitise teemasid võõrkeeleõppe tahult: Kerge 2000a: 73–78 (sihitis); 94–112 
(aspekti väljendamine, verbi aspektitundlikkus, tegevusobjekti väljendamine) jm.
58 Verbi leksikaalsete kategooriate kohta vt M. Erelt jt 1993: 22. Tuletuse kohta vt Kasik 1996.

kuulub helijäljendus ehk onomatopöa ja levinud algriim, nagu kõu kõmiseb, vesi vuliseb, 
puud kohisevad ja ragisevad, tuul tuhiseb, rohi ja põõsad sahisevad või nimisõnad vulin, 
kohin, mühin, ragin, sahin jms, mille puhul tähelepanu vajavad kollokatsioonid,
jne. 

Tähelepanu vajavad ikka veel teatud tegevusliigi vaatenurgad, vrd asju kokku panema ja välja võtma, 
kohvrit pakkima või asju kohvrisse pakkima ja asju või kohvrit lahti pakkima või asju kohvrist välja 
võtma; kingitust pakkima ja avama või lahti tegema; andmeid pakkima või lahti pakkima ja tooteid 
pakendama, lahti või ümber pakkima; kinki paberisse panema ja paberist välja võtma, vihikule pabe-
rit (ümber) panema ja paberit vihiku ümbert ära võtma vms, mis on üsnagi reeglipäratu.

Tegevuse tunnused ja verbituletus

C1-tasemelgi on raske omandada tegevuse tunnuseid, mida emakeeles väljendatakse erinevalt. Sel-
liste hulka kuuluvad näiteks

− tegevuse sihilisus; sihilise tegevuse partitiivsus ja aspektilisus ning sihitise vorm, mis neid 
väljendab;57

− tegevuse automatiivsus (iseeneslikkus) tüve tähendustunnusena, nt mõte tõusis lendu, idee 
põrkas takistusele; u- ja ne-liitega väljendatuna, nt tõmbusin tagasi, koormus kahaneb ja 
palk kasvab, ülikooli uksed sulgusid minu ees; salv või toimetajaportfell täitub ja tühjeneb;

− refl eksiivsus (enesekohasus), sh u- või ne-liitega, nt hakkan riietuma või ettekandeks val-
mistuma, taganen meelsasti jt;

− korduvus (iteratiivsus) või kergus oma le- ja skle-liidetega, nt haige viskleb, ära tõmble, 
mängleva kergusega, mõtiskledes elu üle jts;

− hetkelisus või ühekordsus (momentaansus) ata-liitega, nt röögatama, hüüatama, plahva-
tama, jahmatama jt;

− põhjustatus (kausatiivsus), nt suitsutama, tolmeldama, õpetama, tagandama jt;
− vastastikusus (retsiprooksus), nt tuletamata abielluma, le-liitega vestlema, tõuklema, nääk-

lema vm
jne. 58

Liidete süsteemi tundmine aitab C1-tasemel korvata sõnavaralünki ja omandada uusi väljendeid 
loomulikul teel. Süstemaatiline õpe on seetõttu ka sel tasemel paljudele vältimatu – verbi valik on 
tihti teema kui keelelise kasutusümbrusega määratud, verb omakorda määrab lause ehituse (formaa-
lse õppe asemel või kõrval aitab ka harjumusest kasutada uusi väljendeid kohates keele tugiallikaid, 
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k.a rektsioonisõnaraamatut). Verbe tundmata ei ole korrektne lausemoodustus ja järelikult ka vilu-
nud tekstiloome võimalik.

C1-tasemel püsivad siiski mitmed emakeele ülekanded seal, kus kategooria väljendamiseks on 
kasutusel teistsugused vahendid (nt vene aspekt, saksa enesekohasus, saksa-inglise verbide teist 
laadi sihilisus vm, samuti rohked väljendid, mis keeliti ei kattu).

C1-tasemel tuntakse ka verbide tuletamist teistest sõnaliikidest, mõistes ühe sõna tundmisel tekstis 
enam-vähem ka teist, nt

− saag ja saagima, pakk ja pakkima, kühvel ja kühveldama, köis ja köietama (lehma), kottis pük-
sid ja püksid kotivad; samuti pime ja pimenema, kauge ja kaugenema; miks ja miksitama; rõõm, 
rõõmus ja rõõmustama; suits ja suitsema või suitsetama, vesi ja veelduma või vettima, märg ja 
märgama või märguma, aeglane ja aeglustama, kiire ja kiirustama või kiirendama jne.

Ehkki semantiliselt on suur osa loetletuid (eriti tunnuseta tuletusi) ebaregulaarsed, aitab kitsamagi 
eeskuju või reeglipärasuse passiivne tunnetus vältida pidevat sõnastiku avamist teksti lugedes või 
kuulates. Teisalt vajab nt inglise keele taustal juhatust, et eesti keeles on nn aktiivset nulltuletust, st 
tüve kasutamist mitmes sõnaliigis suhteliselt vähem (vrd ingl a fl ower, to fl ower jne).

Tegevuse faas, kohustus, kaastegevus jm verbiahelatega väljendatav

C1-tasemel oskab inimene osutada sõltuvalt tegusõna tähenduse laadist tegevuse faasi, faktili-
sust, tõenäosust, lubamist või lubatust, kohustuslikkust, võimalikkust jms, mille väljendamiseks 
kasutatakse abiverbe ning kasutada muud laadi liitseid öeldisi. Toodagu näiteks mõned töises kee-
lekasutuses sagedased:

− hakkab kehtima, lakkas kehtimast jm faasiväljendid
− kaldaribale ei saa ehitada, on võimalik asendada jm võimalikkuse väljendid
− kohustan ilmuma, tuleb arvestada, peab lubama puhkusele jm kohustuslikkuse väljendid
− lubas või lasi puhkama, keelas tulla, ei luba mujal töötada jms lubatuse väljendid
− volitas ostma, õigustas jõudu kasutama, vabastas tulumaksu tasumast, ärgitas petma, lubas 

õiel ajal tarnida jm eri sisuga mitmetasandilised verbiahelad.

Pikemalt käsitleb verbiahelaid võõrkeeleõppe süntaksi osa „Liitne või kõneleja tahtel täpsustatud 
öeldis”.59 Abiverbide sagedust õiguses ja sedakaudu ka halduses on võimalik vaadata Eesti Keele 
Instituudi asjakohasest sagedussõnastikust.60

59 Vt Kerge 2000a: 55–64.
60 Indrek Hein, Ülle Viks, Seadustekstide grammatiline sagedussõnastik. Tallinn: Eesti Keele Instituut, 
2002. http://www.eki.ee/teemad/seadused_kategooriad/(22.07.2008).
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Tähendusseosed verbide vahel

Eesti keeles ei ole siiski soome-sarnaselt regulaarseid verbituletuse ahelaid, vaid pigem üksikud 
verbipaarid, mis tuletuslikult seostuvad, ilma et muud tähenduserinevust ilmneks. Suhteliselt reeg-
lipäratud on mõne erandiga ka abimäärsõnadega moodustatud väljendid. Siiski tasub tähele panna 
järgmist.

− Piisav hulk C1-taseme tekstides ja harjutustikus esinevaid opositsioone annab vilumuse 
tabada üht sõna tundes konteksti toel ära teise tähendus: hüppama ja hüplema, jutustama ja 
jutlema, mõtlema ja mõtisklema, kalduma ja kallutama, karjuma ja karjatama, hüüdma ja 
hüüatama, kuivama ja kuivatama, õppima ja õpetama, samuti tolmama ja tolmuma, tolm-
lema ja tolmeldama, sulgema ja sulguma, sööma ja söötma, hirmuma ja hirmutama, röökima 
ja röögatama, karjuma ja karjatama vm.61

− Teatud osa omandatud verbe saab suhteliselt reeglipärasel viisil modifi tseerida abimäärsõ-
nadega, nt otseses tähenduses midagi ümber nimetama, ehitama, kirjutama; midagi juurde 
võtma, andma, liitma; midagi (kuskilt) alla või üles, sisse või välja viima, tooma, vedima, 
lükkama, tõstma, tirima; midagi ära sööma, jooma, ära viima, tooma, andma, võtma; midagi 
üle lugema, kirjutama, kordama, kaaluma; midagi kellelegi kätte või vastu andma, tooma; 
sisse või välja maksma või nõudma vms.

− Paljusid verbe saab modifi tseerida täpsustavat osist liites, vrd kasutama ja taaskasutama, 
vabanema ja taasvabanema (nt taaskasutatud toore, taasvabanenud Eesti).

− Muud tegevusväljendid lisanduvad suhteliselt individuaalselt, rikastades peamiselt eriala- ja 
töist sõnavara, nt kellelegi ette kirjutama, teatud aja (nt kuus kuud) ette teatama, midagi kind-
laks määrama, asjaolusid alla kriipsutama, asja tundma, kedagi edasi volitama, andmeid 
juurde kirjutama, milleski järgi andma, milleski kaasa rääkima, kaasa või välja arvama, 
kaotsi minema, milleski kokku rääkima või kokku leppima, kellegagi-millegagi kokku sat-
tuma või juhtuma, millestki kõrvale kalduma, midagi läbi töötama ja vaatama, kellegi arvelt 
maha kandma, millegagi piiri pidama, puudu või üle jääma, midagi üles märkima, midagi 
sisse nõudma, kedagi või midagi välja nõudma või välja kuulutama, kuskilt välja langema, 
toodet välja laskma, kuid ka vabamat leksikat, nagu millegagi peale hakkama, tööga jänni 
jääma, kedagi risti lööma, kedagi mingisse afääri sisse mässima, teisele midagi külge poo-
kima, probleeme lahti harutama jms.62

− Eesti igapäevasuhtlusele, neutraalsele kirja- ja argikeelele on omane tähistada liitmõisteid 
väljendiga (eriti tegevuse ja seisundi muutust osutades), samal ajal aga eelistatakse termi-
noloogias sama vm tüve tuletisi. C1-tase tajub nende vahendite stilistilist erinevust, kuid 
ei oska veel ise tingimata stilistiliselt sobivat varianti valida. Sellised on nt haigeks jääma 
ja haigestuma, vahule ajama/lööma ja vahustama, kitsamaks tegema/võtma ja kitsendama, 

61 Vt pikemalt Kasik 1996.
62 Vt Hein, Viks, 2002.
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puhtaks minema ja puhastuma, mustaks minema ja määrduma, kõvaks/kõvemaks minema 
ja kõvenema, ära minema ja lahkuma, katki minema ja purunema, pimedaks minema ja 
pimenema, ümber töötama ja töötlema, pilti tegema ja pildistama või hoopis üles võtma ja 
fotografeerima.

− Vilunud keeleoskajana tuntakse argi- ja nõudliku kirjakeele stilistilisi erinevusi, nt alt või 
haneks tõmbama ja petma, sisse vehkima ja varastama, kaabet või vehkat tegema ja lah-
kuma, värvist ära minema ja pleekima vms. Madalstiilset väljendvara (kaabet tegema, 
varvast viskama vms) õppida pole tarvet, kuid ilukirjandus ja argisuhtlus õpetavad sedagi. 
Siin ja mujalgi aitab sünonüümisõnastik.63

Verbaalnoomenid ja tuletatud tegevusfraasid

C1-tasemel mõistab inimene tegevustähendusega nimisõnu nii eraldi kui liitsõna osana ja oskab 
tegevusolukorrale viitavaid fraase ka ise mitmest tuletada, kajastades olukordi vaatepunktist ehk 
erineva süntaktilise strateegiaga. Näiteks oskab vilunud keelekasutaja

− kasutada paljusid tegevussisuga nimisõnu ja mõista neid ka liitsõnade koostises, nagu sünd, 
surm, jutt, kõne, künd, jooks, käik, tulek, minek, söök, rutt; veevõtukoht, ooteruum, kandekott, 
sünnitõend, tööluba, õpioskus, kirjaoskaja, kirjapulk, suusadress, mõtteaine, avapidustused, 
koolituskava, naisevõtt, hoovõtt, külaskäik, ümbersünd, rahulolu jne;

− laiendada sagedasimaid verbaalnoomeneid tegevuse osalistele või asjaoludele viidates või 
vähemalt mõista selliste laiendite funktsiooni lauses, nt ime sünd Pärnumaal, meie mõnus 
õhtusöök Viljandi lossimägedes, eilne laevaga mandrile tulek, rutt laste pärast linna, linna-
poiste Kihnus-käik, tööga rahulolu, püsiv rahulolu oma tööga jms;

− tuletada mine-liitelisi ja mõista muidki teonimefraase, laiendatud ja- ja nu-tegijanimesid 
või tu-tuletisi ning kasutada neid muu fraasi või lause osana, nagu TEIE AVALDUSE LÄBIVAA-
TAMISE lõpptähtaeg, AJALOO RIIGIEKSAMILE LUBATUTE nimekiri; KONTROLLI ESMASPÄEVAL LÄBINUTE 
tulemused pannakse internetis välja hiljemalt 30.05. Lähen EILE OPERATSIOONIL SURNU lah-
kamisele. Teie kui KÕNEALUSE TEOSE KIRJASTAJA õigused on kaitstud. Automaatsest tuletusest, 
mis ei muuda leksikaalset tähendust, on võõrkeeleõppe süntaksis omaette alapeatükk „Sõna 
liigivaheldus”;64

− mõista suhteliselt harvu idiomaatilistest tuletistest tagasimoodustatud verbe (nt iluvõimle-
mine, iluvõimleja > ma iluvõimlen).

63 Vt Õim 1991.
64 Vt Kerge 2000a: 145–150.
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Verbide lausekasutus

C1-tasemel valdab inimene rohkesti verbe, k.a eri- või tööalal vajalikke, abstraktseid ja konkreet-
seid, lihtsaid ja modifi tseeritud või idiomaatilise tähendusega tuletatud, ühend- või väljend- või 
liitverbe. Ta kasutab sagedasi infi niittarindeid (nt töises tekstis rohkeid laiendatud ja laiendina 
kasutatud da-tarindeid) ning lauselühendeid (nt lühemat des- ja mata-lauselühendit, kesksõnalisi 
täiendfraase) ning mõistab ka muid (nt mas, mast-vorm, nagu keeldus lahkumast, mõni sagedasem 
nuks-vorm, nagu söönuks saama). Oskus verbi laiendada muudab laused keerukamaks, lisanduvad 
mitme osalausega ja kohati ka kolmetasandilised põimlaused.65

C1-taseme keelekasutaja
− valdab valitud verbiga seotud lause põhitüüpe, k.a kogeja-omajalause ja eksistentsiaallause, 

ning oskab teksti kulu järgi muuta nende sõnajärge, tehes vigu peamiselt kõrvallausetes;66

− valdab valitud verbist suhteliselt sõltumatuid vabade laiendite tüüpe, mis sobivad iseloo-
mustama tegevuste enamikku: tegevuse koht, aeg, põhjus, viis; oskab neid väljendada 
leksikaalselt, sõnavormide ja fraaside ning osalausete abil67 ning asjakohaselt siduda; üldi-
selt viidata ajale, kohale, põhjusele, otstarbele vms (siduvad ja küsivad asendusvormid sel 
ajal, siis, sel kohal, seal; sel või tol põhjusel, moel või viisil; mainitud otstarbel; millal, mis 
ajal, kus, miks, mispärast, mis põhjusel; …, mistõttu jm, kohati varem omandatud);

− oskab vajadusel nimisõnaga või tegusõna käändelise vormiga väljendada kaastegevuse või 
-protsessi aega öeldise suhtes (nt lapse sünnil, minu saabudes, töö teinud, tööd tehes, kehtiv 
seadus, 1. juulini 2008 kehtinud määrus, kakluses tapetud mees) jne;68

− oskab omandatud verbe lauses kasutada, nt tunneb nende rektsioonilisi kohustuslikke või 
kohustuslikus vormis laiendeid või leiab need, oskab rektsiooni järgi valida ka sagedase 
kõrvallausetüübi vastet (vaikis SELLEST, et oli asutuse nimel lubadusi andnud).69 Tasemele on 
omane kasutada kirjalikus töös (sh suuliste tekstide ettevalmistamisel) rektsioonisõnastikku;70

− valdab enamasti esmase ehk öeldise juurde kuuluva sihitise vormivalikut sõltuvalt sellest, 
kas verb on partsiaalne, tegevus piiritletud või piiritlemata ja mis vormis verb esineb, ning 
enda jaoks sagedastes väljendites ka teisese, st käändeliste verbivormide sihitise valikut (nt 
tahtsime inimesi juurde võtta, lubati kaupa tuua, lubati kaup ära tuua);71

65 Vt Kerge 2000a: 45–87 lausekujuliste lauseliikmete kohta; vt ka „Keeruline lause” samas: 139–154.
66 Vt EKKR süntaksiosa, vajadusel pikemalt M. Erelt jt 1993. Võõrkeeleõppe tahult käsitleb neid teemasid 
Kerge 2000a: 123–129.
67 Vt Kerge 2000a: 17 jm.
68 Vt EKKR või Kerge 2000a: 42–44, 83–87, 115–117 jm.
69 Rektsiooni olemusest vt EKKR või Kerge 2000a: 17–21. Kõrvallause vasted: Kerge 2000a: 152 (vt ka kõr-
vallause liikide kaupa).
70 Vt verbirektsioone Pool 1999.
71 Vt EKKR või Kerge 2000a: 103; 73–77, 99–100 jm.
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− oskab verbivormi kaudu üksikute vigadega väljendada kõiki kategooriaid, mida see eesti 
keeles kannab: absoluutne ja suhteline aeg pealause, kõrvallause, lauselühendi verbis; isik; 
kõneviisidega väljendatavad kategooriad, kõnelaad, tegumood jne.72 (Vt ka osa V.7 lk 136.) 
Tasemel kujuneb välja vilumus oma vormimoodustusoskust õigekeelsussõnastiku toel73 
arendada ja kontrollida.

V.4. OMADUSED JA SEISUNDID

Omadusi ja seisundeid tähistatakse staatiliste verbidega, nimisõna käänetega, omadus- ja määrsõ-
nadega. B2-taseme väljakujunenud oskusest omadusi ja seisundeid tähistada, samuti selle taseme 
vigadest räägib „Iseseisva keelekasutaja” sama tähistusnumbriga osa.

Lisanduda võiks C1-tasemel järgmist.

Kasvanud on kultuuriteadmised ja üldkultuurilise eestikeelne väljendus, nt
− arusaamad kvaliteedi stereotüüpidest74 ehk sellest, milline inimene on rikas või vaene; mil-

line kaugus teisest suhtlemisel paras või liiga väike; milline omadus või käitumisviis on 
inimese igapäevaelus või ametis vastuvõetav ja milline tähtis; milline inimene, loom, asi 
või käitumine on ilus või inetu; missugune mets kõrge või madal, tihe või hõre; milline ilm 
on Eestis kindlal aastaajal ilus või kole; milline värvikombinatsioon oma kontekstis või 
missugune riietus olukorriti on tavaline, milline tavatu; mida tähendab hästi riides, vaeselt 
või halvasti riides; kes elab lahedalt või üle jõu; kas igaüks on oma õnne sepp; kas patu-
sele patu palk; kas töö kiidab tegijat; kas tarkus või lollus pole oma teha jne. Temaatika on 
ammendamatu, kirju õppuriseltskond pakub ilmselt küllaldaselt jutuvõimalust – nähtuste 
võrdlust oma kultuuriga toetab oluliselt kasvanud suhtluskogemus ja suurenenud kokku-
puude eestlastega või nende kirjanduse ja fi lmikunstiga.

Kasvanud on omaduste ja seisundite kirjeldamiseks vajalik väljendvara ja oskus tajuda sõnade tule-
tusseoseid. C1-tasemele on omane järgmine.

− Osatakse mõista seisundile eri stiilis viitavaid verbe ja väljendeid, nagu püsib kindlalt terve/
tervena, sai käima peale, sündis siia ilma, lahkus meie hulgast, raske haigus viis ära.

72 Vt EKKR; vt ka Kerge 48–64, 139–151, 178–179 jm.
73 Vahel on muu emakeelega inimesed vormimoodustuse juures eelistanud 1976. aasta õigekeelsussõnas-
tikku, kus on rohkem tüüpsõnu ja tüüpsõnad on häälduselt oma liikmetele lähedasemad. See sõnastik on 
samuti üleval Eesti Keele Instituudi kodulehe rubriigis Sõnastikud. Vt: http://www.eki.ee.
74 Olulisi teemasid leiab Pajupuu 2001.
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− Osatakse viidata emotsionaalsete seisundite tekkele ja selle põhjusele verbidega, kasutades 
ka õigeid rektsioone, nt väsitama, tüdinema, tüütama, vaimustama, vaimustuma, sisse võe-
tud olema, (täitsa) läbi olema; armuma, armastama, vaimustusse sattuma; närvi, vihale, 
suurde erutusse ajama või sattuma; närvis või (püha) viha täis olema, vihast keema, sallima, 
taluma, (välja/ära) kannatama ja millegi all kannatama, ihkama, millegi peale hammast 
ihuma, uhkust, kadedust või rõõmu tundma jt; oskus mõista ja ise kasutada samalaadseid 
nimisõnu, nagu arm, õnn, viha, valu, kiivus, raev, vaimustus, erutus, väsimus, tüdimus, 
uudishimu, nördimus jts.

− Osatakse kasutada B2-tasemest selgelt rohkem adjektiive, nt väärt (nõuanne), kiidu- ja lai-
duväärt (tegu, samm vm), erk (meel), liikuv või ärgas (vaim), kättesaadav ’hinnalt sobilik’ 
(kaup), saamatu, tegus, toimekas (inimene), heitlik (ilm, inimene), oskamatu, tõhus (töö), 
algaja (juht), magaja (laps); iseäralik (mõtteviis, soeng), omapärane (lahendus), isiku pärane 
(käitumine, riietus, lähenemine probleemidele), meeleheitlik (soov, tegu); range (nõue), täpne 
(ettekirjutus); paikne (rahvas), kohapealne (probleem, arst), avalik (isik, asutus), avalik-
õiguslik ja eraõiguslik (raadio, telekanal, organisatsioon), õiguspärane (lahendus), õigustatud 
(subjekt, pärija) jpt, ning neile vastavaid adverbe kui tegevuse iseloomustajaid (saamatult, 
algajalikult, rangelt, täpselt, paikselt, avalikult, õiguslikult, meeleheitlikult jne).

− Kasutatakse ja eriti mõistetakse ulatuslikumalt seisundiväljendeid, nt vaimust vaene, peast 
segane; õnnest või valust segane; õppimisest, ületöötamisest, ametikõrgendusest segi; vas-
tukäivast teabest segaduses; suures vaimustuses; kõrvuni armunud, kaelani võlgades; suures 
õnnes, vihas või kolimistuhinas; viletsas, pisut kõrgendatud või uljas meeleolus; endast ära, 
endast väljas; nutt varuks, silmad veekalkvel või vees; omadega sees või läbi; nagu naela 
pea pihta, ei salli silmaotsaski, ei saa silmi ära, ei kõlba kuhugi, ei sünni süüa või selga 
panna; läks vihast siniseks, punaseks või täitsa kaameks; sellest ei tule midagi välja, suhtub 
ametikõrgendusse üsna leigelt; jätab külmaks, mul või Saviveerel ükskõik või (argisemalt) 
ükstapuha jms.

− Mõistetakse kinnistunud lauseid, nagu Kes see õnnelik on (kes miljoni võitis)? Kuhu ta 
õnnetu nüüd läks? Ei ole lastest aitajat; eitust varjavad retoorilised küsimused nagu Mis 
rõõmu sellest? Mis [õnnelik / aitaja / võitja] (nüüd) mina olen! Mis sellest kasu on!

− Osatakse väljendada seisundeid väga mitmesuguses vormis. Üsna laialt mõistetakse koha-
käändevormide, kesksõnade seisunditähendust ning ja-, nu- ja tu-tuletiste seisundi kandja 
tähendust ning osatakse tekstis valida sobiv (nt abielluja, abiellunu, abielus, lahutatud, 
lahutatu, on kellest lahus; kahtlustatu, kahtlustatav, milleski süüdi või õigeks mõistetud, 
süüdi- ja õigeksmõistetu; selle võlakirja esitaja), aga ka palju muid vorme ja laiendusvõi-
maluste piire, nagu meie esindajaks määratud; kuskile appi minema, kuskil abiks käima; 
töölt ära tulema; koju, pensionile või kuskile tööle edasi jääma; lõpetatud leping; õigustü-
hine, kehtetu või edasi kaevatud otsus; ebaseaduslikult sõlmitud, kehtetuks kuulutatud või 
automaatselt lõppenud kokkulepe; ootel kõne, pensioniootele jääma; juhatajaks edutatud 
kolleeg, eestkostele või eestkostjaks määratud isik; elamuseadusega vastuolus; taotlemisel 
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või juba eraldatud pind; riigieelarvest taotletav ja eraldatud summa; raske puudega ja eri-
vajadusega õpilane; taastumas või taastumata töövõime jms.

− Saadakse aru adjektiiviliidete regulaarsest – sh kontekstiviitelisest – kasutusest ja selle pii-
rangutest, nt võrdlev lik-liide nagu sõnades plikalik ‘nagu plika’, koeralik, mehelik, õelik, 
ülemuslik, kontekstile viitavad minulik, sinulik, temalik, liinalik ‘minu, sinu, tema, Liina 
moodi; nendepärane’; Su käitumine on väga ülemuslik. Väga sinulik! Tema suhtumine on 
liinalik jt; ka normiülesele või esiletõusvale maitsele osutav -ne, nt äädikane, rõikane, soo-
lane, kaneeline vm, nagu lauses Kaste on liiga veinine; nimetatute modifi katsioonid nagu 
soola- või suhkruvaba, soola- või suhkrurikas, soola- või suhkruvaene; juhutunnusele vii-
tav -ne, nt supine, lögane, rohune, murune, purune ja nende ekvivalent millegagi koos (nt 
Andestage, teie käis on süldine. Seelik on supiga ja puruga koos).

− Mõistetakse ja kohati kasutatakse seisundeid ja omadusi vastandavaid vorme ja liiteid, nt 
hoolitsetud ja hoolitsemata välimus, hooldatud ja hooldamata kodu jms; söödud–söömata 
jäätis, loetud–lugemata protokoll, tehtud–tegemata aruanne jms; samuti tu- ja matu-liide 
ja nendega seonduv sage antonüümia korralik–korratu, ohtlik–ohutu, kannatlik–kannata-
matu, kehtiv–kehtetu, mõttekas–mõttetu, arukas–arutu, sobilik–sobimatu, ilmekas–ilmetu, 
võimalik–võimatu, ravitav–ravimatu, talutav–talumatu, tänulik–tänamatu, kergesti väsiv – 
väsimatu.

Selge on omaduste ja seisundite väljendamist lubav osa muust grammatikast ja seda saatev õigekiri 
(vt ka eespool):

− oskus märkida omadust peale adjektiivi nii nimi- kui ka määrsõnadega, kasutada ka võr-
devorme, nt vaene – suur vaesus, elatakse vaeselt või vaesemini kui teised; rumal – mehe 
või otsuse eriline rumalus, otsustasin rumalalt/rumalasti; loov – projekti autorite loovus, 
tuleks loovamalt töötada; oskamatu – tema oskamatus ärisaladusi hoida, käitus äripartne-
riga oskamatult jne. Oskus on oluline ka teksti loomulikul sidumisel (vt tagapool);

− oskus erinevaid verbe kasutades ja korrektses vormis iseloomustada kõnealuste objektide 
omadusi, asendeid, seisundeid ja eriti nende muutusi, nt Inimesed on rumalad, saavad targe-
maks, jäävad surmani rumalaks. Pink on kaldu, viltu, risti ees, põiki keset teed, ripakil jalus; 
vajus kaldu, kukkus viltu või külili, prantsatas selili, kaldus vasakule. Paadisild jookseb piki 
kallast. Sari on pooleli ja jätkub teisipäeval. Lepingud jäid alla kirjutamata ja tulevad arut-
lusele järgmisel koosolekul. Laps kasvab normaalselt, aga võtab kaalus vähe juurde. Mind 
võeti alaliselt tööle, sest Põlluste läks pensionile ja Tiivel jäi lapsega koju. Oskus on oluline 
ka teksti korrektseks sidumiseks, nt Meie koerad said kuskilt katku, kuid on paranemas – 
nende seisund on stabiilne, ehkki mitte hea; 75

− oskus kasutada igat liiki täiendeid, k.a kokkukirjutatavaid liigitäiendeid, nt raamatukogu, 
telefoniraamat, murdehääldus; lamamisasend, õpetusvõimalus; ooteruum, kandekott; joogi-

75 Vt Kerge 2000a: 31–32, 65–72.
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nõu, söögiriistad; luteri ja katoliku kirik; soome-ugri keel; Soome kelk ’Soome päritolu kelk 
või kõrge lükatav kelguliik’ (liigina enamasti soome kelk), Kreeka/kreeka pähkel (liigina 
enamasti väikse tähega); rootsi ’rootsikeelne’ kirjandus, rootsi keel; Rootsi kardinad ’kar-
dinad Rootsist; trellid’ (trellide kohta enamasti rootsi kardinad); Inglise raha, Vene ja Eesti 
kodanikud; Madise leib, Philipsi raadio; Hansapank, Emajõgi, Kultase kohvik, Keila jõgi; 
restoran Vanaema juures; soov müüa oma maja, mõte minna teatrisse; lapsik mõte, ebaolu-
line pisiasi, aiaäärne parempoolne prügikast; Beethoveni IX sümfoonia kontsertlindistuse 
aeg, minu koht, alkoholi keelatud müük alaealistele, Pärnu reis; naiste pesu, laste mängud; 
ühe kõrvaga tass, sinises mantlis ja kübaras daam; tööstus keset linna, laud paremal pool 
ust, see kann pliidi äärel jne;76

− oskus märkida tunnuseid tüve abil või vähemalt mõista kasutatud kinnistäiendeid, nt 
kõrghoone, kõrghooaeg, punaparun, sinilind, täienduskoolitus, süvaõpe, sügisilm, kevad-
meeleolu, muusikateraapia, iluravi, surmatõbi, automaat- ja käsipesu, käsi- või jalgpidur, 
riigikool, rändrahvas jne);77

− oskus funktsioonisõnade ja poolliidete toel süsteemselt osutada omaduse määrale ja sei-
sundi astmele, nt kesktase, alatoitlus, ülepinge, paremuse poole, juba parem/ paremini, üsna 
hea/hästi, võrdlemisi hea/hästi, pole viga, päris talutav/talutavalt, täiesti hea/hästi, paras 
süüa / müüa / ära koristada vms, väga tubli/tublisti, veel parem/paremini, ülihea ja ülihästi; 
Sekretär on väga haige ega tule välja enne kaht nädalat. Seade on täiesti katki ja tuleb maha 
kanda. Parem ei saa olla. Paremini ei saanuks minna;

− oskus iseloomustada tegevusi määruse eri liikide kaudu ja tuletada selleks fraase, nagu ilusti, 
kiiresti, pikalt, õppimise pärast; Selleks(,) et tõhusalt õppida, on vaja tahtekindlust. Et sügavalt 
mõista, tuleb põhjalikult tunda jne (vt ka verbide lausekasutuse osa lk 121 ja sealseid viiteid).

Kasvanud on eestipärase omadustunnetuse ja seisundimetafooride taju ning aktiivsed tekstitasandi 
oskused. Näiteks võib C1-tasemel tuua järgmise mõistmist või kasutamist:

− oskus märkida objekte metonüümiliselt omadussõna ja kesksõnatuletisega, kasutades seda 
võtet ka sidumiseks, nt

Kumma poolt sa oled? – Punaste. – Kumb see punases on? – Venelased.
Jagame võistlejad vanuse järgi – sina tegeled alla 12-aastastega ja mina vanematega.
Inimesi on igasuguseid. Mina olen patuste ja vaevatute poolt;

− tegijanime kasutamine püsiomaduse või harjumuse märkimiseks nii nimetamisel, öeldistäite 
kui ka täiendina, nagu omaette nokitseja või nohiseja, nohik; kõva tegija; pidev kaotaja; 
magaja laps, eelmistest palju suurem magaja; valetaja tüdruk, hullem valetaja kui teised. 
Haukuja koer ei hammusta. Karjuja ülemuseks ei sobi;

76 Vt EKKR, vajadusel vt M. Erelt jt 1993. Võõrkeeleõppe aspektist vt Kerge 2000a: 27–30, 78–82.
77 Vt Kerge 2000a: 78–81.
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− kohakäänete ja -kaassõnade kasutamine omadus- ja seisundimetafooride ehitamiseks, nt jäi 
ootele, on omadega hingusel; oli kohe hakkamas; nõus ülesande enda peale võtma; töösse 
andma; minestamise äärel; haigeks jäämas, minestamas; päästis haigusest; nuttis rõõmust 
jpt. Oma õnnes ei märka ta ühtki ohtu. Paistab, et oleme hädas ja jääme varsti päris plind-
risse. Oleme ühel seisukohal ja otsustame ühel nõul;

− minevikuliste kesksõnatäiendite mõistmine minevikus alanud ja olevikus jätkuva seisun-
dina, nt lugupeetud, austatud või palavalt armastatud Lennart Meri; 1984. a ilmunud tõlge, 
käivitunud või käivitatud protsess;

− tuletatud fraaside mõistmine ja kohatine kasutamine mitmekesiseks väljenduseks ja teksti 
loomulikuks sidumiseks (vt eespool).

V.5. HULK JA MÄÄR

Kvantiteedi väljendamise põhivahendid peaksid olema selged. B2-taseme väljakujunenud oskusest 
kvantiteeti tähistada, samuti selle taseme vigadest räägib „Iseseisva keelekasutaja” sama tähistus-
numbriga osa.

C1-tasemel lisandub kvantiteedi väljendamiseks järgmist.
Kasvanud on kultuuriteadmised ja üldkultuurilise eestikeelne väljendus. Seda kajastab järgmine:
− stereotüüpide ulatuslikum tundmine, mis on osa kultuuri ja keskkonna tundmisest, aga 

ka universaalsete üldteadmiste hariduskohane areng. Siinkohal on küsimuses, millised on 
objekti mõõtmed, kogus vm arvulised parameetrid, et ta oleks eestlasele tüüpilises mõttes 
näiteks õige, vale, suur, väike, paras, keskmine, kiire, aeglane – näiteks arvuti võimsus, 
kodumasina, auto mõõdetavad omadused, vooluvõrgus kasutatav pinge, tervise puhul olu-
lised toiteväärtuse soovitatav mõõt, vererõhu, sette, veresuhkru, lapse pulsilöökide vms 
norm; ka kui suur on peolauas „normaalne” annus jooki, restoranis supi- või praeportsjon, 
üks võileib, kook, jäätis, või hoopis tavaline eramaja ja suvila vms. Kvantiteedistereotüüpi-
del põhineb ka varjatud võrdlus (Nad ostsid suure maja. Ta on liiga aus);

− suuremad teadmised selle kohta, milliseid mõõtühikuid kasutatakse (volt, vatt, bait, klaas, 
detsiliiter, džaul või kilokalor, amper, luks, klaas; pakk, kann, supilusikas jm kaalu- või 
mahuühikud vanemates ja uuemates retseptides jms;78

78 Kuskil võib üks kohv tähendada kannu, +25 kraadi Fahrenheiti skaalal mõistetuna talvist ilma ja lubatud 
kiiruse 50 mõistmine miilides tunni kohta viib kopsaka trahvini. Olmes kasutatavaid mõõdusüsteeme on 
vaja kas või kinganumbri mõistmiseks. Paraku oleks siinkohal võimatu suhestada arvujärke alates 109, kus 
üks ja seesama rahvusvahelise levikuga tüvi tähistab keeliti väga erinevaid suurusi (vrd miljard, biljon, tril-
jon jms).
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− ametis olulisena lisandunud standardite tundmine – täpne, standardne suurus, vale kõr-
gusega font, lubatust suurem/väiksem küljepikkus, normist väiksem palk jms väljendid. 
Lisanduvad hindavad määrused ja täiendid (ebatavaliselt suur suremus, paras või paraja 
pikkusega puhkus, parasjagu või parajalt väike ruum, ebaharilikus suuruses rõivad; vale, 
sobiv, paras või õige mõõt jpt).

Kasvanud ruumi ja ruumisuhete väljendamiseks vajalik väljendvara ja oskus tajuda sõnade tuletus-
seoseid ning panna asju õigesti kirja väljendub järgmises:

− asjakohaste kvantiteedisõnade ja väljendite suurem hulk võrreldes sellega, mida kirjelda-
takse B2-taseme oskusena, nt suures koguses, vähesel määral, ülearu; suurepoolne, ala-, 
üle- ja parajamõõduline, ülemäärane, lubatust väiksem/suurem, kõrgem/madalam; sobilikus 
pikkuses, parajas kaalus, sobivas mõõdus, kolm korda väiksem, alla või üle normi, nor-
mikohane, normipärane, standardne ja ebastandardne, normi piirides; lubatud kõikumine 
vm pluss-miinus n (ühikut); väljas on nulli lähedal, paar kraadi siia-sinna, sooja/külma on 
kolmekümne ligi, kisub jahedaks/palavaks; nimisõnad norm ja piirnorm, kõikumine, lõtk, 
kraadiklaas, toa- ja õuetermomeeter, välis- ja sisetemperatuur, mõõdulint, mõõduklaas või 
-kann, kehakaal, mõõtkava, näidik, näit, rekord, sooja- ja külmarekord, tagavara, varu, paa-
rikilone varu, purunemis-, kokkutõmbevaru; verbid alanema, kõikuma, täpsustama, juurde 
andma, kitsendama, pikendama, laiendama, korrigeerima, üle mõõtma, välja arvestama, 
ümber arvutama, normile vastama, normi ületama jt;

− oskus kvantiteediväljendeid varieerida, valides sobiva kollokatsiooni ja osates kasutada 
võrdlust, nt Veresuhkur on kõrge/madal, punaliblesid on palju või vähe. Kogus on paras, 
suur või väike. Saalis on rahvamass / must mass / palju rahvast / hulka inimesi / inimesi kui 
murdu. Saal on tühi või tuult täis. Rahvast oli vähe / hõredalt või Saalis on mõni inimene 
jne; nt ka laused nagu Elanike arv on kasvanud/kahanenud. Korrelatsioonikordaja on kas-
vanud, suurem kui teisel näitajal või eelmisel mõõtmisel;

− oskus kirjeldada spordiala või muud mõõdetavat tegevust, kui see kuulub inimese tööos-
kustesse või hobide hulka – ka siin on vaja rida kvantiteediväljendeid (võitsid 3 : 0 ehk 
kolm-null; kaotasid kahe punktiga, tõusis tabelis nelja koha võrra vm);

− oskus märkida kvantiteeti tüve abil (lühikursus, keskpikk, ülikuum, alakoormus, ülem- ja 
alammäär, üledoos, alasisaldus või -toitlus jt);

− arvsõnatuletuse seoste tundmine, nt 4, neli: nelja – neljandik, neljas; 5, viis: viie – viiendik, 
viies; 21, kakskümmend üks: kahekümne ühe – 1:21 ehk 1/21 ehk kahekümne ühendik, aga 
21. ehk kahekümne esimene jne;

− vilumus lugeda arve ja neid vajadusel sõnades kirjutada, nt 100 (sada), aga 1100 (tuhat üks-
sada; Kätte saanud 123.00 kr – ükssada kakskümmend kolm krooni ja 00 senti; käesoleva 
aasta 2500. vastsündinu – kahe tuhande viiesajas vastsündinu; 123 324 000. registreeritud 
haigusjuht– ühesaja kahekümne kolme miljoni kolmesaja kahekümne nelja tuhandes regist-
reeritud haigusjuht jne.
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Selge on kvantiteedi ja kvantiteedisuhete väljendamist lubav osa grammatikast:
− oskus viidata subjekti arvule ka ainult öeldisverbi kaudu (Teeme ühed õlled. Tehke talgud);
− vilumus moodustada küllalt keerukaid hulga- ja määraväljendeid, kasutades õigesti ühildu-

mist jm vormi, nt pooled inimesed, pooltel lastel, ei kulu veeranditki varudest; Nägin seda 
naist kahe mehega või kahega meestest, kes käisid eile osakonnas. Ostsin kolmed küpsised 
ehk kolme sorti küpsiseid ja veerand leiba. Osa inimesi lahkus poole pealt. Osal inimestel 
läheb üha paremini. Enamikul inimestel on erakorter. Muutuste pooldajad jäid enamusse, 
aga radikaalsete muutuste poolt oli ikkagi vähemus;

− oskus märkida kvantorifraasides väga täpset või ligikaudset hulka ja määra, nt kolmkümmend 
neli sajandikku sekundit; 0,756 mln kr ehk null koma seitsesada viiskümmend kuus miljonit 
krooni; ligi tuhat osavõtjat, ligikaudu kolmkümmend sentimeetrit ehk ≈ 30 cm, mitte alla 100 
meetri; u. kl 17 ehk umbes kell 17; vähemalt kümmekond, kõige rohkem miljon krooni jne;

− oskus viidata määratud ja määramata kvantiteedile verbi kaudu, vrd indefi niitset osutust 
Kivil istus kaks poissi ja defi niitset Kaks poissi istusid kivile, teised mahtusid pingile.

Kasvanud on eestipärane kvantiteeditunnetus ja määrametafooride taju (vt ka ülal) ning aktiivsed 
tekstitasandi oskused:

− oskus kasutada kvantoreid koos omadus- ja määrsõnadega ning kirjutada asjakohaseid fraase 
õigesti (200-meetrine, 200 m pikk, 200 m pikkune, aastane, aastaselt, kolmeaastane, kolme 
ja poole aastane, kolme ja poole aastaselt, kaks alla kolmeaastast last);

− oskus märkida massisõnade mitmustamisega objektide kontekstitüüpilist olekut või vähemalt 
mõista sellekohast väljendusviisi (Joome kaks piima ja kumbki ühe majaveini ’klaasid’. Osta kaks 
veini ’pudelid’ ja üks suur piim ’1,5 või 2 l pakk’. Eesti veed on küllalt saastatud ’veekogud’);

− oskus osutada kvantiteedile mitmekesiste asendusväljenditega (kui palju, kuivõrd palju, 
mil määral; nii või niivõrd palju, niisugusel ja sellisel määral, missuguses koguses, sellises 
koguses). Tasemel kasutatakse harvemaidki viiteviise, nt juba mitmendat päeva, niisuguses 
ulatuses, missuguste mõõtmetega; sedavõrd palju, et …; liiga suur, et … jms.

Koha- ja ruumisuhteid väljendav õigekiri on selge, vajadusel osatakse ennast kontrollida, nt ilmneb
− oskus kirjutada arve kontekstikohaselt ja eestipäraselt79 (nt 50 000 elanikku; palavik 37,2; 

½ spl suhkrut kilo kohta; kaheksa liiget, 23 osalejat); kirjutada mõõtühikute eesti lühendeid 
ja sümboleid nii lauses kui ka eraldi, kasutades siduvaid tühikuid ühikulühendite ja arvude 
vahel (Aleksander II; XX saj 30ndatel aastatel või 30. aastatel; 40 W pirn; 3 t 24 min; Kassa 
on avatud 10–14. Mullu oli 5.a klassis 22 õpilast. Sain viie. Mulle pandi 5; jne); kasu-
tada kõige traditsioonilisemat jm kuupäevavormi (2008. aasta 3. augustil; 21. juuniks 1940; 
3. mail 2001; teie kiri 30.09.2007) jne.80

79 Vt Keelevara avalik keskkond http://public.keelevara.ee/, Arvud eesti keeles (10.08.2008).
80 Vt EKKR.
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V.6. RUUM JA AEG

B2-taseme väljakujunenud oskusest aegruumi eestipäraselt tähistada, samuti selle taseme vigadest 
räägib „Iseseisva keelekasutaja” sama tähistusnumbriga osa.

Eestlase kultuuriomast ruumikasutust on uurinud Rene Altrov.81 Ruumist kui grammatika jpm 
metafooride lähtevaldkonnast on juttu ka kõrgtasemekirjelduse üldmõistete osa sissejuhatava üld-
näitena.82

Nagu keeliti üldiselt, nii on ka eesti keeles ruumi kategooria paljude metafooride, võiks isegi 
öelda, eestipärase tunnetusviisi aluseks, mida kohakäänete olemasolu soosib. Aegruum tundub 
olevat omal moel lahutamatu (nt abiellumisel väljendab tervet abielusuhtesse astumise olukorda, 
viidates esilduvalt abiellumise ajale).

Nimetatagu siinkohal järgmisi C1-taseme iseloomulikke keelevahendeid siiski eraldi ruumi ja 
aja väljendamise järgi.

Ruum ja ruumisuhted

C1-taseme oskus ruumile osutada on väga mitmekülgne ja kätkeb metafoorsust. Oma huvi ja vaja-
duste piires vallatakse C1-tasemel järgmist.

Kasvanud on kultuuriteadmised ja üldkultuurilise eestikeelne väljendus.
− Tajutakse eestlase kohamõistete sisu ja väärtustusi – nt kodus ja võõrsil (kodus ja külas, 

kodus ja ära; reisil ja lähetusel, suures ja väikses riigis, kaugel ja lähedal vms; oma kodu, 
suvekodu, isa- või vanematekodu, kodutalu, kodukant, kodu- ja isamaa, kodu piirid, kodu-
ümbrus, naabrid, naabrus, oma aias, meie kandis, kodutalus vm), samuti maastiku- jm 
vahetu ümbruse väljendeid linnas ja maal, linnas, aias või looduses, metsas ja mere kaldal 
või vee ääres; toas ja õues, aias/õues ja tänaval.

− Lisandunud on kohanimepagas. Keelevarasse kuulub individuaalselt tarvilik hulk kohaväl-
jendeid, sh oma- ja võõrkohanimed üksi ja liiginimetusega (Pärnu, Järve; Pärnumaa ehk 
Pärnu maakond, Järve linnaosa või küla; Moskva, Moskva oblast; Laadoga, Laadoga järv) 
ning kohanimede sekundaarkasutus fi rmana ja tootenimetuses (kohtamine Tallinna ees; 
omaaegne kuulus lõhnaõli Punane Moskva).

− Kultuurinimesid tuntakse piisavalt, et mõista osutusi, k.a nimede metonüümilist kohaviite-
list kasutust (istu sa Wiiralti alla ’sinna, kus seinal on Wiiralti graafi line leht’ või kohtume 
Vabrikus (’Vabriku kohvikus või Vabriku tänavas kellegi pool’).

81 Vt Rene Altrov, Kultuuri mõju eestlaste ja leedulaste ruumikasutusele. – Helle Metslang, Margit Lan-
gemets, Maria-Maren Sepper (toim.), Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat. Tallinn: Eesti Keele 
Sihtasutus, 2007, 7–34.
82 Vt pikemalt Loog, Kerge 1999: 81–84.
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− Õppuril on harjumus kontrollida või küsida, kas võõrkoha nimel pole eesti vastet (Petseri, 
Pihkva, Kroonlinn, Turu, Taani, Vaikne ookean vm) või vähemalt mugandit (nt eestipärase 
rõhu jm hääldusega London, Moskva, pika a-ga ja eestipärases mitmusevormis Karpaa-
did jm), ametitekstide koostamisel aga kasutada ametlikku kohanimeallikat. (Vt pikemalt 
nimede valdamise osa lk 101.)

Kasvanud on ruumi ja ruumisuhete väljendamiseks vajalik väljendvara ja oskus tajuda sõnade tule-
tusseoseid.

− Lisandunud on otsese ja metafoorse ruumiga seotud verbe, nende kasutusümbrusi ja rekt-
sioone, nt hõlmama, hõivama, lähenema, kaugenema, saabuma, lahkuma (nt Eile saabus 
mitmeid saadetisi. Põhikoolist lahkub palju poisse), taganema, tagurdama, koomale 
tõmbama, ruumi tegema, mahutama, paigutama, paiknema, paigaldama, asetama (vt 
kasutusümbrusi ja rektsioone), tõusma, kerkima, tõstma, langema, langetama, laskuma, 
maanduma, ronima (kus või kuhu), turnima (kus), pikendama, lühendama, alla- või üles-
poole viima (Vii see parem nurk allapoole, siis on pilt otse) jt igapäevased tegusõnad, kui 
nad ei ole varem selged. Tuntakse ka asjakohaseid tuletussuhteid, nt (midagi alla) laskma ja 
(ise) laskuma vm (vt lk 117–118).

− Vallatakse sarnase sisuga mõistete kindlas kasutusümbruses kinnistunud tähistajaid ja 
tähistusnüansse, vrd hoiukoht ja panipaik; peatuskoht ja peatus kui koht; söögikoht, aga 
võistluspaik; kodukoht, kodupaik, kodukant, kodumaa jms.

− Tuntakse endale vajalikul määral väljendeid, mis lubavad kohti ja objektide ruumilisi osi 
nimetada (vrd tüvi, keha, kere ja korpus; kate, koor, nahk, pind ja pealispind; jalam, jalg, ala-
osa ja alumine ots; külg, esi- ja tagaosa, rinna- ja seljaosa; sisemus, sisekülg, sisemine pool 
ja sisu vms) ning kohti iseloomustada, nt lemmikklubi jm lemmikpaigad, veevõtu koht, imeli-
sed kohad Võru ümbruses; vaene koht, mahajäetud koht ja kant; saastatud ala, räpane agul, 
kivikõrb ehk standardsete karpmajadega linnaosa; paksu või hõreda metsaga maastik).

− Lisandunud on ruumisuhte tähendust kandvaid kinnistäiendeid, nagu liitsõnus tagasein, 
otsasein, küljelaud, (eseme) tagakülg, (kanga, riideeseme) pahupool; alaosa, ülapool, esi-
ots; külgkardin, pealtvaade, eesruum, alusmadrats, pealisriie, katteriie jts.

− Osatakse vähemalt mõistmise tasandil liite või poolliitega asendiväljendeid, nagu minu-
poolne, temapoolne, uksepoolne; külgmine, küljepoolne, äärmine, äärepoolne, ka tagumine 
ja tagapoolne, eesmine ja eespoolne jms (vt VI.4), samuti osutusi objektide kontaktile (vt 
lk 109); mõistetakse rööpseid väljendusvõimalusi, nagu Sinu fail on kõige all ehk alumine. 
Teie varruka randmepoolne ots on võiga koos / kokku saanud ehk Teie varrukas on randme 
poolt võine. Aknapoolne sein on enam määrdunud kui ukse poolt. Võtke palun omapoolne 
kaust kaasa ja pange pealt teine käskkiri töötajale välja. Sagedasemaid neist osatakse ka 
kasutada.

− Mõistetakse asendile viitavate sõnade tuletusseoseid, nagu kaldu ja kallak, viltu ja vildakas; 
risti, risttee ja ristmik.
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− Tuntakse koha- ja kogumiliiteid ning asjakohaseid asendusväljendeid (euroopa naaritsa 
levila, vrd ala, kus euroopa naarits levib; samuti kirikla, lehtla, söökla, magala, käimla; 
põõsastik, mäestik, jõestik, võsastik, noorendik; kuusik, kaasik, männik jne). Tabatakse ka 
iroonilisi loovaid nimesid, nagu Lolliste, Lollideküla.

− Vallatakse (vähemalt mõistetakse) kohanimede jm kohasõnade tuletisi, nt kohaga püsivalt 
seotud isik kui saarlane, tartlane, tartlanna, londonlane, londonlanna, juhuseoses isik kui 
talguline, külaline, juhutuletisena moskvaline (Meie moskvalised on juba tagasi) jts.

− Lisandunud on ruumiga seotud väljendvara (nt kaugus ehk vahemaa kiviga visata, märka-
matust halvustav nina all või muud halvustused, nagu elavad sealaudas, voodi kui seapesa; 
tööl on hullumaja, või hoopis tabukohad kus keiser jala käib, rahuriik, Toonela jne.

− Mõistetakse eestipärast koha- ja kohasuhte üldistust, nt kohametafoorid, nagu märkus oli 
omal kohal; üks on jõudnud elus kaugele, teine töötab kõrgel kohal, aga pürib edasi, kuulub 
põhjakihti või esindab ladvikut; haigus on kaugele arenenud, masendus on sügav; keegi hõl-
jub pilvedes ja kukub kõrgelt, teine on kahe jalaga maa peal või hoopis madala lennuga, aga 
paneb kõik kõrva taha või paneb midagi kõrvale; miski võib jääda kõrvale; inimene võib 
olla kõrge- ja madalapalgaline, saada/anda palgakõrgendust; palk või meeleolu võib tõusta 
või langeda; nii inimene kui probleem jääda kellelegi kaugeks või olla lähedane ja südame-
lähedane, võib kaevata kellelegi auku ja kaevata kõrgemale; olla peal või all, jääda milleski 
peale või alla ehk paremasse/halvemasse seisu kui teine; miski on või keegi tegutseb allpool 
arvustust; tuju on all ja tõuseb, kui seljatagune on kindel jne.

Selge on ruumi- ja ruumisuhete väljendamist lubav osa grammatikast.
− Tabatakse sise- ja väliskohakäänete ühisjooni ning nende põhjendatud valikut, nagu vrd 

maal ja maas, maale, maasse ja maha, järves ja järvel vms, samuti elan Pikas jalas ja par-
gin Pikal tänaval.

− Vallatakse muuttüüpe, millele on omane pikk ja lühike sisseütlev, nagu kinosse suure huviga 
suhtuma ja kinno minema; koolisse respektiga suhtuma ja kooli minema (vt ka järgmist).

− Teatakse kinnistunud sihtkohakäändeid, nagu Eestisse, aga Soome, Rootsi, Taani, Vene-
maale, Korsikale sõita. Kasutatakse enamasti õigesti muud vähe motiveeritud ja kinnistunud 
käändevalikut, nagu valikud Lapimaal ja Soomes, Pärnus ja Järvel, Pärnust Järvele, otse 
kaldalt järve jpt; tehakse vahet sisekoha- ja väliskohakäände tähendusel, nagu Laadoga jär-
ves ja Laadoga järvel.

Kasvanud on eestipärase ruumitunnetuse ja ruumimetafooride taju ning aktiivsed tekstitasandi oskused.
− Osatakse väljendada inimeste suhteid kohaga jm objektide kohasuhteid (lähme meile või 

tule minu/meie poole; minu pool Roosnaallikul, minu kodus, meie juures Saaremaal, meile 
Kuressaarde; laagri lähedal mere ääres, otse keset ootesaali kirjutuslauda, plekk lina pare-
mas servas / paremal äärel jne), haakida need tegevuse suundadega (kuskilt kuhugi ümber 
paigutama, kuskil käima, kuskil või kuskilt olema, kuhugi välja jõudma ja jääma, kuskile 
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viskama ja jätma jne) ja seostada neid iseloomulike olukordadega (sellel/seal maal, kus ma 
sündinud olen; Väike-Maarja koolis, millega on seotud Jakob Liiv ja Anton Hansen Tamm-
saare).

− Vallatakse kohtadele viitamise võimalusi k.a suhestavaid, nt vähemalt mõistetakse stiilitund-
likku asendust: kus / kuskohal / kuskohas; kuhu / kuhukohta / kuskohta; kust / kustkohast / 
kus(t)kohalt; seal, sel kohal, selles paigas; igale poole, mõnesse kanti; nende linnade vahel; 
mille all, peal, kõrval; kellest paremal, vasakul; mille kelle ees jne. Vrd stiili: Kust te päri-
nete? Kust te tulete? Kustkohast sina nüüd tuled? või Vabandage, mulle ei meenu, kus asub 
Bangkok. Kuskohal / Mis kandis see Bangkok nüüd ongi?

− Tajutakse eesti kohakäänetega esile toodud olukordi kui kohta: vrd Lähen paadiga sõitma 
ja ujuma või järvele – Käisin paadiga sõitmas ja ujumas või järvel – Tulin just paadiga 
sõitmast ja ujumast või järvelt. Mõistetakse analoogilist erinevust juhtudel nagu Laps tahtis 
magama (koht) ja tahtis magada (tegevus, olek).

− Tuntakse kohakäänete olukorrale üldistunud nimi- või määrsõnasõnakasutust (läheb seenele, 
kalale, maasikale; käib seenel, kalal, maasikal; tuleb seenelt, kalalt, maasikalt) ja sellesar-
naseid rööpväljendeid, nagu lähen tööle ehk töö juurde ühemõtteliselt kohana (Lähen töölt / 
töö juurest läbi ja võtan kaustad) vm, mida on käsitletud eespool.

− Tajutakse seisundite ja olukordade süsteemset „ruumilisust” või „pinnalisust” (nt Plika jäi 
mingisse imelikku tõppe. Omas õnnes / Suures vihas / Uues olukorras ei panda teisi tähe-
legi. Teatud tingimustel / juhul / juhtumil / ette teada põhjusel tohib puududa või väljendid 
kellegi tähelepanelikul juhtimisel, kellegi õpetusel, soovitusel, teadmisel jts).

− Mõistetakse osutusi eestipärastele ruumi- ja ajataju seostele, nt tööl – nii koht kui ka aeg ja 
tegevus (nt Tööl alkohoolses joobes viibida on keelatud ’purjuspäi töötada, töökohas viibida 
ja tööajal purjus olla on ühtviisi keelatud’); lükkas või lükkus edasi ja kuhu.. lükkus (pigem) 
aja tähenduses (järgmisse nädalasse); sidendus nüüd, kus …; lapse sünnil ‘sel ajal, kui laps 
sünnib/sündis’ jne).

− Osatakse kasutada mitut tüüpi kohamäärusi ja -täiendeid, k.a lihtsamaid kohalauseid, aga ka 
olemasolulauseid, mis viitavad objektide eksistentsile teatud kohas.83

Koha- ja ruumisuhteid väljendav õigekiri on selge, vajadusel osatakse ennast kontrollida.
− Vallatakse kohanimede (vt lk 102) ja -lisandite ning kohamääruste õigekirja, vrd nt elan 

Tallinnas Pikas tänavas; elan Tallinnas, Pikk 8–6; Tallinnas, minu kodulinnas / minu kodu-
linnas Tallinnas.

− Arusaadav on kohanimetuletiste õigekiri, nt donlane, bonn’lane, buenosaireslane, mõiste-
takse etnonüümide ja kohanimede seoseid, nt bask – Baskimaa, mulk – Mulgimaa, kirgiis 
– Kirgiisia, tšetšeen – Tšetšeenia, katalaan – Kataloonia jne.

83 Vt EKKR või Kerge 2000a: 83–87 ja 128.
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Aeg ja ajasuhted

Aja kategooria puhul on C1-tasemel lisaks varasemale iseloomulik järgmine.

Kasvanud on kultuuriteadmised ja üldkultuurilise eestikeelne väljendus.
− Tuntakse eestlase ajaloohinnanguid nii pikas plaanis kui ka lähiperspektiivis, mõistetakse 

ajaloohinnangute lahknemist sõltuvalt teksti looja east, meelsusest, vaadetest jne. Ühtlasi 
mõistetakse, mis on järgmiste väljendite kui müütide või kui elavate vahetu kaasaaja taga: 
head ajad ja halvad ajad; minu ajal; muinasaeg, orjaaeg, ärkamisaeg, Noor-Eesti aeg; 
Weizenbergi, Suitsu, Tuglase, Lutsu, Wiiralti või Tammsaare aeg, nende kaasaeg; tsaariaeg, 
esimene Eesti aeg, sh Pätsu aeg; sõja aeg, Saksa aeg; Vene aeg, Nõukogude aeg, sh Stalini 
aeg, sulaaeg, stagnaaeg, perestroika; laulev revolutsioon ja Vabariigi taassünd; uus Eesti 
aeg, nüüdisaeg / tänapäev.

− Ollakse kursis üldise ajatajuga eesti kultuuris (kuivõrd on eestlased monokroonsed või 
polükroonsed), mõistes, milles see väljendub, ning osatakse seda kogemuslikult võrrelda 
oma kultuuriga.84

− Tuntakse nii argist kui ka ametlikku kellaaja märkimise süsteemi (kell kümme hommikul, 
kell kaks öösel, kell neli pärast lõunat, õhtul kell kaheksa; u. kl 14, kell 12.30, kell 00.30, 
avatud kl 8 – 21) ja kuupäeva tavakohase märkimise viise (3. novembril 2008, 3.11.2008).85

Kasvanud on aja ja ajasuhete väljendamiseks vajalik väljendvara ja oskus tajuda sõnade tuletusse-
oseid.

− Lisandunud on hulk aja ja ajasuhetega seotud verbe ja tegevusväljendeid, nagu kestma, 
venima; pikenema, pikendama, lühenema, lühendama, sagenema/tihenema, tihendama, kii-
renema, kiirustama, kiirendama, aeglustama; ajastama; jõusse astuma, aeguma, kehtima; 
tekkima, kaduma, jagama (kolme kuu peale ära); vastu pidama (kui kaua, mis ajani), aega 
leidma/võtma/tegema (millegi jaoks), aega parajaks tegema, ajale vastu pidama/panema, 
ajaga sammu pidama jne.

− Mõistetakse vanusele viitavaid tuletisi, nagu enneaegne, vastsündinu, koolieelik, alaealine, 
kooli-, mehelemineku-, naisevõtu- või pensioniealine jms.

− Osatakse väljendada ajalist kestust, sagedust, pidevust ja kordumist, nagu pooled päevad 
laiskleb, mitmed korrad puudus, võta (tabletti) kolm päeva kohta, tule iga aasta uuesti; 
ööpäev läbi või ringi lahti/avatud; aeg-ajalt või aasta ringi tuleb intensiivselt tööd teha; tihti 
on näha mida; korrapärane / korrapäratu sportimine, sadu, korrapäraselt või ebakorrapä-
raselt ehk korrapäratult toituma; regulaarne või ebaregulaarne uni, puhkamine, esinemus; 

84 Vt Pajupuu 2001.
85 Vt EKKR.
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loengust loengusse ennast kordama; Kõik kordub, taas tekivad mured. Haigus tuli tagasi, 
jälle ilmnevad vanad hädad.

Selge on aja ja ajasuhete väljendamist lubav osa grammatikast.
− Osatakse väljendada või vähemalt mõistetakse peaaegu kõiki tähendusi, mida lause ajavorm 

võib kanda: nt kõnehetke olevik või minevik, nagu Ta on algaja. Priit Sarv oli Filharmoonia 
Kammerkoori laulja; üldolevik, nagu Kadunud Saareste ja Saari on eesti keele suurmehi. Ta on 
hea laulja. Ma olen loova natuuriga. Kaks korda kaks on neli; tulevik, nagu lihtsalt tulevikku 
paigutuv Külalised söövad selles moodsaimas restoranis ja reeglipärale viitav Külalised hak-
kavad sööma selles moodsaimas restoranis; kõnehetke kestev olevik, nagu Pr Pärl on söömas, 
Tiiul on ema suremas; kestev varem alanud seisund, nt Tiiu ema on surnud, või minevikus ala-
nud tunnus, nt „Hõbevalge” on kirjutatud ammu enne Lennart Meri presidendiks saamist. Selle 
raamatu on prantsuse keelest tõlkinud Henno Rajandi; kogemus, nt Ma olen „Valget klaari” 
söönud; vaatlushetkel kestev või lõppenud toiming, nt vrd Kui ma sõin, tuli direktor oma sekre-
täriga samasse kohta või Kui olin söönud, tuli direktor oma sekretäriga samasse kohta jts.86

− Avardunud on toimumisaja väljendite gamma, nt tööpäeva või õpingute kestel, algul, keskel, 
lõpus/lõpul; keset päevatööd, und, magamist; III sajandil enne Kristust ehk III saj eKr (vrd 
pärast Kristust / pKr), II aastatuhandel e.m.a / m.a.j; lepingu lõppemiseni jäänud kuudel, 
minu tuleku hetkel; kolm päeva tagasi ehk kolme päeva eest. Varieeruvalt osatakse väljen-
dada sündmust või kohta ja suhet nendesse kui aega, nt Kontserdil / Kati juures / Kaikide 
pool / kontserdi järel / Kati poolt tulles / pärast diplomi saamist ütlen sulle oma otsuse).

− Tuntakse kahe sündmuse või protsessi samaaegsuse väljendamise võimalusi, kasutades 
neid üsna mitmekesiselt, nagu Söögi ajal ei räägita. Süües kasvab isu. Minu matusel laske 
rõõmsat muusikat. Õigus Eesti kodakondsust saada tekib sünnil. Ebaõnnestumisel proovige 
uuesti. Žgutti tuleb paigaldades / kohale asetamisel pingutada. Tühja kõhuga kohvi juua on 
vale. Õpetajana ostsin klaveri. Õnnetuse juhtudes oli laps üksi. Supp keemas, püüdsin kirja-
dele vastata. Veerev kivi ei roosteta. Midagi ette võtmata ei tohiks praegu istuda. Ta vastas 
naerdes, et ei tunne mind.

− Mõistetakse minevikulise lauselühendi ja öeldise ajasuhteid (Töö tehtud, lähen ma koju. 
Diplom käes, läks ta Inglismaale au pair’iks. Puhanud ja rõõmus, töötas ta edasi). Osatakse 
ka muul viisil väljendada ajalist järgnevust, nt Söömise järel läksin tagasi tööle. Kui tuba 
korras, võin hakata uuesti telekat vaatama. Minu tööle jõudes oli direktor juba koosole-
kule läinud. Ajaliselt järjestavad täiendid peegeldavad keelekasutuse suurt vilumust, nt Eesti 
keelt õpetanud ja nüüd giidina töötav Andrei Assakov ... . Kaks tundi puhanud lapsed läksid 
õue jne – ka C1-tasemel on tavalisem kasutada mitut lausungit (Meil töötab giidina Andrei 
Assakov, kes varem oli eesti keele õpetaja või Meil töötab giidina Andrei Assakov. Varem oli 
ta eesti keele õpetaja).

86 Vt M. Erelt jt 1993; Kerge 2000a: 51–53, 115–117.
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− Osatakse kasutada kestust, toimumisaega, tähtaega, siht- ja lähtega märkivaid ajamäärusi 
(nt kl 16–19, kolme päevaga, hiljemalt 6. septembril, enne 6. septembrit, maist septemb-
rini), k.a sihitisekujuline ajamäärus (nt ei võtnud kolme päevagi), 87 samuti lausekujulist 
ajamäärust (Ajal, mil virkus sind piiras, oskasid olla sa siiras, õnnelik, vaba ja laisk)88 ning 
temporaalset rinnastust (Avasin ukse ja jahmusin. Algul tunnen pitsitust, siis teravat valu).89

Kasvanud on eestipärase ajatunnetuse ja ajametafooride taju ning aktiivsed tekstitasandi oskused.
− Osatakse väljendada ajalist kestust, algus- või lõpptähtpäevi, nt mõtleb eluaeg, sünnist sur-

mani või poeetilisemalt hällist hauani; kestab mõttetult kaua, lühikest aega, mõne aasta või 
päeva, vältab mõni kuu, aasta või päev; ootas kuid, päevi, aastaid; oodake üks hetk; oodake 
päev või paar; oodake direktori tulekuni; (millegagi) läheb kahjuks veidi aega; (lahen-
dus tuleb leida) kolme päeva jooksul avalduse esitamisest või mitte hiljem kui 3. juuniks; 
(lepingu täitmise) tähtaeg on pool aastat; pooleaastane lepingutähtaeg; Lepingu lõppemi-
seni jäänud kuudel tuleb pingutada. Muretsege terveks konverentsi ajaks mõlemasse ruumi 
data / dataprojektor ja kahur jmt.

− Osatakse väljendada sündmuste ja protsesside ajalist korduvust (nt päevast päeva, aastast 
aastasse) ja ajas muutuvat intensiivsust, nt määrsõnu tund-tunnilt, päev-päevalt, aasta-aas-
talt (tekib midagi juurde, on midagi vähem/rohkem, kaob midagi); üha tihemini või harvem 
(toimub või juhtub midagi) ja verbe kiirenema, sagenema, aeglustuma, tõhustama, inten-
siivistama, intensiivistuma, lakkama, ära jääma; väljendeid ajaga paraneb, aega mööda 
muutub üha paksemaks, tihedamaks, harvemaks; miski on üha parem, maitsvam, tõhusam; 
tegevus / selle kandja (nt mängimine või näidend, arvutil kirjutamine või arvutikiri) läheb 
üha paremini, kiiremini, täpsemalt; miski muutub järjest naljakamaks, ilmekamaks; miski 
toimub (nt juhataja pahandab või kell lööb) üha nõrgemini, tugevamini, harvem, imeliku-
malt vms.

− Osatakse osutada määratletud ja umbmäärasele, absoluutsele ja suhtelisele ajale, nt vrd Sel 
ajal, kui …. Kui ma parasjagu …. Igal ajal, mõnel ajal, mingil ajal, omal ajal; minu/sinu/
meie ajal; vanasti; Kui olin õpetaja, tulin vaevu toime või Õpetajana ei jaksanud ma üürigi 
maksta; algul/alul, lõpuks, lõpus, esimestel tööaastatel, viimasel ajal, viimasel kolmel kuul, 
mõnel varasemal aastal; mine- jm teonimede alalütlevad suhtelise oleviku tähenduses, nt 
abiellumisel tekkis ühisvara, õppimisel vajab tähelepanu mõistete liigitamine, õigus koda-
kondsusele tekib sünnil; ka kestusviited nagu kaua / pikka aega, terve aja, kogu aeg, pool/
osa aega, juba mõnda aega; sagedus, nt iga kord, mõnikord (harva); eelnemine, nagu kolm 
päeva tagasi, aastate eest, aastaid tagasi, mõnda aega tagasi / mõne aja eest, ja järgnemine, 
nt kümme aastat hiljem, mõni aeg hiljem, palju pikema aja järel jt.

87 Vt M. Erelt jt 2003: §487, §532–542, §551, §584, §652.
88 Samas: §719–723.
89 Samas: §702.
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− Vallatakse aja asendusväljendeid tekstis, nagu küsivad ja siduvad millal, mis ajal, kelle/
mille ajal, kui kaua, kui tihti või sageli, kui pikalt; kui palju hiljem või varem, kui palju 
tagasi, mitme päeva eest, mitme aasta pärast, mis ajaks, millise aja jooksul, mis ajast (ala-
tes), millise ajaga, kui kiiresti jm; muud osutused nagu siis, sel ajal, nende ajal jne, ajalised 
suhestused pärast seda, enne mida, mille järel, sündmuste seosed pea- ja kõrvallauses, nagu 
siis, kui …; kui …, siis …; enne kui …, pärast seda kui … .

Aega ja ajasuhteid väljendav õigekiri on selge, vajadusel osatakse ennast kontrollida.
− Vallatakse intensiivsus- ja korduvusväljendite õigekirja, nt aeg-ajalt, päev-päevalt; kuust 

kuusse, aastast aastasse jms; kirjutatakse muude hulgas õigesti ka ajakaassõnu, nt nädala 
jooksul, loengu vältel, aasta ringi, ööpäev läbi, päev otsa, tunni kestel.

− Osatakse arvulisi ajaväljendeid kokku ja lahku kirjutada, nt kestab kaks ja pool aastat; kahe-
aastane leping, kahe ja poole aastane leping.

− Osatakse kontekstikohaselt järjestada ning ja õigesti kirjutada hõlmavaid ja võrdmahulisi 
ajamäärusi, nt juunikuu kolmandal pühapäeval; 1998. aasta 20. juunil; 20. juulil 1998; tei-
sipäeval, 23. juulil.90

V.7. SUHTED JA SEOSED

C1-õpingute lähtetaseme, s.o B2-taseme väljakujunenud oskusest suhteid ja seoseid tähistada, 
samuti selle taseme vigadest räägib „Iseseisva keelekasutaja” sama tähistusnumbriga osa. Teksti 
sidumisest on seal juttu VI peatüki osas 6.1.4 (lk 126–128).

Eesmärgid, hinnangud ja suhtumine

Suhtluseesmärkide ja hinnangute funktsionaalset väljendamist C1-tasemel käsitleb III peatükk (vt 
osa III.1 lk 61 ja osa III.2.2 lk 63). Subjektiivset hinnangutähendust ja keelevariantide konnotat-
sioone käsitleb siinse peatüki osa V.1.2 (vt vastavalt lk 95 ja lk 99).

Tegelikkushinnanguid osatakse C1-tasemel väljendada nii sõnaliselt kui ka grammatiliselt, s.o 
kasutades asjakohaseid abiverbe ja -määrsõnu või kõneviise (vt ülal).

Kasvanud on kultuuripädevus, mis toetab suhteloomet, nt
− kursisolek eestlase teietamise-sinatamisega, viisiga pöördumisvormi valikut vältida (Kas 

tohib paluda? Härrad soovivad ehk õlut? jne) ning eriti tiitli valikuga ja isikunime vormide 

90 Vt EKKR.
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(täisnimi, eesnimi, tiitel ja perekonnanimi), mina- ja meie-vormi kasutusulatusega keeleka-
sutuse eri valdkondades ja registrites jms (vt ka lk 95 ja 101);

− mõõdukas oskus osutada isikutele ameti- või sugulusastme kaudu, näiteks tundes vajalikul 
määral valitsussüsteemi, oma asutuse hierarhiat, eesti sugulusastmeid jms, ning võime selli-
seid osutusi mõista (nt keskkonnaministri nõuniku palvel, tegevdirektori abi soovitus, minu 
täditütre mees ja tütar koos vanaonu Rootsis elava pojaga vms);

− oskus oma hinnangute sõnastamisel ja teksti interpreteerimisel arvestada eestlaste või nende 
kitsama rühma stereotüüpe (vt eelmisi osi);

− oskus mõista hinnangute sõnastuses stereotüübile vastamist ja vastamatust ning kontekstis 
või üldnormis kaasnevaid konnotatsioone, nt roheline või punane tomat; toores või punane 
mari; toores või küps liha, lahja, paras või kange kohv; priima õlu; tõeline auto, naine või 
mees; normaalne pereauto või korter; ilus elamine, aga ühe jaoks pisut suur; täpselt nagu 
kellelegi või millekski loodud; ehtne õpetaja; lurjus; ostis sapaka; naisehakatis, arbuusiha-
katis; vasikaohtu noormees, poisivolask, supilake või -lörr; hilineja; laisapoolne, aravõitu; 
midagi ülemusesarnast; alla mõõdu praed; allpool igasugust arvustust; Oi kui pikk! Mis 
ilus! Kui julge! Kas see tahab olla käskkiri? Kas aeglasemalt ei saa? Kuidas te seda ette 
kujutate? Kas see on meie oludes võimalik? Võimatu! See ei kannata kriitikat;

− oskus kasutada hellitusliiteid parajal määral, teades, et nad väljaspool laste ja lemmikloo-
madega suhtlemist tähendaks paljudel juhtudel irooniat (Nad ostsid majakese, Võtsin ühe 
supikese jm venepäraselt kiitev annab just sellise efekti) või kohatut intiimsust (nt Saage 
tuttavaks, see on minu naisuke). Samal põhjusel ei liialdata naissooliidetega, kasutades neid 
kinnistunud ümbruses (lauljatar, inglanna, baleriin, aga dotsent, minister, sektsiooni juha-
taja, direktor) ja valides soo märkimise vajadusel liitsõnavormi (meesminister, naisdirektor; 
esimees, esinaine – juriidiliselt viimane vaid naisorganisatsiooni juhi kohta).

Argi- ja ilukirjandustekstides mõistetakse
− rohkeid inimesi iseloomustavaid ja hindavaid loomanimetusi (igavene rebane, vana kala, üksik 

hunt, vaga lammas) jm metafoorseid väljendeid (pime ’ei märka ilmset’, vaga vesi, tulehark, 
nunn, poliitiliselt ebakorrektsed põder ’soomlane’, Brežnevi aja sõnad pilu kollase rassi kohta, 
must ’turukaubitseja Taga-Kaukaasiast või Kesk-Aasiast’), teatud tüüpi liitsõnu, nagu soss-
sepp, kahvanägu, nobenäpp, välejalg, kobakäpp, naistemees, räigelt ebaviisakal moel välisele 
suunatud klaverjalg, paksmagu, punnsilm, ja tuletisi (värsitreial, munajoodik, pintsaklipslane, 
töösõltlane) jne, samuti analoogseid juhumoodustisi (silesäär, teravsilm, pakspea ja mõned 
suisa ropud), millest uuemad on 90ndatel kindla sotsiaalse rühma kohta kinnistunud (nt kant-
pea, dressinimene). Osatakse sellist laadi kujundlikkust väljaspool lähisuhteid vältida;

− sotsiaalse suhtumise peiteväljendeid ja nende argiste või vulgaarsete vastete kohatust, nt 
pikanäpumees, pikkade näppudega (varas), näppama (varastama), autot ärandama (autot 
varastama); juriidiliselt korrektne tegu (pettus, varjamine, moraalselt lubamatu, moraalitu 
tegu), kahtlaste elukommetega, lind või linnuke (lits); puudega, vaegur (vigane, sant) jms;
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− positiivset suhtumist, mis sageli seostub keelendite luulelise värvinguga, nt vaimuhiiglane, 
vaimutoit, varamu, vaimuvara, hingekosutus, maa sool, sõnameister, memmeke, nobenäpp, 
kullake, rammumees, kodupaik, aare, aade vm.

Lisaks kasvab ka C1-tasemel leksikogrammatiline pagas.
− Kaudse informatsiooni väljendamise vahenditele lisandub kaudse kõneviisi olevikuvorm 

(hr Lind või nad tulevat hiljem), samal ajal kui eestlaste igapäevakeeles harvemat mine-
vikuvormi (tulnud teine purjus päi laamendama) ilmselt ei kasutata, kuigi mõistetakse. 
Juurde tuleb ka refereeringule osutavaid kaassõnu jm väljendeid (Eesti Ekspressi andmetel, 
Boris Burjavski sõnul; Nagu teatab Kapo, on eile aset leidnud sündmustega seotud Venemaa 
kodanikke ja riigitegelasi). Vahendatud infole viitab C-taseme keelekasutaja ka süntaksiva-
henditega, nt Kuulda on, et või Räägivad, et ta õpib muusikat.

− Osatakse seostada kõnealuse – ka potentsiaalse – sündmuse toimimisaega ja vaatlushetke 
kõne- või kirjutushetkega ning sellest aspektist korrastada referaati, vahendatagu siis väi-
det küsimust, käsku või pikemat teksti (Kella kolmeks oli teada, et tagaotsitav on Narvas. 
Enne kolme peaks olema selge, kas hotellikohti hoida või öelda bronn ära. Pr Tilk teatas, et 
ta tuleb hiljem. Küsiti, kas te olete pealelõunal majas. Paluti, et oleksite 15 minutit varem 
kohal). Kõige enam valmistab raskusi vahendatud käsk oma tingiva kõneviisiga (vt viimast 
näidet) ja sellele leitakse tasemekohaselt alternatiiv (Helistaja palus teil tulla 15 minutit 
varem. Helistaja lootis, et tulete 15 minutit varem).

− Osatakse väljendada tingimusi ja soove, nt Teil tuleks avalduse juurde tuua koopia isikut 
tõendavast dokumendist ja lapse sünnitunnistus. Võimalusel teeksin selle töö ise, aga enne 
tuleks rahastaja leida. Ei kasutata mineviku analüütilist, vaid sünteetilist tingivat kõneviisi, 
ehkki mõlemat mõistetakse (mitte Kui ma teinuks selle vea …, vaid Kui ma oleks teinud 
selle vea, siis ma oleksin lepingu kaotanud).

− Osatakse sõnastada kahetsust tegemata jäänu asjas (sinna oleks pidanud minema).
− Vallatakse mitmesuguseid tekstipartikleid ja fraaslauseid, mis lubavad informatsiooni kinni-

tada (kindlasti, minu teada küll, ajakirjanduse väitel; Kriitikud on öelnud, et …), kummutada 
(Ei, kindlasti mitte. Miks te seda arvate? Ma ei julgeks nõustuda), selles kahelda (Kas tõesti? 
Kust te seda kuulsite, palun? Ei tea … Vaevalt. Ma olen hoopis muud kuulnud. Temast küll ei 
usuks. Kas nimelt Jürnaste, aga keegi küll), olulist rõhutada või veendumust väljendada (just 
tema teadis; nimelt minu vastu sihitud; kindla peale minu pärast; Olen kindel, et taheti mind 
vallandada, kindlas kõneviisis esitatud arvamused, nagu Saviäär keelab oma partei liikmetel 
midagi teha vms), märkida konnotatsioone (liiga lai isikute ring, talumatult suur hulk rah-
vast) või siduda ja suhestada teksti osi (nt eelnimetatud tingimustel, mingil määral ka mina).

− Samuti osatakse väljendada emotsioone, peita neile viidates kahtlusi ja negatiivseid fakte 
(Kardan, et … . Mind hirmutab, et … . Kardetavasti ei ole see kindel. Kardetavasti tuleb see 
eksam ümber teha).

Samad vahendid seovad kohati kõnevoore ja kirjutatud teksti.
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Osutamine, sidumine

Kõnealusele viitamine ja teksti sidumine on oskusi, mis peavad C1-tasemel oluliselt arenema. Toeks 
on õpivara koostajale ja õpetajale näiteks eesti keele grammatika asenduskirjeldus ja võõrkeeleõppe 
süntaksi asjakohased osad, mis puudutavad põimlauset ja tema kõrvallause liikide sidumist, rinnas-
tusprotsessi tervikuna (k.a rindliikmete sidumine ja ellips), samuti viiteahelaid, mille liikmed teksti 
kulus osutavad ühele ja sellelesamale lähtevormile (kõnealusele tegelasele või rühmale, asjale, näh-
tusele, sündmusele, nende tunnusele, asjaolule), aga ka seovad teksti selle eelnevaid osi eitades, 
info lisamist siduvate üldpartiklitega märkides.91 Funktsioonipädevuse osana räägivad osutamisest 
ja sidumisest III peatüki osad III.2.4 (lk 64), III.2.5 (lk 65) ja III.3 (lk 64). Igasuguste kategoriaal-
sete vahendite sidumisest on juttu eespool asjakohaste osade lõpus (õigekirja eel); vt lk 110, lk 120 
ja 121, lk 122, lk 129 ja 133.

Suulise teksti erijooni kirjeldab Hille Pajupuu. Suulise tekstiga seostuvast funktsioonipädevusest 
on juttu III.4.1, suhtluskoostöö pädevusest VI peatüki osas VI.2.1 lk 149 ja VII peatüki osasVII.1 
lk 157.

Kõrvuti eelviidatuga ning B2-tasemel omandatu kasutamise, kordamise ja kinnistamisega viimistleb 
C1-taseme keelekasutaja järgmisi eriväljendeid ja tekstide sidumise tahke ning nendega seostuvat 
vahemärgistust.

− Vallatakse kompositsioonivõtteid, nagu dialoogi voorude olukohast järjestamist ja sidumist; 
sidumist, lõigu- jm osade seose liike ja nendega seostuvaid üleminekuid kindla žanri suuli-
ses monoloogis ja kirjalikus tekstis.92

− Osatakse asjalikus tekstis – näiteks ettekannetes, akadeemilises tekstis, ametikirjades vm – 
vältida olu- või žanrikohatut enesekesksust (esimese isiku vormi, eriti asesõna mina, ma).

− Osatakse viidata suhtluskontekstile, nt järjekorras teenindamisel93 Kas te ootate minu juurde? 
Kes on esimene? Palun kaks järgmist! Kellel on viimane number? Vallatakse kontekstisi-
dusaid ase- ja asemäärsõnu (osa selged varasemast) ning kontekstile viitavaid väljendeid, 
nagu viimati loetletud, eespool nimetatud, ülal mainitud; teie kodu lähedal, meie fi rmast 
paar sammu edasi, siit ümber nurga kiviga visata, 3. trammi lõpp-peatuses; Lauluväljakust 
lugedes neljas peatus, päev varem kui direktor tagasi tuleb, kolm päeva enne direktori taga-
situlekut, kolm päeva tagasi, kümme aastat hiljem, hiljaaegu; seinaga ühte värvi, samavärvi 
kui sein. (Vt ka siinsamas eelmiste osade asjakohaseid juhatusi ja näiteid.)

91 Vt tekstiprotsesside kohta Erelt 1993: 1998 jj; Kerge 2000a: 158–182; kitsamalt teksti sidumise kohta Kerge, 
op. cit.: 158–161; vt sidendite ja sõnajärje kohta samas: 139–154; 128–129; 155–157.
92 Vt samas: 171–172.
93 Järjekord on juba iseenesest kultuuriomane mõiste: kui näiteks arsti vastuvõtt on mõnes kultuuris teisiti 
organiseeritud, siis puuduvad ka asjakohased väljendid.
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− Oma huvi-, õpi- ja töövaldkonna piires vallatakse piisavalt sünonüümset väljendvara ja lii-
gitussuhteid, et kasutada sidumiseks leksikaalset osakordust ja leksikaalse asenduse vorme, 
mida vaadati peatüki eelmistes osades.

− Kasutatakse toimetulekuks piisava loomulikkusega eestipärast lauseliigendust, vallatakse 
predikatsiooni (aluse-öeldise sidumist ja ühildamist), grammatilist alistust (fraasitüüpe, 
ühildumist ja rektsioone fraasis, sagedasemat tüüpi kõrvallauseid jms), tekstiprotsesse (rin-
nastus, asendus, eitus, sidendus), kirjavahemärke ja sidendeid.94 (Vt järgmisi punkte.)

− Osatakse mitmel moel osutada suhtelisele ajale, kasutades nii öeldise liht- ja liitajavorme 
kui ka teo- ja tegevusnimede vm asjakohaseid vorme (-misel, -des, -nud, -tud, -v, -tav).

− Loetelu ja rindlause osade sisuseose edastamiseks kasutatakse sobivaid kõrvutusi, 
kirjavahemärke ja sidesõnu (ja, ning, ega, ehk, või, nii .. kui ka; aga, ent või kuid, taseme-
spetsiifi lisemalt ka mitte .., vaid) ja leksikavahendeid (järelikult, täpsemini, seega vm ja 
asjakohaseid lühendeid), nt väljend ehk fraseologism; tark, aga aeglane; ei loll ega pime; 
magab, järelikult ei kuule; lõunaks, s.o hiljemalt kl 12; lahkus töölt, täpsemini vallandati; 
töötab, st on objektil); samuti nõutavat ellipsit (vt järgmisi näiteid). Tuntakse kooloni ja 
mõõtekriipsu tähendust loetelu tähendussuhete märkimisel (Saabusid järgmised kohtu liik-
med: T. Kadakas, K. Lind, S. Saarmets. Kutsutud on sekretär, esimees ja abiesimees – kõik 
abikaasaga), põhjendava ning järeldava seose eristamisel (Kaup on saabunud: auto on maja 
ees. Auto on maja ees – kaup on saabunud).

− Osatakse üsna loomulikult siduda küllalt keeruka, k.a eitava loetelu liikmeid ja rindlause 
osalauseid, nt Detailplaneerimise eest vastutab nii maakond kui ka linn ja vald. Esiteks tuleb 
kutsuda tuletõrje, seejärel evakueerida külalised ja asuda tulekollet kustutama. Olen sündi-
nud ja kasvanud Narvas, aga hariduse sain Cambridge’is. Tule puhkemisel ei tohi kasutada 
lifti ega avada vaheuksi, vaid peab liikuma treppe mööda ja püüdma väljuda aknast. Olu-
korda lahendada pole mitte ainult raske, vaid meie inim- ja raharessursse arvestades isegi 
võimatu.95

− Osatakse moodustada vähemalt kahe tasandiga põimlauseid, kasutades küllalt loomulikult 
kõrvallause vasteid ja sidendeid, nt Kinnitan, et seadus ei luba teile vanemapalka maksta, 
sest teie tulumaksustatud sissetulekud on lubatust suuremad. Nõustun kingade parandami-
sega sel juhul, kui tagastate mulle osa raha ja korvate minu kahju. Pean lõpetama, sest 
vastasel juhul jään loengule hiljaks. Mõistetakse ja kohati ka kasutatakse ka keerulisemaid 
põime, eriti kui on aega neid uuesti lugeda.96

94 Vt EKKR. Vt ka Kerge 2000a.
95 Täpsemalt Kerge 2000a: 173–182.
96 Vt täpsemalt Kerge 2000a osi, mis puudutavad lausekujulist alust (47 jj), sihitist (77jj), öeldistäidet (72 jj) 
ning eri tüüpi lausekujulisi määrusi (72 jj, 87 jj).
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− Osatakse jälgida, et asesõnu ja asemäärsõnu sobib kasutada teatud piirini ning rohkem vabas 
kui ametlikus jm asjalikus suhtluses – vastasel juhul muutub stiil väga kontekstuaal seks ja 
tekst mitmeti mõistetavaks.97

− Vallatakse kõiki kohustusliku lausesisese asenduse liike, nagu omistav, osutav, enesekohane, 
vastastikune asendus, nt Andres võttis peale oma [Andrese] kirjutise ka Liina töö kaasa ja 
andis endale aru võimatusest mõlemat [Liina ja Andrese tööd] lõpetada, kui too [Liina] 
kaasa ei löö ja nad teineteist [Andres Liinat ja Liina Andrest] ei aita.98

− Kasutatakse loomulikuks sidumiseks vajalikul määral küsiv-siduvaid asendusväljendeid, 
k.a fraasikujulised (seal, kus, miks, mille poolest jne – kokku on neid kummaski rühmas 
enam kui sada).

− Osatakse moodustada küllalt pikki ja loomulikke viiteahelaid, kasutades stilistilistel või 
täpsuspõhjustel täis- või osakordust ja mitmekesiseid asendusvorme, nagu sünonüümid, 
alam- ja ülemmõisted, asendus- ja asesõnad ning kohustuslik ellips, nt C1-taseme keeleka-
sutaja valdab emotsiooniverbe. Sel tasemel [C1] kasutab ta [keelekasutaja] samalaadseid 
[tundele viitavaid] nimi- [sõnu] ja [kasutab] omadussõnu, vallates [samal ajal valdab ta] 
seejuures [kasutades] kõiki nimetatud sõnarühmi [emotsioonidega seotud verbe, nimi- ja 
omadussõnu] aktiivselt.99

− Suudetakse juba mõnel määral kasutada emakeeles puuduvat kontekstiellipsit, nt Olen kahe-
kümne aastane, pärit Londonist, Tallinnasse tulin õppima.

− Vallatakse toimetulekuks piisaval määral tekstiosade siseviiteid (viimati nimetatud isikutel 
palutakse …; eelmainitud juhtudel; eespool viidatud korras, ülal loetletud juhud; vt lk 768) 
ja välistavat asendust, nagu Meil … Mujal Euroopas … . Autor toob esile, et /– – ––/. Sel-
lega ei saa ma nõustuda, sest liigitada saab ka teisiti.

− Mõistetakse ja kasutatakse kõigile keeltele omast kujundlikumat viitamist, nt osa ja terviku 
suhte alusel (auto selmet mootor, ratas selmet jalgratas, tuntud demagoog selmet nimi) 
või metafoorselt (Superstaari konkursi võitja – laulukuninganna); samuti peiteväljajätteid 
(vahekorras selmet intiim- või seksuaalvahekorras, neil on suhe selmet intiimsuhted või 
abieluvälised suhted) jne.

− Osatakse kasutada nii sobivat sõnajärge100 kui ka erinevaid teksti laadi ja kuluga sobivaid 
asendusstrateegiaid (järjestikust ja paralleelset asendust), olles ületanud veel B-tasetki 
kohati iseloomustava ebaloomuliku paralleelasenduse etapi (Ta tuleb … Ta on … Ta teeb …). 
Mõistetakse ka katafoorseid viiteseoseid (nt Kas TA [Andres] tuli kaheksa ajal, Andres, ma 
mõtlen? Me ei jõua kunagi SELLENI, et vigu enam ei teeks; Et END paremini tunda, tegi Maria 

97 Vt kontekstuaalsuse–formaalsuse kohta Kerge, Pajupuu, Altrov 2007. Mõistest on juttu ka lk 48-49 ja 
70-75.
98 Vt M. Erelt 1993: §634–639, §645; Kerge 2000a: 164–165.
99 Vt Kerge 2000a: 158–170.
100 Tael 1998; Lindstrõm 2005; vt ka Kerge 2000a: 123.



101 Vt Kerge 2000a: 123–129, 155–157 jm.
102 Vt samas: 170–171.

tassi kummeliteed).101 Püütakse asjatut katafoorsust vältida, nt öeldes Kliendi veenmiseks 
hakkas Liina TALLE tingimusi põhjalikult selgitama, mitte ?TEMA veenmiseks hakkas Liina 
kliendile tingimusi põhjalikult selgitama.

− Kasutakse loomulikult siduvaid üldlaiendeid jm fraase, mis viitavad illustratsioonidele (näi-
teks, nagu, toodagu esile), järjestavad tunnuseid ja tegevusi (esiteks, teiseks, kõigepealt, 
seejärel), kaasavad ja välistavad eelnevaid tekstiosi (ka, isegi kui, sealhulgas, välja arvatud; 
teised, mujal Euroopas) jms, mis aitab teksti loomulikult liigendada ja seostada.102

− Osatakse kasutada kultuuriomaseid teksti ehituse, liigendamise, sidumise malle ja võtteid ja 
mõista eestlase valdkonnaomaseid žanri-, laadi- jm tekstiharjumusi.

− Osatakse viidata diskursusele, esitada kaudseid ja täpseid viiteid või anda vihjeid ja selleko-
hast teise tekstis mõista.
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Tekst on vähim tegeliku suhtluse üksus, talle on omane kindel žanr. Žanrid on seotud keelekasutuse 
valdkonna ja olukorraga (vt IV ptk lk 71). Olukorra tüüpjooned piiravad ja toetavad teksti luues 
vahendite valikut ja seda vastu võttes mõistmist suunavaid oletusi.

Nõnda on keeleline kommunikatsioon keelekollektiivi žanriharjumuste taustal mingeis piirides 
küllaltki ennustatav ja ennustamise oskust nimetatakse raamdokumendis ka C1-taseme tunnusena.1 

Niisuguse ennustatavuse taga on kultuuriomased mudelid kui alus, millele toetame tähendusloome 
ja tõlgenduse, toimingud ja hariduse, enesehinnangu 
ja käitumise ning mis määravad müütilise mõtlemise 
laadi.2 Tunnetuslikud sündmusmudelid ja mõtteskee-
mid, mida tekstid eri moel kannavad ja väljendavad 
või peidavad, on paratamatult kultuurisidusad ja 
ideoloogilised, s.o kellegi teise jaoks ideoloo giliselt 
markeeritud.3 Kõik see annab meie suhtlusele kon-
teksti, mida C1-tasemel peaks juba tundma (vt VI.1 
lk 144–148).

Tekstide liigitamisest annab ammendava ülevaate 
B-taseme keeleoskuskirjelduse asjakohane peatükk.4 
Tekstides põimuvad eri laadid (tekstitüübid), st žan-
riti erineb jutustava, kirjeldava ja seletava komponendi või arutluse ja argumenteerimise osatähtsus.5 
Kirjaliku teksti problemaatikat ja sellega töötamist õpetab hästi Reet Kasiku asjakohane eestikeelne 
raamat, mis pakub C1-taseme keeleoskuse arendamiseks teadmisi ja tuge nii õpivara koostajale kui 
ka tundi ettevalmistavale õpetajale.6

Siinses peatükis vaadeldakse kõigepealt (vt allpool VI.1) kommunikatsiooni tema keerukuses: 
C1-taseme keeleoskaja suhtlus muutub üha enam loomulikuks, lähenedes vilumuse kasvades ema-
keelepärasele, see aga nõuab juba nüansirikast kontekstitaju, k.a kultuuritunnetus.

Seejärel (VI.2) peatutakse C1-tasemele iseloomulikul tekstitoimingutega toimetulekul, alusta-
des üldisemalt dialoogilistest suhtlusvormist, kus teksti loome ja vastuvõtt põimuvad (vt VI.2.1 
lk 149). Järgneb teksti vastuvõtu ja seejärel tekstiloome oskuste taseme kirjeldus (vt VI.2.2 lk 150 ja 
VI.2.3 lk 151). Peatüki lõpetab ülevaade C1-taseme vahendusoskusest (vt VI.2.4 lk 152).

Tekstitöö tähtsusest ja iseloomust keele omandamisel räägitakse IX peatüki avapooles (lk 171 jj).

TEKST ON KOMMUNIKATIIVNE 
PEEGELDUS: TEMA 

TÄHENDUSE MÄÄRAVAD 
TEKSTI LOOJA JA VASTUVÕTJA 

NING NENDE ÜHINE 
KONTEKST. IGA TEKST 

ESINDAB KINDLAT ŽANRIT JA 
LOOJA TÕEKSPIDAMISI.

1 Nt Raamdokument, lk 91.
2 Pikemalt vt Gee 2008: 103–114.
3 Pikemalt vt Gee 2008: 103–114.
4 Vt Iseseisev 2008: 122–126 (VI ptk ka üldisemalt).
5 Vt pikemalt VI ptk „Tekstitöö ja vahendusoskus” raamatus: Iseseisev 2008.
6 Reet Kasik, Sissejuhatus tekstiõpetusse. Tartu: TÜ Kirjastus, 2007.
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VI.1. VABA SUHTLUS TEKSTIDE TOEL JA ABIL

Žanrite ja tekstilaadide valdamist käsitletakse allpool tekstitoimingutega toimetuleku osas (vt 
lk 148).

Mõned žanrid on väga üldised ja ulatuvad üle keelekasutuse valdkonna piiride. Näiteks on vest-
lus tavaline isiklikus ja töises suhtluses, avalikus meedias (sh vestlussaated, suulised ja kirjalikud 
intervjuud) ning paljudes avaliku elu ja töö allvaldkondades (nt asjaajamisvestlus ja ostu-müügivest-
lus telefoni teel või silmast silma, intervjuu osana töölevõtmise protseduurist või teadusmeetodina). 
Samuti on muutunud haridusvaldkond: omaaegne monoloogiline koolitöö – õpetajapoolne aine-
esitus ja õpilase vastamine klassi ees – on kadunud, koolitunnis ja loengus kasutatakse palju enam 
rühma- ja paarisvestlusi või ühisarutelu ning frontaalne küsitlus on muutunud sünteesivaks õppe-
viisiks. Väitlus pole enam pelgalt akadeemilise kraadi kaitsmisprotseduur, vaid õpitoiming, milles 
noored üle maailma võistlevad. Igas eluvaldkonnas tähtsustub internet, kus on palju interaktiivset 
elementi (nt skaibivestlused, videokonverentsid).

Nii muutub tähtsaks hoopis kitsamaid žanreid ühendav tunnus: tegemist on silmast silma või 
tehnilise kanali kaudu toimuva suulise suhtluse vormidega, mida käsitletakse osades VII.1 (lk 157), 
kuulamisolukordadega, mida käsitletakse osas VII.3 (lk 159). Kirjavahetusest räägitakse koos suu-
lise suhtluskoostööga osas VI.2.1 (lk 149).

Paljusid kirjalike žanrite valdamise nüansse tuleb vaadata seotuna kirjutamise osaoskuse üldise 
iseloomustusega VIII peatükis (vt lk 163). Samas tuleb arvestada, et suulisele suhtlusele omaseid 
interaktiivseid jooni imiteerivad ka kirjalikud internetižanrid, nt meilivahetus, meediakommetaa-
rid, MSN- ja jututoavestlused, kirjalik sõnumivahetus Skype’is vms. Enamasti on tegemist vaba 
(ebaformaalse) suhtlusega, mille spetsiifi liste žanrite ja keelevahendite valdamist väljaspool sel-
lele suunatud kursusi seni ei kontrollita, ehkki õpetamises kasutatakse – küll pigem vahendina kui 
eesmärgina. Toodagu siinkohal aga esile, et töine jm asjalik meilivahetus (vt ka allpool) on kirja-
vahetuse uue liigina haridus-, töö- ja avaliku elu tähelepanu vääriv realiteet, millega toimetulek 
võiks olla nii õpieesmärk kui ka C1-taseme pädevuse mõõtmise objekt. Elektroonilise lugemise ja 
kirjutamise oskus (elektrooniline kirjaoskus) tähtsustub laiemaltki.

Suuline ja kirjalik kommunikatsioon on olukorriti küllaltki keerukas nähtus, mis raamdoku-
mendi järgi toetub nii suhtluse ja selle poolte füüsilisele, sotsiaalsele ja kultuurilisele kontekstile 
kui ka teksti looja ja vastuvõtja mentaalsele kontekstile.7 Seda keerukat kooslust on hästi kujutanud 
Istvan Kecskes, kes osutab, et kindla teksti mõistmist tema kasutusümbruses mõjutavad nii tekst ise, 
mis piirab sõnade tähendust, kui ka teksti looja ja vastuvõtja eelteadmised, arusaamad, kogemused 
ja tajuviis (vt joonis 3).

7 Vt Raamdokument, lk 60–67, eriti 66–67.
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Leksika tasand
(sõnad ja nende tähendus)

S1

Saatja
privaatkontekst

S2

Vastuvõtja
privaatkontekst

↕

Aktuaalne vahetult
loodud sõnum

↔
Aktuaalne

situatsioonikontekst
↔

Aktuaalne kontseptuaalne 
tähendus
(tekstis)

↕
Kontseptuaalne tasand

(mõiste- jm seosed maailmapildis, muudes teadmistes 
ja kogemustes)

Joonis 3. Kommunikatsioon kognitivistlikust vaatenurgast. Dünaamiline tähendusmudel
Alus: Kecskes 2008: 3898

Joonis osutab, et tegelikus kõneolukorras moodustatakse ja interpreteeritakse teksti eri aluselt. Teksti 
loojat ja vastuvõtjat ühendab kasutatud sõnade normne tähendus oma kontekstitõlgenduse võima-
luste ja piiridega ning kahe suhtluspoole kontseptuaalsete arusaamade ühisosa. Samavõrd sõltub 
sõnadesse pandud mõte ja selle väljalugemine erinevustest kahe kõneosalise kogemuses, (juhu)-
teadmistes, maailmapildis ja suhtumistes, mis omakorda on tihedasti seotud keelekogemusega, s.o 
tekstiks seotud sõnade-väljendite tähenduse, grammatiliste ja sõnaseoste tähendusega kummagi 
kõneosalise jaoks.

Mida kõrgemal tasandil on keeleoskus, seda olulisemaks muutub suhtluse õnnestumise aspektist 
kontseptuaalse tasandi ehk üldpädevuse mõju. Teiste sõnadega, sõnavara ulatuse kasvu kõrval kas-
vab keeruliste ja abstraktsete teemade puhul ning komplitseeritud suhtlus olukordades paratamatult 
selle osatähtsus, kuidas inimesed asju mõistavad ja teise tekstist aru võivad saada. Nii muutub ras-
kemaks ka keelepädevuse hindamine.

Mida kõrgema tasandi keeleoskust hinnata, seda enam peab hindaja ette nägema probleeme, 
mida tekitavad näiteks alusteksti teema delikaatsus, ülesande sõnastuse ja analüüsitava teksti spet-
siifi lisus, mitmetimõistetavus või see, kuidas inimene subjektiivselt hinnatavates testi osades teemale 
läheneb. Ühest küljest aitab probleeme vältida eksamiküsimuse alustekstide läbimõeldud valik, tei-
salt aga hindamisjuhendite ülesandespetsiifi line täpsus.

8 Istvan Kecskes, Dueling contexts: A dynamic model of meaning. – Journal of Pragmatics 40 (2008), 385–
406.
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Võõrkeele kasutamise ja vastuvõtu juures tekitavad suhtlusosaliste isikliku erinevuse kõrval vääri-
timõistmist nende kultuurierinevused. Nii muutub õppija emakeele ja õpingute sihtkeele konteksti 
mõtestamine keele õppimise ja õpetamise ning keeleoskuse hindamise juures seda tähtsamaks, mida 
enam areneb keeleoskus.

C1-taseme vilunud keelekasutaja peaks nii isiklikes kui ametisuhetes juba väga selgelt tunne-
tama ja oskama arvestada vähemalt avaliku elu valdkonnas avalduvat kultuurispetsiifi kat. Kindlasti 
tuleb märgata ja vähemalt mittespontaanses suhtluses arvestada ka isikliku ja tööelu tahke, mida 
mõjutab eestlaste kõnekäitumise eripära, nt otsene verbaalne stiil, nõudlik suhtlusstiil9 ja vähene 
toetumine kontekstile (suhteliselt nõrga kontekstiga kultuur).10

Kultuurierinevuste teadvustamiseks võiks C1-taseme 
õppija juba ise lugeda Hille Pajupuu vm asjakohast raa-
matut11 ja õpetaja seda talle soovitada.

C1-taseme keeleoskuse mõõtja peaks omakorda 
olema kultuuriteadlik ja tolerantne, mis ei ole ei Euroopa 
kultuurilise mitmekesisuse ega euroopalikule kultuurile 
kaugetest maadest lisanduva sisserände juures sugugi 
lihtne ülesanne.

Tekstide vastuvõttu mõjutab – eriti vahetu suulise suhtluse olukordades – ka see, et tegelikult on 
kommunikatsiooni pidevaks saatjaks partneri ja tema teksti usaldusväärsuse peilimine kui suhtluse 
paratamatu makrotasand. Nii muutub C1-taseme suhtluse juures tähtsaks ka mulje suhtluseks valitud 
ruumist, selle sisustusest, paigutusest ja partneri ruumikasutusest,12 väline mulje oma suhtluspart-
nerist, tema valitud toonist jm suhtluse maneerist, kirjaliku suhtluse juures valitud paber, teksti ladu 
ja paigutus jne. Kuivõrd inimeses põimuvad isikuomadused kultuurikeskkonnast omandatuga, tuleb 
vilunud keeleoskajal võõras kultuuriruumis arvestada sedagi, et kõik, mis on partnerile võõrastav, 
võib mõjuda kui ebameeldiv isikuomadus, isiklik hoiak või maneer, ehkki samad tunnetusfaktid ja 
asjaolud tunnistataks tema enda kultuuris õigeks ja leiaksid heakskiitu.13 Selliseid suhtlusprobleeme 
ei korva hea keeleoskus ega ladus suhtlus, neist tuleb olla teadlik.

KOMMUNIKATSIOONI 
PIDEV SAATJA ON 

PARTNERI JA TEMA TEKSTI 
USALDUSVÄÄRSUSE 

PEILIMINE.

9 Mõne tööelu tahu näiteid leiab selles plaanis artiklist: Krista Kerge, Ametlik viisakus ja kultuur. – Õigus-
keel 2006, 2, 3–8.
10 Pajupuu 2001: 37–40; 109–118; vt ka Pajupuu (1995) uurimust Kultuurikontekst, dialoog, aeg. http://www.
eki.ee/teemad/kultuur/kontekst/kontekst.html (6.08.2008).
11 Vt Pajupuu 2001.
12 Vt Altrov 2007.
13 Kerge, Pajupuu, Altrovi 2007: 636 järgi on J. J. Gumperz kultuuriuuringute toel näidanud, et kultuuriomast 
(emakeele) kõnekäitumist kasutatakse sageli ka siis, kui räägitakse võõrast keelt – kultuuride erinevuse kor-
ral jätab see mulje kõneleja individuaalsest eripärast. Allikas: John Joseph Gumperz, Discourse Strategies. 
Cambridge: CUP, 1982.
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Lisaks mõjutab tekstide mõistmist tugevasti ka suhtluskonteksti vahetus ja vahendatus. Suuline 
vahetu suhtlus muudab partneri mõistmise ja tema jutu tõlgendamise lihtsamaks vähemalt selle 
kaudu, et on võimalik esitada küsimusi ja anda tagasisidet. Näiteks Skype’i ja telefoni teel suhtlust 
ei toeta mitteverbaalsed koodid (esimeses aitavad emotikonid vaid kirjavahetust ilmestada), tähe-
lepanu võib suunduda vahetus keskkonnas toimuvale. Kirjalik tekst ja pikem suuline monoloog 
annavad mõistmise kohta veel vähem tagasisidet või ei anna seda üldse, küsimusi saab nende puhul 
esitada hiljem või ei saagi seda teha jne.14

Samas tuleb osata suhtluskanalit nii valida, et endale mugavam ei osutuks kultuuriruumis 
ebaviisakaks. Näiteks on kõige kindlam vastust saada kohale minnes, kuid seda sobib teha vaid 
vastuvõtu- või kõnetunni ajal, kõige vähem aga ametiisikut seltskonnas kohates. Kui ka ametlikku 
registreerimist vastuvõtule ei toimu, on viisakas ette helistada või üldse ajada asja telefoni teel, 
helistada ametiasjus tööle ja tööajal jne. Meilisuhtlus on ametipidaja tahult muutunud koormavaks. 
Kui aga inimene tahab oma probleemile või küsimusele kirjalikku vastust, oskab ta eelistada tigu-
kirja nõudlikku vormi, viidates sõnaselgelt, et soovib kirjalikku vastust kindlal aadressil, ning jääda 
selle nõudmise juurde ka ametniku telefonivastuse puhul – Eesti ametnikud eelistavad vastasel juhul 
vastata suuliselt.

Täpseid suhtluskäitumise nõuandeid ei ole 
moodsal kultuurimuutuste, nišistumise ja rühmitu-
mise ajal siiski võimalik anda. Näiteks suhtleb suur 
osa eestlasi võrreldes mitme teise rahvaga väga 
meelsasti meili teel ja vastab e-kirjadele kiiresti, 
kuna teised võivad eelistada asjade sirgeksrääkimist 
telefonis või silmast silma, hämmastudes SMS-ga 
saabunud tähelepanuavaldusest või kõrvalruumis 
töötava ülemuse meili saades (see võib sõltuda east, 
kuid otsest seost partneri vanusega ei saa eestlaste 
puhul küll oletada). Nii nõuab suhtlemine eesti 
kultuuri muutvas keskkonnas tähelepanu ja empaa-
tiavõimet või lihtsalt katsetamist.

Õnnestunud suhtluseks tuleb kindlasti tähelepanu pöörata sellele, millist rolli täidab tekst toimingute 
pikemas ahelas ja kuhu see ahel kindla toimingu ajaks on jõudnud. Näiteks on suhtlusviga selline 

TEKST ON KINDLA 
EESMÄRGIGA OSA MINGIST 
SIHIPÄRASEST TOIMINGUST 

KONKREETSES PUNKTIS, 
KUHU TOIMINGUTE AHELAS 

ON JÕUTUD. SUHTLUS 
ÕNNESTUB, KUI OSATAKSE 

ARVESTADA PARTNERI OOTUSI 
JA TEMA TOIMINGUAHELAT, 

MIS KÕNELEJA VÕI KIRJUTAJA 
OMAGA RISTUB.

14 Suulise ja kirjaliku keelekasutuse (k.a lingvistiliste parameetrite) parimaid ja püsiva väärtusega käsitlusi 
on nt: Wallace Chafe & Deborah Tannen, The relation between written and spoken language. – Annual 
Reviews in Anthropology 16 (1987), 383–407. (Artikkel vahendab muuhulgas kahe keelevormi uurimusi 
väga pikaajalise tagasi vaatena.) Õppeaspekte käsitleb toonase uuendusmeelsuse tõttu siiani olulisel viisil 
Michael A. K. Halliday, Differences between spoken and written language: some implications for literacy 
teaching. – G. Page. J. Elkins, B. O’Connor (eds.), Communication through Reading. Proceedings of the 
Fourth Australian Reading Conference. Adelaide, SA: Australian Reading Association, 1979, 37–52.
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vastuskiri, mis unustab saaja ootused ja räägib ametiasutuse enese ametlikest vastusele suunatud 
toimingutest, enne kui vastuse annab jms.

Väga sagedased on suhtlusvead meilimisel ja neid on mitut laadi. Ei teata, et eestlastel on 
kombeks meilidele võrdlemisi kiiresti vastata või teatada, et sisuline vastamine võtab aega – ameti-
suhtluses peaks vähemalt automaatvastus kirja kättesaamise ja edasise tähtaja kohta järgnema päeva 
jooksul. Vastamata jätmine on eesti kultuuris lausa solvav ja ametisuhetes ka lubamatu. Samuti 
antakse e-kirju vastu eestlaste kombeid kolmandatele isikutele lugeda – selleks tuleks küsida kirja 

autori luba. Vahel eelistavad äriettevõtjad reagee-
rida tüüpvastuste ja omapoolsete pakkumistega, jättes 
vastamata kindlas meilis esitatud küsimustele. Nii-
samuti võidakse valida asjatu kantseliitlikult ametlik 
või liiga vaba toon või sinatatakse võõraid, mis eesti 
kultuuri ruumis sobib vaid harva ja peamiselt üheealiste 
(enamasti noorte või suhteliselt noorte) vahel. Taas on 
võrdlus oma kultuuriga vältimatu. Skandinaavias on 
kollegiaalne teietamine lausa solvav, Saksamaal vas-
tupidi ei sinatata tööhierarhias ka siis, kui partnerid 
on isiklikult sina peal – mõnel liidumaal võib politsei-
ametniku sinatamise eest isegi trahvi saada.

Tekstilise ja keelelise vastuvõetavuse tagamiseks 
tuleb eeltoodud põhjustel märgata ja harjutada varase-
matel tasemetel vähem tähelepanu pälvinud žanrite (nt 
akadeemiliste žanrite, tüüpiliste nõudlike asjaajamis- ja 

ametitekstide või elektrooniliste žanrite, raskemini jälgitavate tele- ja raadiosaadete, eri žanri kuns-
titekstide) registrilisi valikuid jm stiilielemente.

Niisama tähtis on tähelepanu paljude tekstiliikide mõistmisele olenemata kirjutaja valitud stiilist.
Arutlusülesanded kommunikatsiooni ja kultuurierinevuste teemal, aga ka suhtluseksimuste ja 

-probleemide üle suulistes ja kirjalikes tekstides või nende taga võiks olla vilumust taotleva kee-
leõppe loomulik osa, neid erinevusi tuleb ka keelekeskkonnast teadlikult talletada (vt ka IX ptk, 
lk 171).

VI.2. TEKSTITOIMINGUTE VALDAMINE

C1-taseme keelekasutajale on omane selge individuaalne arusaam sellest, milleks eesti keele oskust 
vajatakse. See määrab ka valdkonnad ja žanrid, millega soovitakse kokku puutuda, ja eesmärgid, 
milleks seda tehakse.

TEKSTITÖÖ OSKUS ON 
TEADLIK OSKUS SUULISI JA 
KIRJALIKKE TEKSTE NENDE 
KONTEKSTI ARVESTADES 

JA EESMÄRKI TUNNETADES 
OMADEL EESMÄRKIDEL 
VASTU VÕTTA, ASJA- JA 
OLUKOHASELT LUUA VÕI 
VAHENDADA, MÕISTES 
KEELELISTE VALIKUTE 

TÄHENDUST JA KASUTADES 
SOBIVAT KOODI.



149VI. Tekstitöö- ja vahendusoskus

VI.2.1. Kahepoolsed tekstitoimingud ehk suhtluskoostöö

Mõnes mõttes on igasugune tekstitöö kahepoolne akt. Tekst on oma loomult kommunikatiivne 
sündmus – nii suulise kui kirjaliku teksti vastuvõtul püütakse omadel eesmärkidel tabada seda, mida 
teksti looja on püüab omadel (võib-olla mitte samadel) eemärkidel edasi anda. Erinevus loodud 
teksti mõtte ja vastuvõetud tekstist arusaamise vahel on mingi piirini paratamatu. Kommunikat-
siooni paradoks ilmneb tema küündimatuses: me suhtleme tekstide abil, et teist täpselt mõista, aga 
kui kõike ühtviisi mõista, võib kommünikeerida sõnadeta. C1-tasemel peaks keeleoskus lubama 
nii loomulikes piirides mõista tekstiga vahendatud sisu kui järeldada tekstist selle looja ja loomise 
eesmärke. (Vt ka III ptk lk 59.)

C1-tasemel areneb edasi inimese suuline dialoogioskus. Ta oskab kõrvalise abita dialoogi ladusalt 
arendada, talub hästi oma jutusse sekkumist, olles võimeline näiteks intervjuul edukalt täitma nii 
küsitleja kui vastaja rolli. Hiljem, s.o C2-tasemel lisandub neis rollides vaid loomulikkust.

Eesti keeles kirjavahetuse pidamise oskus kujuneb C1-tasemel täielikult välja ega muutu tasemel 
C2. Vaba keeleoskusega inimene mõistab kirju, kasutades nende lugemisel aeg-ajalt sõnaraamatut, 
ning oskab end isiklikus kirjavahetuses selgelt ja täpselt väljendada, kasutades keelt paindlikult ja 
mõjusalt; ta valdab emotsionaalset ja vihjelist keelepruuki, oskab teha nalja. Juba varem (B2-tase-
mel) on ta omandanud vahendid, mis lubavad oma huvivaldkonnaga seotud kirjades mõista asja 
tuuma, ning oskuse vahendada omapoolses kirjas tundeid, sündmusi ja kogemusi, kommenteerida 
partneri arvamusi ja temalt saadud sõnumeid.15

Tänapäevane ärikirjavahetus ja kliendisuhtlus käib sageli meili teel, mille stiil on sama 
valdkonna tigupostist erinev, s.o vähem formaalne, lubades ka ametisuhetes alustada Tere! öeldes – 
tavapöördumine Lugupeetud + täisnimi võib seal isegi tõrjuvalt mõjuda (vt ka eelmist osa).

Mitut laadi muidki otsesemalt või kaudsemini dialoogilisi keeletoiminguid, kus vahelduvad rollid, 
valdab inimene juba iseseisva keelekasutaja ehk B-tasemel.

Näiteks on juba B1-tasemel selge teadete ja sõnumite edastamine ja mõistmine nii kirjalikus kui 
ka suulises vormis, samuti plankide täitmine ja kasutamine. Hiljem võib eritähelepanu vajada tea-
bevahetuse spetsiifi line sisu, näiteks ametialane infovahetus või mõni eriotstarbeline plank (nt mõni 
keerukas ankeet) oma uue sõnavaraga.

Kaubanduses ja teeninduseski tuleb inimene kliendina täiesti toime hiljemalt B2-tasemel. Ta 
valdab juba siis keelt piisavalt, et otsida lahendust vaidlusalustes küsimustes nagu ebaõiglane liik-
lustrahv, rahaline vastutus korteris tekitatud kahju eest, süüdistused õnnetuse põhjustamises ja 
paljud muud igapäevased keerukad olukorrad. B2-taseme keelekasutaja oskab nõuda endale tekita-

15 Raamdokument, lk 87 ja 101.
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tud kahju korvamist, väljendades veenvalt oma rahulolematust ja pannes selgelt paika, mis piires ta 
on nõus järeleandmisi tegema.

C1-tasemel vajab tõenäoliselt tähelepanu varasemate oskuste kirjalik rakendus, st kirjalik suhtlus-
koostöö ja töö mitme kirjaliku tekstiga kui järeldusi lubav interaktsioon. C1-taseme kriteeriumina 
lisandub toimetulek varasemast keerukamate tekstidega ja uutes olukordades, samuti tuleb juurde 
ladusust ning uue tasandina olmevaidluste juriidiline tahk tingimusel, et tekst on üldjoontes aru-
saadav juriidilise erihariduseta lugejale. C1-tase lisab sel moel ka B2-taseme toimetulekuala 
sõnastuslihvi ja oskust viidata mitmest allikast leitud ja sünteesitudki õiguslikele argumentidele.

C1-tasemel pole tarvidust eelmainitud igapäevastele olukordadele omaste žanritega tegelda 
muus mõttes kui kordamise eesmärgil, individuaalselt erisõnavara omandades-avardades, õiguste 
või ameti poolest olulist lisades, peamiselt aga teksti üldist sidusust ja kõne voolavust lihvides. (Vt 
ka IV ptk lk 76.)

VI.2.2. Teksti vastuvõtt

Teksti vastuvõttu iseloomustab C1-tasemel järgmine.
− Vilunud keelekasutaja mõistab avalikkuses, töö- ja hariduselus üksikasjalikult eri vald-

kondade kirjutisi ja raamatuid, isegi kui tekst on pikk ja keerukas ning teema uus. Ta on 
valmis teabevahetuseks ja aruteluks, tabab pisimaidki detaile, k.a hoiakud ning arvamuste 
sõnastamata nüansid, mõistab võõra valdkonna tegevusjuhiseid ja uut laadi esemete kasu-
tusjuhendeid.

− Pikema suulise teksti (fi lmi, loengu, vestluse, väitluse) mõistmine on erineva tuttava või 
üldise ainese puhul vähemalt suhteliselt rahuldav ka siis, kui kõne ei ole hästi liigendatud, 
sisaldab slängi, idiomaatilist kõnepruuki ja registrivahetusi.

− Sel keeleoskuse tasemel oskab inimene kriitiliselt lugeda ning mõistab hästi ja detailides nii 
vahetut vestlust kui eri tüüpi saateid ja salvestusi, tajudes osalejate suhteid ning eesmärke.

− Vaba keeleoskus lubab tõlgendusel arvesse võtta stiilinüansse, tunda ära kirjutaja varjatuma 
seisukoha ja teksti peidetud tähenduse, seostades ja liites lugedes ja kuulates mitmesugust 
keeruliste tekstide põhimõttelist teavet, resümeerides vajalikku ja tehes nõudlikke järeldusi. 
Lugemisstrateegiaid valib vilunud keelekasutaja vajaduse järgi.

− Nõudlikumad üksikasjad ja idiomaatilised tekstiosad nõuavad ülelugemist või tugimaterjali 
kasutamist, samuti tekitavad mõistmisraskusi võõras aktsent, värsked kujundid ja murdeline 
keel, k.a võõras terminoloogia. Müra enam ei sega.

(Vt ka vahendusoskuse kohta lk 152.)
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VI.2.3. Tekstiloome

C1-tasemel valdab inimene kõiki teksti laade ehk tüüpe,16 oskab kõiki oma toimevaldkonna teema-
sid arendada, tekste komponeerida ja siduda.

Neist C1-taseme tekstiloomeoskustest, mis on seotud aktiivse osalusega suulises või kirjalikus 
dialoogis, oli juttu eespool peatüki alguses (vt lk 143 jj).

B2-tasemel on omandatud oskus arendada neid teemasid, mis nõuavad rohkem kirjeldamist ja jutus-
tamist ning vähem argumenteerimist, kuid oma peamisi seisukohti osatakse avada ja põhjenduste 
või näidetega toetada juba siis. Piiratud hulk sidumisvõtteid jätab B2-taseme mõttekäigu veel pisut 
konarlikuks.

B2-plusstasemel muutub mõtteseoste väljendamine tulemuslikumaks.

C1-tasemel vilunud keelekasutajat iseloomustab
− oskus suuliselt sõna saada, esitada omapoolseid küsimusi ja kommentaare, sõnastada oma 

hinnanguid, arvamusi ja seisukohti, teemasid alustada, tõrjuda, täpsustada, arendada ja 
kokku võtta jms (vt ka III ptk lk 59);

− väljakujunenud oskus arendada iga teemat ka kirjalikult, vajadusel allteemasid sisse 
tuua ja vahekokkuvõtteid teha, oma mõttekäike selgitada, näiteid tuua, arutleda, põhjen-
dada, järeldada ja üldistada, sh mitme teksti või tekstiosa najal (vt vahendusoskuse kohta 
lk 152);

− oskus ehitada teksti žanriomaselt üles ja siduda ladusaks tervikuks, milles allteemad on seo-
tud ning järeldusi saadab asjakohane kokkuvõte;

− võime end igat oluliseks peetavat liiki tekstis selgelt, sujuvalt ja loogiliselt väljenduda, 
arvestades ka eestlaste žanritüüpilisi stiiliharjumusi.

Hiljem, C2-tasemel lisandub vaid oskus valida mitme ülesehitusvõimaluse ja mitme sidumisvõima-
luse vahel.17

C1-taseme keelekasutaja suhtleb sujuvalt, spontaanselt ja peaaegu vaevatult, ta
− suudab ka keerukatel teemadel kirjutada selgeid, hästi liigendatud tekste, väljendada end 

täpselt ja võtta lugejat arvesse. Ta kirjutab nii faktilisel kui kujuteldaval teemal enesekindlalt 
ja paindlikult, vabamates žanrites ka isikupärases stiilis, kasutades keelt osavalt ja mitmeta-
huliselt, suutes arendada raskemaidki teemasid;

16 Vt täpsemalt Iseseisev 2008: 125.
17 Raamdokument, lk 145.
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− oskab ette valmistudes pikaltki esineda, nt osaleda aktiivselt keerukaid põhimõttelisi ja 
detailseid arutelusid sisaldavates olukordades ning juhatada rutiinseid kogunemisi ja rühma-
tööd;

− oskab pidada ettekandeid ja kõnesid, ladusalt, sundimatult ja olukohaselt vastata küsimus-
tele, märkustele ja keerukatele vastuväidetele, mistõttu võib raskusteta kaasa lüüa väitluses, 
isegi kui tegu on abstraktse ja keeruka võõra teemaga;

− tuleb toime vastastikuse sotsiaalse mõjutamise olukordades, k.a ametlikud läbirääkimised, 
arutelud ja koosolekud, ning oskab esindaja rollis veenvalt kaitsta ametlikke seisukohti.

Raskusi tekitavad teravad küsimused, ründavad ja keerukad kommentaarid. C2-tasemel tullakse 
toime ka nendega; muus lisandub vaid loomulikkust: emakeelelähedase keeleoskusega haritud ini-
mene oskab kõige keerukamate küsimuste ametlikus arutelus kaitsta oma seisukohti, veenvalt ja 
selgelt arutleda, jäämata alla emakeelsetele kõnelejatele.18

Taas tõuseb esile, et igasugune vilunud keeleoskaja tase on haridustundlik, sõltudes inimese 
teadmiste-oskuste üldisest arengust ja oskustega kaasneva teabe valdamisest.

C1-tasemel on keelepagas väga avar ning piirab eneseväljendamist eriti harva, vaid stiilikihtide, 
keele vormide ja variantide vaheldamine tekitab raskusi.19 C1-keelekasutaja

− valitseb silmanähtavalt mitmesuguseid teksti loomulikku liigendust ja sidusust tagavaid 
vahendeid ja võtteid;

− oskab õigesti muuta intonatsiooni ja kasutada lauserõhke, et väljendada peenemaidki tähen-
duserisusi;

− valitseb hästi idiomaatilisi väljendeid ja levinud ütlemisi. Sõnavara ja väljendusoskus on 
avar, lubades end kindlalt, selgelt ja viisakalt väljendada, nagu oludes kohane;

− kasutab grammatikat tõhusalt ja valib keelendite järjestuse lauses ja osade järjestuse tekstis 
teema loogilise kulu järgi, ilma et üksikvead segaks teisi teda mõistmast;

− teeb vigu juhuslikult (näiteks üksikrektsioonides, kollokatsioonides ja idiomaatiliste väl-
jendite puhul ja stiiliseikades) ning oskab neid ise parandada – vaid väga keerukad teemad 
sunnivad väljendusviisi otsima ja tekitavad kõnevoolus takerdumist.

VI.2.4. Vahendusoskus

C1-taseme vahendusoskust võib kokkuvõtvalt iseloomustada oskusena teha kokkuvõtteid pikkadest 
keerukatest eestikeelsetest tekstidest või nende osadest ja liita neid omadel eemärkidel sidusaks 

18 Raamdokument, lk 96.
19 Tuleb arvestada, et stilistilisi raskusi on ka emakeeles. Näiteks väidab Kadri Sõrmus (2008: 17), et avaliku 
keelekasutuse mõjul iseloomustab just paremaid riigikirjandeid suhteliselt kantseliitlik keelekasutus.
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20 Raamdokument, lk 114.
21 Samas.
22 Raamdokument, lk 141.

suuliseks või kirjalikuks tekstiks või teksti osaks. See nõuab palju suuremat harjumust mitmesugu-
seid eri valdkondade žanreid omadel eesmärkidel lugeda ja kuulata, kui on vaja B2-tasemel.

Muidugi osatakse ka B-tasemel omandatut, nt kommenteerida ja resümeerida peamisi teemasid 
endale vajalikest kirjalikest allikatest, kuuldud uudistest, intervjuudest või dokumentaalsaadetest 
ja nende üle arutleda, kokku võtta näidendite ja fi lmide 
sisu ja sündmustikku jms. C1-tasemel tehakse seda 
ladusamalt ja märksa nõudlikumate tekstide alusel, 
järeldades ka ridade vahele jäetust.20 Hästi õnnestub 
näiteks eesti keeles omandatu vahendamine alates 
eksamiküsimusele vastamisest kuni erialateabe kasuta-
miseni keerukais akadeemilistes või töistes tekstides (vt 
tekste lisas, nt lk 226 jj).

Siiski, C1-taseme vahendusoskus ei ole veel täius-
lik. Alles järgmisel keelelise vilumuse tasemel (C2) 
suudab inimene sidusa tekstina sõnastada mitme allika resümeerimisel tekkivaid põhjendusi ja arut-
luskäike.21 Ka ei oska keelekasutaja C1-tasemel veel vahendajana arvestada ühiskondlik-kultuurilisi 
ja sotsiolingvistilisi erinevusi, s.o teisendada teksti, mille kontekst vahendamisel tugevasti muutub, 
nõudes registriliselt sobivamat koodi – ka paindlik stiilitunnetus omandatakse emakeelelähedasel 
keeleoskustasemel.22

Individuaalne on C1-taseme tõlkeoskus selle sõna tavapärases, adekvaatse või täpse tõlkimise mõt-
tes. Tõlge õnnestub enamasti suunal eesti keelest emakeelde või oma hariduse keelde, sõltudes 
suuresti sihtkeele stiili- ja sõnastusnüansside valdamisest. Suuline tõlge nõuab oletamisi C2-taseme 
keeleoskust, kuid väljaarendatud kuulamisoskuse ja tähelepanuvõime juures võib see ka C1-tase-
mel õnnestuda, eriti mõnele tuttavale valdkonnale või kitsamale alale spetsialiseerumisel (see tagab 
sõnavara vajaliku ulatuse). Kirjalik tarbetõlge eesti keelest emakeelde on võimalik juba B-tasemel 
(tõenäolisemalt B2) ja õnnestub C1-tasemel kindlasti. Ilukirjanduse või mängufi lmi, aga ka kunsti-
vahendeid kasutava reklaami tõlke õnnestumine sõltub pigem inimese andelaadist kui keeleoskuse 
tasemest. (Vt ka lk 86.)

Pööratagu tähelepanu, et vahendusoskus sõltub suuresti üldistest teadmistest ja oskustest, mis 
samal viisil väljenduvad töös emakeelsete tekstidega. Vahendusoskus on nõrgem neil inimestel, kes 
ei ole käinud kõrgkoolis ja kelle ametikoha laad ei nõua alustekstidega töötamist. See võib olla 
parem sellisest kultuuriruumist pärit inimesel, kus õpioskustele, k.a keele reproduktiivsetele osaos-
kustele pööratakse rohkem tähelepanu nii emakeeletunnis kui ka õppekava muudes ainetes. Vaimse 
komponendi rohkus inimese eluvahemikul (nt kõrgkoolis) või ametis – s.o sund õppida, uut teavet 

VAHENDUSOSKUS ON 
OSKUS LOODAVA TEKSTIGA 

SEOTUNA OMADEL 
EESMÄRKIDEL EDASI ANDA 
TEISTE TEKSTIDE SISU, AGA 

KA OSKUS TÕLKIDA.
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hankida, seostada, kasutada ja edasi anda – aitab kaasa tema vahendusoskuse arengule nii emakee-
les kui igas muus õpingute sihtkeeles, millises keeles tahes ta teavet hangiks.

Keeleõppeprogrammide ja õpivara koostajad ning õpetajad peaksid niisuguseid seiku silmas pidama, 
kavandades nii teksti või selle osade täpset, resümeerivat kui ka vaba tõlkimist ning erinevalt ees-
märgistatud vahendamist teise, muu peateemaga teksti osana (selgitusena, näitena, argumendina, 
teavitamiseks, kinnitamiseks või kummutamiseks).
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VII. SUULINE KEELEOSKUS

C1-tasemel eeldatakse suulise keelevormi kasutuse sellist vilumust, mida iseloomustab hea selge 
hääldus ja ladus kõne ning võime mõista kõike, mis ei ole väga murdeline või harv.

Vilunud keelekasutajale omane ladus, jälgitav ja arusaadavalt liigendatud kõne kujuneb välja hil-
jemalt C1-tasemel. Sellel tasemel oskab inimene varem omandatud loomuliku ja selge häälduse 
juures

• varieerida intonatsiooni ja kasutada lauserõhke, 
et väljendada peenemaid tähendusvarjundeid.1

Välja kujunenud kõlaline loomulikkus ei tähenda akt-
sendi puudumist, sest aktsendita suudavad võõrkeelt 
omandada lapsed ja mõned teatud laadi keeleandega 
täiskasvanud.2 C1-taseme kõne loomulikkuse ja voo-
lavuse tagab muu hulgas tekstipartiklite eestipärane 
kasutus.3

C1-tasemele on omane suutlikkus oma kõnet jälgida ja 
parandada:

• kõneleja alustab rasket kohta uuesti ja sõnastab 
mõttekäigu ümber, ilma et kõnevool seejuures 
katkeks.

Siiski ei ole ümbersõnastused veel nii sujuvad, et vestluspartner neid ei märkaks (C2-tase).
C1-tasemel kuulaja
• on võimeline jälgima pikka juttu isegi siis, kui selle ülesehitus ei ole selge ja kõiki mõttese-

oseid ei panda sõnadesse;
• mõistab suulist teksti abstraktsel ja keerukal ning enda jaoks uuelgi teemal, ehkki võib küsida 

mõnd üksikasja, eriti kui partneri hääldus on võõrapärane. Mõistmist ei sega idiomaatilised 
ega argiväljendid, registrivahetus tabatakse C1-tasemel ära.

SUULINE KEELEOSKUS 
ON OSKUS ASJA- JA 

OLUKOHASELT KASUTADA 
SUULIST KEELEVORMI, 

S.O RÄÄKIDA JA KUULATA 
SÕLTUMATA SELLEST, 

KAS TEKSTI VORM 
ON DIALOOGILINE VÕI 

MONOLOOGILINE. SUULINE 
KEELEOSKUS TÄHENDAB 
VÄGA PALJUDE SUULISTE 

ŽANRITE VALDAMIST.

1 Raamdokument, lk 97.
2 Vt pikemalt nt Lya Meistri vahendusi ja uurimusi, nagu: Lya Meister, Einar Meister, Perceptual assessment 
of Russian-accented Estonian. – ICPhS XVI: Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic 
Sciences, 6–10 August 2007, Saarbrücken, Germany. Saarbrücken: Universität des Saarlandes. 2007, 1717–
1720.
3 Vt Kerge 2000a: 167–171; 134–137 jm.
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Suulise keelekasutuse tahke ja asjakohaseid keele osaoskusi on kaks, rääkimine ja kuulamine. Mõle-
mad võivad seostuda dialoogiga või monoloogiga.

Rääkimine ja kuulamine põimuvad suulises suhtluses, mille põhivorm on dialoog. Samas on 
vahendatud dialoogi jälgimisel, näiteks fi lmi, lavastuste või ringhäälingusaadete vastuvõtul vaja 
ainult kuulamisoskust.

Monoloog tõstab eraldi esiplaanile suulise keeleoskuse emma-kumma tahu: rääkimine seostub 
pikema suulise esinemisega, kuulamine pikema suulise teksti vastuvõtuga.

On olukordi, kus pikem monoloog ja kiirem dialoog vahelduvad. Näiteks on eri tüüpi seminari-
del, koosolekutel, läbirääkimistel pikki monolooge, kus domineerib ühe isiku oskus esineda ja teise 
oskus asjakohaselt kuulata. Samas võib tekkida elav dialoog, milles rääkija ja kuulaja rollid kiirelt 
vahelduvad.

Suuline C1-taseme suhtlus eeldab niisiis oskust
• pidada vabalt dialoogi: näiteks osaleda vabas või ametlikus, isiklikus või avalikus vestluses 

kahe või enama inimese vahel, keda osatakse ka eesti emakeele ja keeruka sisulise arutelu 
puhul kuulata ja omalt-poolt reageerides arvestada;

• olla intervjuul küsitleja ja vastaja rollis;
• pidada läbirääkimisi jms (vt VII.1 vahetult allpool).
Suuline esinemine eeldab sel tasemel oskust
• võtta pikemalt sõna, pidada kõnet, ettekannet (vt VII.3, lk 159).

Suulise vahenduse oskus ilmneb nii suhtlemisel kui (ja tasemekohaselt eriti) suulisel esinemisel, 
kus oma jutt toetatakse teiste sõnavõttudele, ettekannetele, loengutele või kirjalikele allikatele (vt 
täpsemalt VI peatüki vahendusoskuse osa VI.2.4 lk 152).

Kõigi ülal nimetatud tekstiliikide vastuvõtt tähendab nende mõistmist teiste esituses. Kuulajana 
mõistetakse lisaks varasemate tasemete tekstiliikidele

• ringhäälingusaateid
• teatrietendusi ja fi lme
• partneri keerukatki juttu vabas või ametivestluses, läbirääkimislaua taga vm
• tekste uutel teemadel.
(Vt kuulamisoskuse kohta VII.3 lk 159; teksti vastuvõtu oskuse kohta VI.2.3 lk 151.)

Kõik see nõuab mitmekesist keelepagasit ja harjumist suuliste žanritega.
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VII.1. SUULINE SUHTLUS

Eestikeelse sihipärase suulise suhtluskoostöö oskused on inimene omandanud juba B2-tasemel, 
millest alates keelekasutaja

• on võimeline asju ajades, midagi korraldades või individuaalse teenindamise olukordades 
õigesti mõistma üksikasjalikke juhtnööre;

• oskab kaasa aidata töö edenemisele, kutsudes teisi liituma, küsides nende arvamust jms;
• oskab anda selge ülevaate probleemist ning arutleda selle võimalike põhjuste ja tagajärgede 

üle, kaaludes probleemile lähenemise viiside eeliseid ja puudusi, jms.

Iga B2-tasemel omandatud oskust mõõdetakse kõrgemal tasemel keerukamate ja uut informatsiooni 
sisaldavate tekstide alusel. Suhtluskoostöö oskuste kasv C1-tasemel lubab oma juttu teiste omaga 
loomulikult siduda.4 See omakorda kasvatab suhtlusaktiivsust.

C1-tasemel ei alanda suhtlusaktiivsust enam keelevara nappus ega keelekasutuse vilumatus:
• vooruvahetused muutuvad loomulikuks;
• inimene kasutab eesmärgipäraselt ja vabalt tekstipartikleid ning muid väljendeid ja fraase, 

mille abil sõna saada, kõnevooru hoida ja vastamiseks vajalikku mõtlemisaega võita.5

Mingis vormis on kõik see omandatud juba tasemel B2, kuid tasemeid B2 ja C1 eristab kõne edasi 
arenenud sujuvus ja suurem suhtluskogemus, mis kasvab eriti haridus- ja töösfääris (nt edasi õppi-
des ja tööl käies).

• Emakeelsete vabas mõttevahetuses osaleb vilunud keelekasutaja loomulikul viisil.

Kui B2-taseme keelekasutaja suudab laiemas vestlusringis vabalt kaasa rääkida tuttaval teemal ja 
mõistab suuremat osa kuuldust, siis C1 piiril ehk tasemel B2+ suudab ta emakeelsete elavas mõtte-
vahetuses oma arvamusi ja mõtteid väljendada ning keerukama arutluskäiguga edukalt toime tulla. 
Niisuguse keeleoskusega on inimene C1-taseme eksami soorituskünnisele väga lähedal, eriti kui 
muud osaoskused on paremini arenenud.

Üldülevaade suulisest suhtluskoostööst, sh emakeelsetega annab muu hulgas II peatüki osa 
II.2.3 (vt lk 43).

• Selgelt väljenduvat C1-taset (kriteeriumtaset) iseloomustab suutlikkus vabas mõttevahetu-
ses raskusteta jälgida keerukat suhtlust kolmandate isikute vahel ja selles ise kaasa lüüa, 
isegi kui tegu on abstraktse või võõra kõneainega.

4 Vt samas.
5 Raamdokument, lk 103 ja 104.
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Seetõttu tuleb C1-taseme keeleoskaja vestlusega edukalt toime isegi töises jm nõudlikus asjalikus 
suhtluses, nt läbirääkimistel (selle liike on ka suur osa rühmatööst) ja seminaridel.

Kahtluse korral palub ka C1-taseme keelekasutaja selgitusi ning oskab üle küsida, kas ta on 
kaaskõnelejat õigesti mõistnud – see võõrkeelekasutuse loomulik tunnus jääb püsima ka C2-tase-
mel.6

Suulise suhtluse olulisi tahke on kultuuriomase viisakuse ja mitteverbaalsete koodide mõist-
mine. Neist on juttu varasema kõrgtaseme kirjelduse osades Suhtluskultuuri ühiskondlik kohasus ja 
Interaktiivsed tegevused.7

Suulise kõne (rääkimise) kvaliteedi tervikhindamist hõlbustab järgmises osas esitatud Tabel 14 
(lk 160). Suulise keelekasutuse näiteid esindavad lisa tekstid 1–5 (vt lk 204–219).

VII.2. SUULINE ESINEMINE

Suuline esinemine on siinkohal tinglik väljend, mis hõlmab igasuguse rääkimise olukorrad, mida ei 
saa nimetada dialoogiks: alltoodu kehtib pikema jutu kohta millises tahes eluvaldkonnas, k.a vaba 
suhtluse olukorrad, samuti sõnavõtu, ettekande, loengu jms kohta, mida otseselt saab nimetada esi-
nemiseks, kuid millest vaid osa nõuab ka kirjalikku ettevalmistust ja õpitavaid oskusi.8

Üldisest rääkimisoskusest on juttu II peatüki osas II.2.3 (vt lk 43). Väljendus on sel tasemel 
ladus, keerulisema teema korral võib loomulik, sujuv kõnevool siiski takerduda ja pausid olla pike-
mad kui emakeelse loomulikus kõnes.9

B2-plusstasemel
• oskab keelekasutaja pikaski tekstis oma seisukohti põhjendada, tuues välja olulised aspektid 

ja detailid – põhjendusoskus areneb sel tasemel lõplikult välja, v.a mitmele tekstile üheaeg-
selt toetuva argumenteerimise ja arutlemise osas10 (C2).

C1-tasemele on iseloomulik oskus
• keerukal teemal selgelt ja üksikasjalikult väljenduda;

6 Vt Raamdokument, lk 104.
7 Vt alapeatükke V.3 ja V.4 Loog, Kerge 1999: 69–80. Mitteverbaalseid koode uurib Tartu Ülikoolis Silvi 
Tenjes. Tema autorinimega võib publikatsioone leida Etisest.
8 Siin ei käsitleta ettekande ja loengu pidamise üldisi oskusi, nagu materjali jagamine suulise teksti ja kir-
jaliku tugimaterjali, s.o slaidiesitluse ja jaotvara vahel ning viimaste eripära (üksuste keeleline laad ja arv, 
vormistuse nähtav suurus, punktide lühidus ja vähesus slaidil, mahukate jooniste ja tabelite esitamine käsi-
lehtedel vm).
9 Raamdokument, lk 149.
10 Vt Raamdokument, lk 114.
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• üksikasjalikult kirjeldada ja jutustada, sidudes allteemasid, arendades mõtet ning lõpetada 
sobiva kokkuvõttega;

• tulla toime seisukohtade argumenteerimise ja kaitsmisega, k.a ametlike seisukohtade kaits-
mine esindajana;

• edastada ladusalt ja peaaegu raskusteta teateid, kasutades peenemate tähendusvarjundite esi-
letoomiseks sobivat intonatsiooni ja rõhku;

• pidada selgeid ja loogilisi ettekandeid ka keerukal teemal;
• laiendada ja põhjendada oma seisukohti, tuues vajadusel näiteid;
• reageerida katkestustele spontaanselt, ilma et see nõuaks erilist pingutust. 11

C1-taseme keelekasutaja talub hästi oma jutusse sekkumist. Raskusi võib valmistada keerulistele ja 
teravatele küsimustele vastamine, mis on keelekasutusele omane tasemel C2.

C1-taseme individuaalne esitus ei ole veel meeldejäävalt selge ega ladus. Ka esinemine ei ole 
veel kindel; teksti paindlikum liigendamine ja kohandamine valmistab raskusi. (Nende tunnuste 
kadumine iseloomustab taset C2.)

C1-taseme suulise kõne hindamise kõiki tahke osutab hästi raamdokumendi tabel Suulise kõne 
kvalitatiivsed aspektid12 (vt tabel 14).

Suulise keelekasutuse näiteid esindavad lisa tekstid 1–5 (vt lk 204–219).
Rääkimisoskuse arendamist ja omandamist käsitleb IX peatükk (lk 183).

VII.3. KUULAMINE

Kuulamise eesmärk võib olla tabada partneri eesmärke ja tema jutu sisu, jälgida vestluse kulgu, et 
vajadusel reageerida, sekkuda, vastata, kommeneerida, võtta sõna, muuta teemat või tõrjuda suht-
lust ning viisakusest või kaasaelamisest osutada huvi ja jälgimist.

Nii vestluses kui ka muude suuliste tekstide jälgimisel võib eesmärgiks seada vihjete taba-
mise, asja tuuma üldise mõistmise, kindla teabe valikulise hankimise või teksti detailse ja täpse 
mõistmise. Teatud tekstiringi puhul on kaaseesmärgiks memoreerida, teha selleks märkmeid või 
konspekteerida. Teisal võib aga kuulatu täpne jälgimine ja üleskirjutamine olla kohustuseks, mis ei 
nõua kaasamõtlemist, küll aga piisavat arusaamist, et kõnevoolu täpselt liigendada ja panna kirja 
ka kohati võõraks jäävat sisu – selline kuulamine iseloomulik näiteks protokollimise juures, mida 
C-tase samuti lubab tingimusel, et inimene on valdkonnaga sisuliselt tuttav või saavutanud kuula-
mises emakeelelähedase vilumuse.

11 Vt Raamdokument, lk 75–77.
12 Vt Raamdokument, lk 44–45.
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Tabel 14. Suulise kõne kvalitatiivsed aspektid

Keelepagasi 
üldine ulatus

Grammatika 
korrektsus

Kõne ladusus Suhtlus Teksti sidusus

C2 Oskab paindlikult 
ümber sõnastada 
mõt teid ja variee-
rida keelekasu-
tust, et edasi anda 
ka peenemaid 
tähendusvarjun-
deid, rõhutada või 
eristada vajalikku 
ning väljenduda 
ühemõtteliselt. 
Valdab idioome ja 
argiväljendeid.

Kasutab gram-
matiliselt õiget 
keelt järjekind-
lalt isegi siis, 
kui tähelepanu 
on mujal (nt 
ütluse pla-
neerimisel 
või teiste 
asjaosaliste 
reageeringute 
jälgimisel).

Väljendub 
vabalt, 
loomulikult 
ja ladusalt. 
Oskab sujuvalt 
uuesti alustada 
ja raskeid kohti 
ümber sõnas-
tada, ilma et 
vestluspartner 
seda õieti mär-
kakski.

Suhtleb vabalt ja 
vilunult. Oskab 
taba da mitte ver -
baalseid reagee-
ringuid ja intonat-
sioonivarjundeid 
ning neid ka ise 
kasutada. Oskab 
siduda oma juttu 
teiste omaga, 
valdab vooruvahe-
tust, oskab viidata, 
vihjamisi rääkida 
jms.

Oskab luua loo-
gilist, mõttelt ja 
ülesehituselt 
sidu sat suulist 
teksti, kasutades 
mitmesuguseid 
ülesehitusviise ja 
sidumisvõtteid.

C1 Valdab mitmekesist 
keelevara, mis või-
maldab tal valida 
sobivaid vahendeid, 
et mõtteid vajalikus 
stiilis selgelt väl-
jendada. Suudab 
raskusteta väljen-
duda mitmesugustel 
üldistel, hariduse, 
töö ja vaba aja 
teemadel, ilma et 
peaks piirama seda, 
mida väljendada 
tahab.

Kasutab 
gramma tiliselt 
õiget keelt, 
vigu tuleb ette 
harva ja neid 
on raske mär-
gata, tavaliselt 
parandab vead 
ise.

Väljendub 
ladusalt ja 
loomulikult, 
peaaegu 
pingutuseta. 
Keerulisema 
teema korral 
võib loomulik, 
sujuv kõnevool 
siiski taker-
duda.

Oskab eesmär-
gistatult ja vabalt 
valida sobivaid 
fraase, millega 
sõna saada, kõne-
vooru hoides 
mõtlemisaega 
võita või oma 
juttu teiste omaga 
siduda.

Oskab selgelt, 
sujuvalt ja loogi-
liselt väljenduda, 
valdab kompo-
sitsiooni-malle ja 
sidumisvõtteid.

B2 Oskab keelt piisa -
valt, et sõnu otsi -
mata selgelt kirjel-
dada vajalikku ja 
väljendada seisu-
 kohta üldistel tee-
ma del. Kasutab 
ka liitlauseid ja 
lauselühendeid.

Valdab 
grammatikat 
küllaltki hästi. 
Ei tee vääri-
timõistmist 
põhjustavaid 
vigu ja suudab 
enamiku 
vigadest ise 
parandada.

Oskab kõne-
tempo hoida 
enam- vähem 
ühtlasena ka 
pikemate kõne-
lõikude korral. 
Võib kõhelda 
vormide ja väl-
jendite valikul, 
kuid pikemaid 
pause teeb 
harva.

Oskab vestust alus-
tada ja sobival ajal 
kõnevooru võtta; 
oskab soovi korral 
vestlust lõpetada, 
kuid ei pruugi seda 
alati teha kõige 
kohasemal  viisil. 
Oskab toetada 
arutluse käiku, näi-
dates, et mõistab 
kuuldut, haarates 
teisi kaasa jne.

Oskab kasutada 
piiratud hulgal 
sidumisvõtteid, 
mis lubab ühen-
dada lausungid 
selgeks, sidusaks 
tekstiks. Mõtte käik 
võib seejuures 
jääda mõneti 
katkendlikuks, 
eriti pike mates 
lõikudes.
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C1-tasemel ei mõista inimene veel raskusteta igasugust emakeelepärase kiirusega suulist keelt ei 
vahetus suhtluses, kogu ringhäälingus ega suulise suhtluse ja kuulamise muudel sündmustel (koos-
olekud läbirääkimised, esitlused, konverentsid, loengud vms). Loengute jm esinemiste jälgimist 
segab see, kui neis tuleb ette palju argikeelt ja murret või võõraid termineid.

C1-taseme kuulaja
• suudab kõigis eluvaldkondades jälgida pikemat juttu abstraktselgi teemal, sh loengute jm 

suulistest esinemiste enamikku;
• mõistab vähem spetsiifi lisi ringhäälingutekste (raadio- ja telesaateid vm salvestisi), tabades 

eetris ka suhteid ja hoiakuid;
• mõistab keelt piisavalt, et aru saada keerukast arutlusest või emakeelsete mõttevahetusest ja 

väitlusest ka sellisel teemal, mis ei ole talle tuttav;
• suudab info kätte saada isegi kehva kvaliteedi ja moonutatud heli juures (nt avalikud teada-

anded mürarikkas lennu- või rongijaamas, kommentaarid staadionil vms);
• mõistab keerukamat tehnilist või suunavat infot, näiteks jagatavaid tegevusjuhiseid, tutta-

vate toodete ja teenuste tutvustusi jms.13

B2-plusstasemel ei suudeta sedasama mürarikkas ümbruses ja rohkete idioomide või argikeelendite 
hulga juures. B2-kriteeriumtasemel tabatakse pikemate esinemiste puhul vaid põhisisu ning lühemat 
teksti (sh saateid ja salvestisi) ennekõike ühiskeelses vormis, ehkki teema võib olla nii abstraktne 
kui ka konkreetne.

Võrdleva ülevaate kuuldu mõistmisest leiate II peatüki osas II.2.1 (lk 40).
Kuulamisoskuse arendamist ja omandamist käsitleb IX peatükk (lk 182).

13 Raamdokument, lk 83–86.
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VIII. KIRJALIK KEELEOSKUS

Kirjalikul keeleoskusel on kaks tahku: kirjaliku teksti vastuvõtt ehk lugemine (vt VIII.1 lk 164) ja 
kirjalik tekstiloome ehk kirjutamine (vt VIII.2 lk 166).

Võõrkeeleõppe kirjanduses juhitakse tähelepanu, et kirjaliku keeleoskusega kui inimese 
funktsionaalse ja kriitilise kirjaoskuse osaga on L2 aspektist tegeldud vähe ja kitsalt. Kui suulise 
keelekasutuse juures jälgitakse just nimelt oluko-
hast toimetulekut erinevais rollides, siis kirjaliku 
keele omandamisesse ja õpetamisse on kaasatud 
liiga vähe autentseid žanreid, eriti vähe aga nt 
avalikus asjaajamises, töö- ja haridusvaldkonnas 
üldisi tarbežanreid, mida tegelikus keelekasutuses 
on tihti vaja oskuslikult siduda (nt arvestada tegut-
sedes või ka kirjutades mitut loetud teksti ja suulisi 
ülesandeid vms).1

Ka on kirjaliku keelekasutuse raames suh-
teliselt vähem tähelepanu saanud elutarbeline 
suhtluskoostöö teksti looja ja vastuvõtja vahel (nt 
tegelik kirja- ja meilivahetus oma etappide kee-
rukuses ja eesmärkide paljususes). Sellise juures 
peab eriliselt arvesse võtma olukonteksti, suhtluse üldist laadi ja kindla teemaga seostuvate toimin-
gute käiku. Tuleks arvestada, et ka lugemine on kommunikatsiooni tahk.

Keele- ja keelekasutuse arusaamade kasvu ja lõimimise tagajärjel arvestatakse kirjutamise ja luge-
mise juures varasemast enam just konteksti selle mitmes plaanis:

• kitsam olukontekst oma parameetritega, mis tähendab toiminguahela kindlat seisu, kus kir-
jutama või lugema hakatakse, ja žanrit, mille see olukord ja asjade seis tingivad;

• diskursus(ed), millele kirjalik tekst toetub, mida modifi tseerib, arendab ja täiendab, arvesta-
des tekste, mis on juba kirjutatud samas toiminguahelas ja/või samal teemal;

• konteksti kaheplaaniline interpretatsioon: kirjutaja oma hoiakute ja maailmapildiga tõlgen-
dab olukorda ja diskursust, arvestab kirjutades võimaluste piires oma lugejat kui tõlgendajat 
tema teadmiste ja hoiakutega seda enam, mida enam tekst püüab mõjutada.

(Vt ka osa VI.1 lk 144 ja IV ptk lk 71.)

KIRJALIK KEELEOSKUS ON 
OSKUS OLU- JA ASJAKOHASELT 

TOIME TULLA KIRJALIKU 
KEELEVORMIGA NII LUGEJANA 

KUI KA KIRJUTAJANA, 
VALLATES ENDALE OSALUSEKS, 

KURSISOLEKUKS VÕI 
ENESEVÄLJENDUSEKS, 

ÕPPIMISEKS VÕI TÖÖKS OLULISI 
ŽANREID.

1 Vt Kern 2000; Gee 2004, 2008 jt. Vaata ka sotsiokognitiivse keeleõppeparadigma kohta eespool lk 31 ja 
tagapool lk 173.
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VIII.1. LUGEMINE

L2-lugemine C1-tasemel on pikaaegse pingutuse vili ja astmelise arengu tulemus, mida iseloomus-
tavad märksõnad

• sorav (see eeldab kiirust,2 motivatsiooni, eesmärki ja interaktiivsust, st osaoskuste ja tead-
miste üheaegset kasutamist ning viimaste seostamist kirjasõnaga laiemalt)

• mõistev, st lugeja eeldab tekstist arusaamist
• paindlik ehk olude ja eesmärkidega kohandatav
• automatiseerunud.3

Seesuguse tulemuse saavutamine on pingutus, sealjuures jätkuv pingutus, sest alati tuleb juurde 
uusi olukordi (vt ka osa IV.1 lk 76), uut tüüpi lugemistoiminguid ja žanreid, moodsal ajal aga tuleb 
mõnigi kord vahetada ametit ja koguni eriala. Elukestev õpe ei ole sõnakõlks ega sõltu teadmiste 
omandamise keelest.

Lugemisoskuse uuringud näitavad, et see oskus ei ole emakeelest otseselt ülekantav, vaid 
pigem sõnade ja seoste esialgsel tõlkel (mitte ülekandel, vaid pigem „laenamisel”) baseeruv info 
sisulise taasorganiseerimise protsess. Lugemisedu alus on seega kogemus emakeele ja võõrkeele 
autentsete kirjalike tekstidega nende loomulikus kasutusümbruses. Edu eeldab žanrikogemust, 
baseerudes kindlat tüüpi lugemistoimingul (sh L1 omal), ja sotsiokultuurilist kogemust (mis 
tuleneb ainult kokkupuutest L2 keelekogukonnaga ja tema tekstimaailmaga, st selles keeles 
kirjutatuga).4 Tuleb arvestada, et võõrkeeles lugemise kiirus jääb alati alla emakeele omale – näi-
teks on lugemine isegi väga pädevatel kakskeelsetel nende teises keeles 30–40% aeglasem kui 
esimeses, kuigi võõrkeele mõistet ei saa siin rakendada ning lugemist ei sega ei võõras leksika 
ega süntaks.5 Neil põhjustel on Ch. Alderson juba 1984 intuitiivselt püstitanud küsimuse, kas 
võõrkeeles lugemise raskus on lugemisraskus või raskus keelega. Ta tõdeb, et võõrkeeles lugemi-
sel hõlmatakse võõrkeeleteadmistesse ka emakeelsed / emakeeleteadmised, mida samas ei tohiks 
mõõta L2-lugemisoskuse osana.6 Keele- ja keelekasutuse arusaamade kasvu ja lõimimise tagajär-
jel arvestatakse ka lugemise juures varasemast enam konteksti selle mitmes plaanis (vt peatüki 
sissejuhatust vahetult ülal, lk 163).

Liikumine B-kriteeriumtaseme lugejast C1-taseme lugejaks on seega pingutav protsess, mis 
hõlmab üha enam žanreid, seejuures nii elutarbelisi harivaid ja töiseid kui – üldise lugemiskaldu-
vuse, eesti kultuurist huvitatuse või tõlkesoovi korral – ka kunstilisi.

2 Vt võõrkeele lugemiskiiruse kohta täpsemalt järgmisel leheküljel.
3 Vt/vrd Alderson 2005: 13–16.
4 Vrd Kern 2000: 119.
5 Mitmele uurimusele viidates Kern, samas. Kahjuks ei defi neeri autor, mis on kakskeelse puhul teine keel, 
kuid oletada võib kas vähem kasutatud keelt (näiteks isa keelt, kui lapsega on enne kooli tegelnud põhiliselt 
ema ja tema sugulased) või keelt, milles ei omandata formaalset haridust.
6 Alderson 2005: 116–124, 132 jj.



165VIII. Kirjalik keeleoskus

C-taseme keelekasutaja loeb eesti tähestikule toetudes vabalt, ta valdab eesti õigekirja ja tunneb 
eestikeelsete tekstide ladumise-paigutamise tavasid.7

C1-taseme üldist lugemisoskust on kirjeldatud II peatükis (vt osa II.2.2 lk 41). Lugemisoskus 
peegeldab ka toimetulekut teksti vastuvõtuga (vt osa VI.2.2 lk 150). Teisalt tuleb arvestada, et vii-
datud osades ja allpool kasutatud raamdokumendi määrangud on suhtelised ja mitmeti mõistetavad. 
Näiteks vajab tõlgendust, milline tekst on keerukas, ehkki just selline väljend iseloomustab keele-
oskustaseme arengut.

Ühelt poolt on määrav loetava valdkonna sisuline kaugus igapäevatoimingutest ja -tekstidest: 
mida spetsiifi lisem, seda keerukam. (Spetsiifi lisega tullakse raamdokumendi kriteeriumide järgi 
toime B2-plusstasemel.) Teiselt poolt saab eesti keele kontekstis arvestada teabega mitme kirjaliku 
keelekasutuse valdkonna süntaktilise keerukuse kohta: ilukirjandus on veidi keerukama süntaksiga 
kui igapäevasuhtlus, ajakirjandus oluliselt keerukam ilukirjandusest, teadus keerukam kui u. kesk-
mise keerukusega ajakirjandus ja õigus mitu korda keerukam igapäevasuhtlusest.8

Kaudselt saab siis näiteks C1-taseme lugemisoskuse kriteeriume tõlgendada nii, et pika keeruka 
teksti lugemine väljaspool oma asjatundmuse valdkonda tähendab toimetulekut pikkade erialateks-
tidega ja suutlikkust mõista ka spetsiifi lisi ajakirjandustekste (nt aimerubriike, nagu õigusnõuanne, 
tervise- vms nõuanne, teadusuudiseid jne), pikki ilukirjandustekste (spetsiifi line avaldub igapäe-
vakauge stiili, nt sõnavaliku kaudu) ja töiseid tekste (eriala- ja töine spetsiifi ka, kuid ka väljapoole 
erialaasjatundmust jääv äri-, haldus- ja õigusvaldkonna temaatika).

Taas jõuame selleni, et C-tase on haridustundlik. Kuidas aga mõõta lugeja toimetulekut talle 
õpinguis ja töös olulise spetsiifi lise keeruka tekstiga ja selle pisimategi detailidega, ilma et tekst 
oleks erialane, on omaette küsimus – meedia alus on autentne, ent moodustab ühe eluvaldkonna 
kitsa tekstiringi; ilukirjandus ei ole kellelegi kohustuslik ega sobi mõõtmiseks jne. (Vt arutlust IX 
ptk lk 171.)

Teksti ja žanritega tuleb C1-tasemel lugeja toime järgmiselt.9

Juba B2 tasemel on omandatud
• oskus eesmärgipäraselt lugeda, tabades omadel eesmärkidel asjakohastesse detailidesse 

süvenedes uudiste, artiklite, ülevaadete sisu laias, k.a erialases teemaringis. (Vt ka kriitilise 
lugemise kohta osa III.2.3 lk 64.)

7 Kõik, mida siin ei illustreerita ega kommenteerita, leiab „Eesti keele käsiraamatu” (EKKR) uusimast väl-
jaandest (vt rubriiki Raamatud Eesti Keele Instituudi kodulehel http://www.eki.ee).
8 Vt võõrkeeleõpetuse tahult Kerge 2002. Igapäevasuhtluse süntaksit on viidatus mõõdetud isiklike meilide 
alusel, mida on vahetanud haritud kolleegid vanuses 40–50 (st tegemist ei ole noorte slängilise ja vaatlusko-
gemuse järgi ka lihtsamakoelisema tekstiga, vaid kirjakeelelähedase igapäevakeele ilmingutega).
9 Raamdokument, lk 86–91.
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B2-plusstasemel suudab inimene lugejana
• hankida infot, mõtteid ja arvamusi oma asjatundmuse vägagi spetsiifi listest allikatest, mõis-

tes sõnaraamatute toel ka senisest asjatundmusest väljapoole jäävaid erialaartikleid.

C1-tasemel lugeja
• tuleb toime suurema osa pikkade keerukate tekstidega igas eluvaldkonnas, mõistes nende 

pisimaidki detaile – info hankimise oskust areneb sel tasemel lõplikult välja;
• mõistab keerukaid tekste ka oma asjatundmusest väljaspool, kui tal on võimalus keerukaid 

tekste üle lugeda. Veel ei suuda ta kriitiliselt tõlgendada abstraktseid, keeruka struktuuriga 
või tugevasti stilistiliselt markeeritud tekste ega tabada väga peeni stiilivarjundeid (C2);

• saab üle lugemise võimalusel väljaspool oma asjatundmust muu hulgas aru ka tegevusjuhis-
test ja juhenditest;

• mõistab kirju, kui on aeg-ajalt võimalik sõnaraamatut kasutada;
• suudab lugeda ka subtiitreid, isegi kui tekstis on arvestataval määral slängi ja idiomaatilist 

kõnepruuki.10

Oskus vihjete põhjal järeldada teeb võimalikuks
• sidumata tekstide, s.o loendite, jooniste ja tabelite mõistmise ja nende põhjal üldistamise.

Hoiakute mõistmist lugemisel käsitleb osa III.2.2 lk 63. Oskust mitmest allikast loetut sünteesida 
käsitletakse vahendusoskuse juures (vt osa VI.2.4 lk 152).

Lugemisoskuse arendamist ja omandamist käsitleb IX peatükk (lk 175).

VIII.2. KIRJUTAMINE

Kirjutamine on teksti loomise ja töötlemise (toimetamise) protsess, mida alates 1980ndatest on 
tavapäraselt iseloomustatud kolme liiki piirangutegurite kaudu:

• struktuur (millised lause, lõigu ja teksti vormid on kohased),
• sisu (milliseid mõtteid tuleb väljendada ja seostada) ja
• eesmärgid (millised sihid on kirjutajal ja milliseid lugejaid tuleb tal arvestada).

Neid korraga arvesse võtta muudab kirjutamise raskeks ning tekitab kirjutamiskrampi nii lastel kui 
ka täiskasvanutel. Veel raskem on kirjutada kõrgemal tasandil: tunnetuslikult nõudliku ainese ja 
kavandatud kirjutise püsivama tähtsuse korral tuleks kirjutusprotsessi vaadata kahe eraldi osana: 

10 Raamdokument, lk 90.
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ideede genereerimine ja neid soovitud viisil väljendava teksti loomine.11 Eeldused sellisel nõudlikul 
tasemel kirjutada on loodud B2-keeleoskusega, kus inimene suudab oma jutu läbi mõelda ja leida 
sobivad keelevahendid, et mõte kuulajatele moonutusteta kohale jõuaks.12

Keele- ja keelekasutuse arusaamade kasvu ja lõimimise tagajärjel arvestatakse ka kirjutamise 
juures varasemast enam konteksti selle mitmes plaanis (vt peatüki sissejuhatust ülal lk 163).

Liikumine B2-kriteeriumtasemelt C1-taseme nõudlike tekstide kirjutajaks ei saa olla kiire.
Kuna võõrkeeles kirjutaja aktiveerib suure osa emakeeles vm keeltes omandatud ja korrastatud 

teadmisi ning peab samal ajal toetuma nii muudes kui ka kirjutise keeles loodud diskursus(t)e kon-
tekstile, siis on kirjutamine igal tasemel väga raske ja nõuab praktikat.

Eriti raske on kirjutada sihtkeele neis žanrites, mida emakeeles ei vallata. See olukord on aga 
C1-tasemel võrdlemisi tõenäoline: kui muukeelse üldharidusega inimene eesti keeles omandab eriha-
ridust või hakkab tööle, siis on kõik ettetulevad kirjutusolukorrad uued. Koos keelega omandatakse 
teadmisi ja kirjalikke žanreid, mis on vajalikud eneseväljenduseks, teadmiste organiseerimiseks või 
esindajana toimimiseks. Seejuures toetutakse eesti keeles kuuldule (suulise suhtluse osatähtsus töös 
on enamasti väga suur, sest palju infot vahetatakse justkui möödaminnes) ning sageli mitmes keeles 
loetule (seejuures tõenäoliselt mitte ainult emakeeles või eesti keeles kirjutatut lugedes).

C1-taseme kirjutamisoskuse üldise ülevaate leiab lugeja II peatükist (vt II.2.4 lk 45).
Kirjutamise vormilise küljega ei ole C1-taseme keelekasutajal raamdokumendi järgi enam prob-

leeme, v.a näpuvead ja eksimused sellistes seikades, milles eksib ka haritud eestlane ise. Teksti 
paigutus, liigendus ja kirjavahemärgistus on järjekindel ning toetab lugemist13 samavõrd, kuivõrd 
niisuguse kvaliteediga tekst on omane samasuguse haridusega emakeelsele kirjutajale. Õigekiri ega 
teksti välimus ei takista töötamist nõudlikes ametites, ehkki muudel põhjustel on alati arukas lasta 
emakeelsel viseerida oma avaldamisele minevad jm suurema kaaluga tekstid.

C-taseme keelekasutaja kirjutab eesti tähestikule toetudes vabalt, ta tunneb ja kasutab eesti õigekirja 
ja eestikeelsete tekstide ladumise-paigutamise tavasid, näiteks:14

− tavapäraseid väikesi ja suuri tähti nii trüki- kui käsikirjatekstis;
− algustäheortograafi a peamisi norme ja juhiseid, nt tiitlite ja ametinimetuste, nimede ja amet-

like nimetuste kirjapilti ja tavalühendeid (vrd Jaanus Jalakas, doktor Jalakas, dr Jalakas ja 
professor Jalakas; AS Esra, Tallinna Ülikooli germaani-romaani keelte instituut); kohanime 
osiste kirjapilti (nt Inglismaa, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Lõuna-Eesti; 
Munamägi, Pirita jõgi, Pikk tänav, Lühike jalg), pealkirjade õigekirja teksti peal (vt näiteid 
raamatu pealkirjasüsteemis) ja teosele osutades (nt raamatus „Vilunud keelekasutaja. C1- 

11 Allan Collins, Dedre Gentner, A Framework for a Cognitive Theory of Writing. – Lee W. Gregg, Erwin 
R. Steinberg (eds.), Cognitive Processes in Writing. New York, Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1980, 51–72.
12 Raamdokument, lk 82.
13 Raamdokument, lk 137.
14 Vt vajadusel EKKR.
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taseme eesti keele oskus”; Eesti Vabariigi põhiseaduses ja võlaõigusseaduses; määrus „Eesti 
kirjakeele normi kehtestamise kord”; Beet hoveni IX sümfoonia esitus), perioodika jm jätku-
väljaannete nimetuste kirjutusviisi (Eesti Päevaleht, Emakeele Seltsi aastaraamat) jms;

− sõnade ja sõnavormide õigekirja,15 kokku- ja lahkukirjutuse üldlevinud norme;
− kirjavahemärke, nende kasutusnorme ja juhiseid;
− enamikku üldkasutatavaid lühendeid, nende liike ja ladumisviise ning kaasnevat vahemär-

gistust (nt Tallinna elanike, k.a kodakondsuseta isikute, välisriigi kodanike jt residentide 
õigused);

− muid kirjakeele üldkasutatavaid sümboleid (nt eesti jutumärgid, En-Dash-tüüpi mõttekriips 
kahepoolse tühikuga, tavapärased valuutasümbolid, nagu 108 kr, 10 $, 25 €, 20 £);

− arvsümboleid, nt põhi- ja järgarvude kirjutamise üldisi traditsioone (Peeter I, Xa kl või 
10.a klass, 3. mail, 1930. aastatel või 1930ndatel), ajasümbolite kasutusviise ja -ümb rusi 
(aastaarvude, kuupäeva märkimist, nt 20. mail 1998, 1998. aasta 20. mail, 20.05.1998) ja 
arvujärkude kirjutamise tava (nt 0,78; 2000 ja 10 000 või 106 999 265) ning tavapäraseid 
erandeid (nt hind 5.67, ülekandesumma 567.90 vm);

− teksti ladumise tavasid, nt lõigueristust (s.o reataanete kasutamist käsikirjas, taanete ja/või 
suurendatud reavahede kasutust arvuti- või trükitekstis), poolitamise reegleid ja tavasid 
(poolitamine silbi piirilt, arvestamata ühetähelist silpi; soovitav poolitamine liitsõnapiirilt 
jms), lühendite jm sümbolite sidumise tavasid nii laiendi kui ka põhjana (eesnimetähte ei 
jäeta perekonnanimest eraldi reale; ei lahutata arvujärke, arve ühiku lühendist vm sümbolist 
jms) ning kirjalaadide ja -punktide kasutamise traditsiooni.

C1-taseme kirjutiste üldise vormikülje võtab raamdokument kokku järgmiselt.
• Teksti paigutus, liigendus ja kirjavahemärgistus on järjekindel ning toetab lugemist. Teksti 

õigekiri on korrektne, kuigi vahel esineb näpuvigu.

Peamiselt erineb see tase B2-kriteeriumtasemest seepoolest, et tollele vahel omast emakeele mõju ei 
ole enam märgata – ka B2 tase kirjutab selgelt ja arusaadavalt, järgides teksti paigutamise ja liigen-
damise tavasid ning kasutades kirjavahemärke üsna korrektselt; C2-tasemel seevastu õigekirjavigu 
ei esine.16

Vähemalt C1-tasemel tuleks teatud laadi kirjavigadesse siiski veel suhtuda mööndusega.
Eesti kiri on häälduspärane. Kuivõrd keele häälikusüsteemi alused omandatakse esimesel elu-

aastal ja fonoloogilise süsteemi taju enne kooli, siis ei saa võõrkeeleoskuse ühelgi tasemel välistada 

15 Vt õigekeelsussõnaraamatu uusimat väljaannet, võrreldes seda tavapärasuse kontrollimise vajadusel 
1976. aasta omaga: http://www.eki.ee, Raamatud – veaks ei tohiks lugeda midagi, mis eesti kirjakeele teks-
tides fi gureerib.
16 Raamdokument, lk 137.
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väga keelespetsiifi listest seikadest (nt eesti klusiili astmevaheldusest) põhjustatud kirjavigu. Oman-
dada tuleks kesksed ja sagedased, k.a enda keelekasutuses sagedased rasked ortogrammid ning 
harjuda muus osas (eriti töö- ja avaliku elu sfääris) ennast kontrollima või emakeelsel kontrollida 
laskma. Keeleoskuse hindaja asi on osata teatud tüüpi vigade paratamatust arvesse võtta. (Vt ka 
kommentaare sõnakasutuse kohta osas II.2.5 lk 47.)

Ka kirjavahemärgistuse ja suure-väikse algustähe vigadele ei saa alati anda täit kaalu.
Paljude keelte hooldajad on leppinud asjaoluga, et punktuatsiooni ei omandata korrektselt, teis-

tes keeltes taas on kirjavahemärkide süsteem sedavõrd erinev, et eesti oma täielikult omandada ei 
õnnestu.

Mööngem komade puudumise tähtsusetust näiteks seal, kus ka eestlane nad sageli unustab. 
Samal põhimõttel võib andeks anda emakeele nimekirjutustava ülekandeid, nagu eestlasedki kir-
jutavad soomepäraselt suure algustähega, kuid jutumärkideta tekstide kirjeldavaid nimetusi või 
kasutavad pealkirjale viitamisel inglispärast läbivat suurtähte.

Kirja alustes ei tohi aga põhimõtteliselt eksida juba B-tasemel.

Žanritega tuleb C1-tasemel kirjutaja toime järgmiselt.
• Märkmete tegemise ja konspekteerimise oskus on üsna hea. C1-taseme keelekasutaja on 

võimeline koosolekutel, läbirääkimistel jms oludes tegema märkmeid, samuti oma huvivald-
konna loengus, seminaril kuuldut üksikasjalikult konspekteerima, talletades infot sedavõrd 
täpselt ja originaalilähedaselt, et see on teistele arusaadav. Needsamad oskused lubavad 
C1-taseme keeleoskajal koosolekuid ja läbirääkimisi protokollida, edasi anda telefoni teel 
vastu võetud teateid jms. Loengutekstis peituvaid vihjeid C1-taseme kirjutaja veel ei taju 
ega saa teha märkmeid ridade vahele jääva kohta.17

• Tuginedes eelnevale ja oskusele resümeerida ning järeldada, suudab inimene koostada 
loetelusid ja muid sidumata tekste, mis on vajalikud ülevaatlikkuse saavutamisel (sh ülevaa-
tepunktid slaididel, mis toetavad suulist esinemist; joonised, tabelid jm).

• Ülevaatlike ja arvamuskirjutiste areng on järgmine. Juba B2-plusstasemel kirjutab inimene 
argumenteeritud ettekandeid, arvamuskirjutisi jms, tuues välja oma olulisemad seisukohad 
ja väiteid kinnitavad faktid või võrreldes erinevaid arvamusi ja probleemilahendusi. C1-ta-
seme kirjalikud ülevaated ja arvamusavaldused on selged ja hea ülesehitusega ka keeruka 
teema korral, inimene oskab tõsta tähtsama esile, laiendada oma põhiseisukohti ja tuua asja-
kohaseid näiteid. C1-tasemel ei ole veel jõukohane oma teksti ühtaegu sobivalt, mõjusalt 
ja loogiliselt liigendada, nii et lugejal oleks lihtne märgata olulist, ega kirjutada ladusalt 
keeruka sisuga niisuguseid aruandeid jt ülevaatetekste, artikleid ega muid arvamusavaldusi, 
mis kaaluvad teiste seisukohti või arvustavad kirjandusteost.18

17 Raamdokument, lk 114.
18 Raamdokument, lk 80.
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19 Raamdokument, lk 101–104.
20 Raamdokument, lk 79.

• Kirjaliku suhtluse oskus areneb sel tasemel lõplikult välja. Kirjavahetust peaks keeleoskuse 
C1-tase lubama pidada nii meili, faksi kui ka tavalise tiguposti teel, sealhulgas isiklikult 
ja kellegi esindajana, eriti kui saab kasutada sõnaraamatuid. C1-taseme keelekasutaja 
oskab selgelt ja täpselt väljenduda, suhtleb lugejaga paindlikult ja tulemuslikult, sidudes 
oskuslikult oma juttu teiste omaga ning kasutades juba varem (B2) omandatud oskust anda 
tagasisidet, lisada oma seisukohti ja kommentaare. Kirjutades suudab ta kasutada ka emot-
sionaalset ja vihjelist keelepruuki ning oskab teha nalja. Juba varem (B2) on ta omandanud 
oskuse sõnastada tundeid, kommenteerida partneri arvamusi ja teateid.19

C1-tasemel on inimene oma andelaadi piires võimeline ka loovkirjutamiseks. Tema keeleoskus ei 
sega olemast isikupärane ning kirjutamast hea ülesehitusega ja välja arendatud tekste loomulikus 
stiilis, mis arvestab lugejat.20

Kirjutamisoskust iseloomustab kõik, mis on üldomane C1-taseme tekstiloomele (vt lk 151). 
Oskuse kohta kirjalikult vahendada vt VI peatüki vahendusoskuse osast VI.2.4 (lk 152).

Kirjutama õpetamisest ja õppimisest on pikalt juttu raamatu IX peatükis (vt lk 177). Loovkirju-
tamise näiteid esindavad lisa tekstid 6 ja 7, muud kirjalikku keelt 8–10 (vt lk 220 jj).
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IX. VABA KEELEOSKUSE OMANDAMINE, 
ÕPETAMINE JA HINDAMINE

IX.1. C-TASEME KEELEÕPE JA OSALISTE VASTUTUS

Keeleõpet kui protsessi EN ühtsete keeleoskustasemete saavutamiseks käsitlevad mitmelt tahult 
Euroopa keeleõppe raamdokumendi neli peatükki, mis on pühendatud

• õppimisele-õpetamisele (6. ptk),
• ülesannetele ja nende rollile (7. ptk),
• õppekavale ühiskonna keelelise mitmekesisuse taustal (8. ptk) ning
• keeleoskuse hindamisele (9. ptk).1

C1-taseme keeleõppe erijooni käsitleb selle tasemega juriidiliselt võrdsustatud kõrgtaseme suht-
luspädevuse kirjeldus „Tuul tiibades”, mis seob võõrkeele õppimise ja omandamise mõisted, viitab 
kõigi osaliste vastutusalale, osaoskuste ja pädevusliikide arendamisele, autentse sotsiaalse kesk-
konna tähtsusele selles, ülesannetele, tekstidele jpm.2 Vajadusel võib selle allika juurde pöörduda.

Analoogilist teavet leiab B1-taseme varasemast kirjeldusest „Suhtluslävi” ning lisateavet 
värskest B-tasemete keeleoskuse kirjeldusest, mis eespool mainitud allikaid osati vahendab, kuid 
oluliselt ka täiendab.3

Niisuguste allikate olemasolu on põhjus, miks C1-taseme kirjeldus siinkohal ei järgi B1- ja 
B2-taseme kirjelduse struktuuri, nagu seda nõuab ühtse raamistiku tasemete keeleoskuskirjelduste 
koostamise juhend.4 Dubleerimise asemel püütakse pakkuda teavet, mis eesti keeles ei ole kättesaa-
dav, on vähe levinud või vajab rõhutamist.

IX.1.1. Praktilise keeleõppe suunitlus: sotsiokultuurilise ja funktsionaalse 
pädevuse tagamine

Kommunikatiivse keeleõppe võtmesõnad on keelendite valik, keelekasutuse kontekst ja pragmaati-
lised järeldused. Paraku on neid enam arvestatud suulise keeleoskuse arendamisel. Võõrkeeleõppe 
teksti- ja diskursusekeskne käsitelu on suhteliselt harv. Teksti lingvistiline, k.a stilistiline analüüs 

1 Vt Raamdokument: ptk 6–9.
2 Loog, Kerge 1999, IX ptk.
3 Ehala jt 1997, IX ptk; Iseseisev 2008, IX ptk.
4 Reference Level Descriptions for National and Regional Languages (RLD). Guide for Production of RLD. 
Version 2. Strasbourg: Council of Europe. Language Policy Division DG4, November 2005 (edaspidi Guide 
for RLD).
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(sh nii elutarbeliste kui kirjanduslike – s.o tarbe- ja kunstitekstide – analüüs) peaks hõlmama enam 
kirjalikke žanreid.5 Seepärast on kommunikatiivse keeleõppe paradigma laialt täienemas sotsiokog-
nitiivsete sihiseadetega, mis arvestavad keelekeskkonna mõjureid, õppija kriitikavõimet ja loovust 

ning seavad õpieesmärgiks kriitilise keeleos-
kuse, keelekasutaja kui ühiskonna tegusa liikme 
tulevased vajadused. Võõrkeeleoskust nähakse 
inimese üldise kirjaoskuse kultuuriliselt tingitud 
tahuna, mille keskmes on kirjaliku keelevormi 
sotsiaalselt orienteeritud ja kriitiliselt rakenda-
tav valdamine (ehkki suulisest lahutamatuna). 
Mida kõrgem on inimese keeleoskuse tase, seda 
olulisem on niisugune vaatenurk.

Sotsiokognitiivsed arusaamad kirjaoskusest 
võõrkeeleõppe aluse ja tulemusena leiate mh õppi-
jale suunatud II peatüki sissejuhatuses (lk 31).

Õppimisel tuleks arvestada, et inimtegevu-
ses ja -kommunikatsioonis on keelel ühe vahendi 

roll paljude seas. Tekst on osa tegelikest toimingutest, mille eesmärke ta aitab täita. C1-tase me kee-
leõppes tähendab see mitteformaalsete õpingute (keele loomuliku omandamise) osatähtsuse järsku 
kasvu.

Vaba keeleoskust ega keelekasutuse vilumust (C1-C2) ei saavutata traditsioonilisel keelekursusel, 
vaid keelekümbluses – formaalne keeleõpe saab vaid toetada keele loomulikku omandamist kindla-
tel kasutuseesmärkidel. Formaalse õppe süstematiseerivat rolli rõhutavad III ja eriti V peatükk oma 
eesti keele varaga.

Klassiruumis soovitatakse
• võtta fookusesse õppijate tegelik elu ja kogemus n-ö siin ja praegu, lastes neil selle kohta 

väljendada oma mõtteid, arvamusi ja tundeid (pikemalt tagapool).6

Iseseisvalt tuleb C-taseme püüdlejal näiteks
• lugemisoskuse saavutamiseks kindla ringi tekste lugeda, isegi kui see keerukamas žanris 

tähendab esialgu sõna-sõnalt tõlkimist, et seejärel tabada-korrastada mõtet;
• eluga kursisolekuks kindlaid tele- ja raadiosaateid või kirjalikke meediakanaleid jälgida, 

hoides sõnaraamatut ligi (tõlkeabi on ka siin C1-taseme loomulikke kinnistajaid);
• eriala- ja töökeele omandamiseks seda eriala eesti keeles õppida või end töö alal eesti keeles 

täiendada;

5 Kern 2000: 53 jm.
6 Kern 2000: 133.

TEKST ON OSA TEGELIKEST 
TOIMINGUTEST, MILLE EESMÄRKE 

TA AITAB TÄITA. C1-TASEME 
KEELEÕPPES TÄHENDAB 
SEE MITTEFORMAALSETE 

ÕPINGUTE KUI KEELEKÜMBLUSE 
OSATÄHTSUSE JÄRSKU 

KASVU (KEELE LOOMULIKKU 
OMANDAMIST ENDALE TÄHTSATES 

OLUKORDADES).
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• kirjavahetuse valdamiseks eestikeelne kirja- või meilivahetus regulaarseks muuta, mis on 
võimalik näiteks eestikeelsetes foorumites osalejana;

• avaliku või kodukoha elu mõjutamiseks kodanikuühingutes vm huvirühmades eesti keeles 
kaasa lüüa, kuulata, lugeda, sõna võtta, kirjutada;

• julgesti suhelda eestikeelsete kolleegidega jt ka isiklikul tasandil.

Seda rida võib jätkata, kuid tähtsam on moraal: vaba keeleoskus nõuab edasijõudnu tasemel oman-
datud keele kasutamist tegelikus elus, olgu siis kirjalikult (nagu võimalik Eestist kaugel elades) või 
suuliselt ja kirjalikult (nagu loomulik kohapeal).

Siiski on kõige tõhusam selline võõrkeeleõpe, mis seob osaoskusi mittelineaarselt, arvesta-
des nende inimmõtlemises kattuvaid alasid: kirjutamine aitab korrastada mõtteid loetu kohta või 
kujundada ette oma seisukohti hiljem loetava teemal, kuid ka peegeldada lugemisprotsessi (millised 
kogemused aktiveeruvad, mis on raske ja arusaamatu ning miks; vt ka tabel 15 lk 180); lugemine 
aitab märgata lingvistilisi, retoorilisi ja stilistilisi elemente, kaasata neid oma kirjutistesse ning krii-
tiliselt jälgida enese või kaaslaste kirjutisi, mis vajavad korrastamist ja korrektuuri jne.

Richard Kern nimetab sotsiokognitiivse võõrkeeleõppekava nelja komponenti:
• olukohastatud praktika, ingl situated practice (kümblemine reaalses keelekasutuses, kus 

kõnealused sündmused või teemad seotakse osalejate mõtete, arvamuste, kogemuste, aru-
saamiste, teadmiste ja hoiakute väljendamisega);7

• varjamatu juhendamine, ingl overt instruction (tähenduse leidmine, väitlemine tähenduse 
üle, tähendusmudeli ja mõtteskeemide teadvustamine õppija jaoks, aine(stiku) ja keele ise-
seisev omandamine õpetaja suunamisel; ingl scaffolded learning);

• kriitiline raamistus, ingl critical framing (keeleõpingute juhendamise tagasisidemõõde, 
mille fookuses on kogemus n-ö seal ja toona, s.o analüüsitava teksti loomekontekstis; seo-
sed keele ja mõtte vahel, tähendusmudeli, suhtluskonteksti ja sotsiokultuurilise konteksti 
suhted ja koostoime);

• transformeeritud harjutamine ehk muundatud praktika, ingl transformed practice (tähendus-
mudelite ülekanne ja ümbermõtestus konteksti muutudes, s.o arutelu üldises ja individuaalses 
kontekstis).8

Esimest komponenti on nimetatud keele kasutamiseks kontekstis ja inimsuhtluse baasoskuseks 
(ingl Basic Interpersonal Communication Skill), mis on oma olemuselt alateadlik. Ülejäänud 
kolme nähakse omakorda läbitunnetatud haritud keeleoskusena (Cognitive Academic Language 
Profi ciency).9

7 Pikemalt vt James Paul Gee, Situated Language and Learning. London, New York: Routledge, 2004.
8 Vt Kern 2000: 133.
9 Vt viiteid samas.
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10 Raamdokument, lk 147–148.

Tähtsad pole aga nimetused, vaid sisu. Formaal-
ses keeleõppes tähtsustub C1-tasemel õpisiht. Iga 
kursus peaks tegelema kindla ringi teadmiste, osa-
oskuse ja/või pädevusliigi arendamisega, näiteks 
asjaliku (arendava ja töise) või loomingulise kirjuta-
misega, piiritletud temaatilises ringis vestlemisega, 
kultuuritahkude aruteluga, kultuuride võrdlusega, 
avalike aktuaalsete teemade lahkamisega, ilukir-
jandusega jne, mis muidugi ei välista osaoskuste 
kombineeritud arendamist (vt ka eespool). Selle 
taseme õpe põhineb autentsete alustekstide läbitöö-
tamisel (mingi ringi tekstide eelneval või pideval 
lugemisel, saadete või loengute kuulamisel, teatri- 
või kinokülastusel jne) ja oma teksti sihipärasel 
loomisel. Omal kombel on kogu selline õpe nii 

teadmiste eesti keeles omandamine kui ka rollimäng: õpirühmas suheldakse omaenese sotsiaalseid 
rolle peegeldades ning õpitakse selleks, et kindlas rollis toime tulla. See nõuab nende rollide avarat 
mõistmist ühendatud keele- ja kultuuriõppe kavandamisel ja suunamisel.

Rollimängude kavandamisel C1-taseme keeleõppe jaoks (olgu õpivaras või tunnikavas) on 
kasulik vaadata raamdokumendi suhtlusmallide osa, eriti aga sealset ostmise üldskeemi, milles abst-
raheeritakse ostutoimingute ahela kõik teksti sisaldavad või potentsiaalselt sisaldavad toimingud, 
mida enamik oma üllatuseks leiab lehekülje jagu.10 (Stereotüüpsel lähenemisel kujutaksime ette vaid 
lühikest ostu-müügi dialoogi.) Niisugune eeskuju 
suunab nägema toiminguahelaid nende keerukuses 
ning mõistma tekstide rolli ja seoseid selles ahelas. 
Ühtlasi saavad hoopis sisukama mõtestuse olukor-
rad, mida C1-taseme õpitulemuste reana on püütud 
kirjeldada IV peatükis (vt lk 76), teisalt aga eespool 
mitmes kohas nimetatud vajadus arvestada tekste 
luues seniste toimingute kulgu.

Paraku tuleb siingi silmas pidada, et  rollimäng 
õnnestub vaid siis, kui roll on osaleja jaoks loomu-
lik, st ta kujutab läbimängitavat rolli ja rollitoimin-
guid ette, nii et tegeldakse olu- ja rollikohase keelekasutuse, mitte rolli enda omandamisega, või siis 
omandatakse rolle koos rollitüüpiliste olukordade keelega. Nõnda liigub rõhk taas sellele, et vilunud 
keeleoskaja parim õppemeetod on keelekümblus: näiteks arst õpetamas teisele või tulevasele arstile 

SOTSIOKOGNITIIVNE KEELEÕPE 
NÕUAB OLUKOHASTATUD 

PRAKTIKAT, MIS TOOB ESILE 
ISIKLIKU KOGEMUSE, SAMUTI 
VARJAMATUT JUHENDAMIST, 

KRIITILIST RAAMISTAMIST 
JA TRANSFORMEERITUD 

HARJUTAMIST. SEE SOOSIB 
IGASUGUST KEELEKÜMBLUST 

NING SUUNAB TEGELEMA 
MITMEKESISE ASJALIKU 

ŽANRIVALIKUGA.

ROLLE, MILLE KEELT 
OMANDATAKSE, PEAB ENNE 
TUNDMA VÕI KOOS KEELEGA 

AUTENTSELT OMANDAMA – KA 
ROLLIMÄNG ÕNNESTUB VAID 
EELDUSEL, ET ÕPETAJA JA 
ÕPILANE ROLLI TUNNEVAD.
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keelt arstitöö tegelikke olukordi jälgides või mängides läbi arsti-patsiendi dialoogi, arsti visiiti selle 
kaheplaanilise (õele ja patsiendile suunatud) dialoogilise keelekasutusega ning haigusjuhu arutelu 
tegelikul või kujuteldaval kolleegiumil, samuti korrigeerides võõrkeelse kolleegi täidetud haigus-
lugu ja selle väljavõtet, kuulates tema ettekannet loetud teabe kohta, mis aitab panna diagnoosi, 
leida ravimeid ja nii ravida värsket patsienti N, vms.

C-taseme keeleoskus ei tule kätte pelgalt fi loloogi juhendatud keeletunnis ja fi loloogist on enim 
abi sellise keeleõpirühma jaoks, kelle liikmete õpieesmärgid on sarnased – ühiste eesmärkidega 
õppijad valdavad rolle ja algatavad mängulisi keeletoiminguid, fi loloog aga lihvib ja parandab 
nende keelt. Alternatiiviks on milliste tahes õpiteemade sidumine eri huvidega osalejate kogemuse, 
mõtteviisi ja keelekasutusega (vt eespool olukohastatud praktika kohta ühendatuna õpetaja suu-
namise, kriitilise raamistamise ja individuaalse transformeerimisega). Eesti ülikoolides on õnneks 
pikaaegsed kogemused erialapõhiste võõrkeele õpirühmade suunamisel, samuti on Eestisse jõudnud 
kollegiaalse täiendõppe meetodid.

Erialase keelekasutuse suund, mis alati kätkeb ka sotsiaalse partneri ootuste tahku, ootab keele- 
ja valdkonnaasjatundjate mitmekülgset koostööd, valdkonna sisesuhtluse ja avaliku (partnerit 
hõlmava) suhtluse uurimusi ning paindlikku õpivara, et mitte liiga kauges tulevikus muuta laiemalt 
võimalikuks ka erialakeele tasemeeksamid. On ilmne, et suur osa erihariduse valdkonna õppejõude 
vajaks enam teavet keelelise kommunikatsiooni olemuse kohta, sest ametialaste – eriti väljapoole 
suhtlemist nõudvate – keelekasutusolukordadega ei tulda vaatluspõhisel hinnangul Eestis (emakee-
lega) kuigi hästi toime. Seda enam on õppejõul jm õpetajal vaja L2-kasutust puudutavaid teadmisi, 
sest nende õpirühmades on üha enam muu emakeelega inimesi.

IX.1.2. Osaoskuste ja pädevuste arendamine

Lugemisoskuse arendamine

Lugemisoskusest ja selle C1-tasemest on pikemalt juttu osas VIII.1 (lk 164). Sel tasemel on luge-
mine sorav, mõistev, paindlik ja automatiseerunud. Inimene tuleb toime kõigile endale vajalike ja 
oluliste žanritega, vajades aeg-ajalt sõnaraamatut ja võimalust seda-teist uuesti lugeda.

Lugemisoskuse arendamise juures peetakse tänapäeval väga tähtsaks metakognitsiooni ehk ini-
mese oskust oma lugemisprotsessi ja -strateegiaid teadvustada ja peegeldada.11 Seepärast on allpool 
välja pakutud lugemise ja kirjutamise kui seotud protsesside teadvustamist hõlbustav töövahendite 
ja -võtete kogu (vt tabel 15 lk 180). Veel tasub tähele panna Rahvusvahelise Lugemisühingu (IRA12) 

11 Vt nt: Michael Pressley, Metacognition and Self-Regulated Comprehension. – Alan E. Farstrup, S. Jay Samuels 
(eds.), What Research Has to Say About Reading Instruction. Newark, DE: International Reading Association, 
2002, 291–309; Jane Braunger, Jan Patricia Lewis, Building a Knowledge Base in Reading. Second Edition. 
Newark, DE: International Reading Association, the National Council of Teachers of English, 2006.
12 International Reading Association.
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propageeritavaid ja C1-tasemel vägagi olulisi põhimõtteid: toetumist individuaalsetele huvidele 
ning võimalikult avarat tekstide ringi, mis hõlmaks nii ilu- kui tarbekirjandust, kaasates viimase 
puhul kõigis valdkondades inimesele oluliste ja/või huvi pakkuvate žanrite tekste ja elektroonilise 
lugemise.13

Tuleb arvestada, et kiire aeg on toonud kaasa üha suurema huvide lahknemise (rühmitumise) 
ning üha lühemate tekstide osatähtsuse kasvu. Ka ei tohi internetti vaadelda kui tulutu ajaviite 
keskkonda (see on paraku keskmise ja vanema põlvkonna väga levinud stereotüüp) – võrgusuhtlus 
pakub erilist ja vältimatult tähtsustuvat hüpertekstikogemust; veeb on asendamatu teabekeskkond, 
mis arendab individuaalset mitmekeelsust (paljukeelsust, plurilingvalismi), suhestades võõrkeeli ja 
emakeelt vägagi kooskõlas EN keeleõpperaamistiku ideoloogiaga.14

Eesti keele kui võõrkeele lugemisoskuse arendamist toetab Piret Kärtneri metoodikavihik 
„Lugemisoskuse arendamine”, mis käsitleb nii valikulist, üldist, süva- ehk üksikasjalikku kui ka 
loovlugemist (tõsi, kasutades sisukorras miskipärast teistsuguseid termineid).15 Kõigi nende stra-
teegiate arendamiseks pakutud harjutusi saab C1-taseme jaoks kohandada, mitmed neist harjutavad 
inimest ühtlasi võimalike testiküsimuse tüüpidega. Raamat ei süvene uue meedia kaasamisvõima-
lustesse, mille kohta on eraldi palju käsitlusi – arvutivõrk on C1-taseme keeleomandamise autentse 
keskkonnana asendamatu.16

Eesti keele kui võõrkeele õpetajate, aga ka õpivara koostajate jaoks võib kasulikuks osutuda Sirje 
Nootre eestikeelsele gümnaasiumile suunatud lugemisõpik koos kõige juurdekuuluvaga17 – maail-
mas ei ole väga tavaline leida sellesarnast moodsale lugemisteooriale toetatud õpikut. Positiivse 
joonena tuleb märkida, et Nootre suunab tegema selget vahet kunstitekstide ja muude vastuvõtul, 
mis niisamuti on moodne suund: maailmas maadeldakse siiani õpetajatega, kes sunnivad ilukirjan-
dust memoreerima nagu teabeteksti, koormates noore lugeja mälu ja võttes temalt lugemisnaudingu 
juba ette. Raamatu tähtsus õpetajale ja õpivara koostajale on seda tähtsam, et alanud üleminekul 
eestikeelsele gümnaasiumile annavad eesti keeles kirjandustunde paljud muu emakeelega õpetajad 
(raskusi ei tohiks tekkida, sest neile inimestele on C1-keeleoskustase loomulik).

13 Vt samas. Vt ka IRA kodulehte http://www.reading.org/, eriti näiteks Position Statements lingi all Research 
and Policy.
14 Vt Raamdokument, lk 20.
15 Piret Kärtner, Lugemisoskuse arendamine. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn: Phare, TEA Kirjastus, 
2000 (Kärtner 2000d).
16 Interneti ja arvuti kohta keeleõppes vt: Carla Meskill, Teaching and Learning in Real Time: Media Techno-
logies and Language Acquisition. Houston: Athelstan Publications, 2002. Üldisemalt käsitleb arvutipõhise 
õppe võimalusi nt: Richard E. Mayer, Multimedia Learning. Cambridge: CUP, 2001. Vt ka Publications 
on using technology for language teaching: http://www.writeit.to/ruth/publications/international.html 
(11.07.2008). Vt ka Marge Vaher, Siret Viitak, Tuhandete võimaluste maa. – Johannes jt 2006: 38–44 (Vaher, 
Viitak 2006).
17 Sirje Nootre, Kirjanduse kõnetus. Tallinn: Avita, 2004. Samasse komplekti kuuluvad ka õpetajaraamat ja 
kaheosaline töövihik (Avita, 2004).
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Eesti tekstide kriitilise lugemise oskust õpetab Katrin Aava ja tema asjakohane raamat on hea 
täiendus ka eesti keele kui võõrkeele õpetajatele, õppekava ja kursuste ettevalmistajatele ning 
õpivara kirjutajatele.18 Laiemalt igasuguse õpetajaettevalmistuse aspektist, mis muutub oluliseks 
eestikeelsele gümnaasiumile üleminekul, käsitlevad kriitilise kirjaoskuse teemat Cheryl Dozier, 
Peter Johnston, Rebecca Rogers, kellele väga palju ka viidatakse.19

Süstemaatilise teoreetilis-praktilise ülevaate kriitilise meediakasvatuse kolmest tahust (prob-
leemi nägemine, lahenduse otsimine ja asjakohane praktika) leiab Juha Herkmani töödest.20 Autor 
osutab vajadusele lähtuda kasvatuses tõsiasjast, et ühiskonna hüved ei ole ühtviisi kõigile kätte-
saadavad, mistõttu kasvatus peab tarbimis- ja popkultuuriühiskonnas suutma suhestada tekstide 
vastuvõtu lugeja taustaga (osasaamisega tööelust, majandus- ja kultuurihüvedest), mis määrab tõl-
genduse – see pole võimalik sisemise aktiivsuseta teksti suhtes. Autori ainekäsitluse eelised on

• loomuliku ja visuaalse keele ühendamine (Eesti õpetajaettevalmistusse ei kuulu teatavasti 
visuaali lugemine ja keelelise tekstiga seostamine) ning

• avaliku tõlgenduse erijoonte esiletoomine valdkonniti (tootmine, turustamine, kaup ja tee-
nused, tarbimine) koos peatükiga tõlgendusaktiivsusest.

Meediakasvatus kui üldhariduse õppekava läbiv ainevaldkond aitab siduda kõigis ainetundides 
omandatava emakeele ja võõrkeeled.

Lugemisoskuse moodsa õpivara koostamiseks pakub eeskuju Cambridge University Press’i 
suhteliselt värske kolmetasemeline komplekt, mis on orienteeritud arendama lugemisoskust, avar-
dama sõnavara ja kujundama kriitilise mõtlemise oskust.21

Kirjutamisoskuse arendamine

Kirjutamisest on juttu II peatükis, mis tutvustab C1-taseme üldist toimetulekut (vt II.2.4 lk 45), 
ning põhjalikumalt VIII peatükis, mis käsitleb selle taseme kirjalikku keeleoskust (vt VIII.2 lk 166). 
Neid täiendab VI peatüki tekstiloome osa (vt VI.2.3 lk 151).

18 Katrin Aava, Veenmiskunst. Tallinn: Avita, 2003. Raamatus käsitletakse teemasid nagu suuline ja kirja-
lik tekst, sümbolid ja nende tähendus, teksti arendustüübid, argumenteerimine, informeerimine, veenmine, 
manipuleerimine, teksti ülesehitus, meediatekst, reklaam ja demagoogia. Vt ka juurdekuuluvat õpetajaraa-
matut, mis pakub metoodilisi soovitusi: Katrin Aava. Veenmiskunst. Kõnekunst. Tallinn: Avita, 2003.
19 Cheryl Dozier, Peter Johnston, Rebecca Rogers, Critical Literacy/Critical Teaching: Tools for Preparing 
Responsive Teachers. Language and literacy series. New York: Teachers College Press, Columbia Univer-
sity, 2006.
20 Nt Juha Herkman, Kriittinen mediakasvatus. Tampere: Vastapaino, 2007.
21 Strategic Reading. Building Effective Reading Skills. 1–3. Cambridge: CUP, 2003–2006. Komplekti eri 
osade autorid on C. Richards, Samuela Eckstut-Didier, Lynn Bonesteel. Vt: Student manual / Study Guide 
1–3; Teacher’s Edition. Level 1–3; Supplementary Activities Answer Key. Siinkirjutaja ei ole komplektiga 
tuttav – soovitus põhineb kättesaadavatel kiitvatel retsensioonidel.
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Kirjutamisoskuse arendamise teemal on Eestis kaitstud Merle Jungi saksa keele õppimisele kes-
kendatud doktoritöö, mis oma üldosades pakub hea ülevaate teemakohase mõtte arengust 2006. 
aasta seisuga.22 Kitsamalt on töö teema mänguline keelekasutus keeleõppe osana, mille tähtsusele 
viitab ka raamdokument.23 Praktilisema suunitlusega on Piret Kärtneri metoodikavihik „Kirjuta-
misoskuse arendamine”, milles pakutud kirjutise hindamise leht sobib C1-tase me töösse. Tema 
kirjutusülesandetüüpide enamik lubab end tasemekohastada.24

Kirjutamise mudeleid on koostatud mitmeid, sest nende arvestamine õppetöös aitab teadvustada 
kirjutamise keeruka protsessi üheaegseid aspekte ja nende seoseid. Alljärgnevas pakutakse varase-
mate mudelite arendusena välja kirjutamise sotsiokognitiivne mudel. See arvestab eduka kirjutise 
toetumist inimese

• aineteadmistele ja kõigele sellega seonduvale tema maailmapildis,
• ema- ja võõrkeelekogemusele ühendatuna kirjutaja muu kogemusega,

nagu ka asjaolusid, et
• kirjutamine on paratamatult seotud suuliste või kirjalike alustekstidega jt mujalt pärit tead-

mistega, millega oma mõtteviis, teemaarendus, hoiakud jm suhestatakse,
• kirjutis arvestab ühtaegu adressaati ja ainet, väljendades mõlema suhtes mingisuguseid hoia-

kuid − neutraalsuse korral jääb see enam varjatuks (vt joonis 4).

Ülal toodud kirjutamisprotsessi mudel pakub võimaluse kogu protsesskirjutamise käigu teadvus-
tamiseks. Samas on lugemine ja kirjutamine, nagu kas või ülal esitatud mudelist näha, mitmeti 
tihedalt seotud.

Sõltumata vanusest ja keeleoskustasemest on õpilasi, kellel on lugemise ja kirjutamise juu-
res vaja oma alateadlikke kognitiivseid strateegiaid teadvustada. Sellele aitab kaasa Carol Olsoni 
ja Robert Landi järgi koondatud töövahendite ja võtete kogu,25 mis tugineb John Hayesi ja Linda 
Floweri 1980. ja 1981. aasta kirjutamismudelile ja paljudele selle arendustele, k.a Olsoni enda oma 
aastast 2003 (vt tabel 15).

Kirjutamisoskuse arendamiseks on vaja žanrikeskselt tegelda stiiliga. Ülal on korduvalt viida-
tud stiilide segamisele paljudes emakeeltes; ka osutab Kadri Sõrmus eesti emakeele riigikirjandite 
kantseliitlikule keelekasutusele, mis on ulatunud ametnike ja juristide keelest ka avalikesse meedia-
tekstidesse.26

22 Jung 2006.
23 Vt Raamdokument, lk 72.
24 Piret Kärtner, Kirjutamisoskuse arendamine. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn: Phare, TEA Kirjas-
tus, 2000 (edasi Kärtner 2000a).
25 Vt Carol Booth Olson, Robert Land, Cognitive Strategies: a Readers’ and Writers’ Tool Kit. – AdLit.Org,  
Topics. 2007. http://www.adlit.org/article/21573 (29.06.2008).
26 K. Sõrmus 2008: 17.
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27 John R. Hayes, Linda S. Flower, Identifying the Organization of Writing Processes. – Lee W. Gregg, 
Erwin R. Steinberg (eds.), Cognitive Processes in Writing. New York, Hillsdale: Erlbaum, 1980, 3–30. Hayesi 
ja Floweri mudelit on siin eriti olulisel määral arendatud kirjutaja mälu ja tunnetuse poolelt, võttes aluseks 
mitmesuguseid uuemaid arusaamu keele ja kogemuse seostest. Vt pikemalt: Kerge 2005b.
28 Martin Ehala, Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees, 2000.
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Lu
ge

m
in

e,
 jä

re
ld

am
in

e,
 re

sü
m

ee
rim

in
e,

 re
fe

re
er

im
in

e

Kirjutamisoskuse arendamiseks pakub õpetajale ja õpivara koostajale ideid ka Martin Ehala 
„Kirjutamise kunst”.28 See eestikeelsele gümnaasiumile mõeldud tekstiõpetuse õpik on väga käsi-
raamatulik. Pakutakse otseseid juhendeid ja harjutusi, mille najal oma kirjaliku eneseväljenduse 
oskust parandada, olgu eesmärgiks igapäevaste tarbekirjade koostamine, kursusetöö kirjutamine, 
reklaam, propaganda või ilukirjanduslik katsetus.
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Tabel 15. Kognitiivsed strateegiad: lugeja ja kirjutaja töövahendid
Alus: Olson 2003: 829

Kognitiivne strateegia Mõtet suunavad lausealustused
Toimingu kavandamine ja sihiseade

• Tegevussammude plaanimine ja kirjutise 
kavandamine

• Eesmärkide seadmine ja suhestamine
• Otstarbe tuvastamine
• Eelistuste määratlemine

Minu eesmärk on …
Kõige tähtsam on mulle …
Et oma sihte täiustada, peaksin …

Seniste teadmiste ärakasutamine
• Teadmiste aktiveerimine
• Olemasolevate teadmismudelite otsing

Ma tean juba, et …
Sellega tuleb meelde, et …
See on seotud millega

Küsimine ja ennustamine
• Küsimuste esitamine: teema, žanr, autor 

või adressaat, otstarve jne.
• Fookuse leidmine / tähelepanu suunamine
• Järgmiste sammude ja juhtumuste ennus-

tamine
• Mõttelõnga veeretamine hetkest edasi

Imelik, miks …
Mis siis, kui …
Kuidas jõuda …
Võin kihla vedada, et …
Minu arvates …
Kui …, siis …

• Fookuspunktide kindlakstegemine, et kin-
nitada või muuta tähendusi

Peamõtte, põhiidee, asja tuuma 
konstrueerimine

• Visualiseerimine, olulise silme ette mana-
mine

Seda võiks ette kujutada …
Silma ette tuleb …
Kui seda saaks fi lmida, siis …

• Seoste loomine Sellega seoses tuleb meelde
Seda/Samalaadset olen ma kogenud (lugenud, näi-
nud) siis, kui …
Neid asju saab seostada, sest …

• Esialgsete tõlgenduste vormimine Minu jaoks tähendab see, et …
Ilmselt käib see näide mille kohta
Hakkab tunduma, et …

• Põhiidee(de) leidmine Kõige tähtsam idee on, et …
Mõistmise võti on selles, et …
Kokkuvõttes võib siit järeldada/leida, et …

29 Carol Booth Olson, The Reading/Writing Connection: Strategies for Teaching and Learning in the Secon-
dary Classroom. Boston: Allyn and Bacon, 2003.



181IX. Vaba keeleoskuse omandamine, õpetamine ja hindamine

• Teabe organiseerimine
• Skeemide laiendamine
• Meelelaadi kohandamine

Kõige selgemini saan samastuda kellega
Selle koha peal läks huvitavaks, kus …
No tüüpiline mina/autor, sest …

Monitooring
• Tunnetusprotsessi juhtimine
• Tegevusviisi ja -aja reguleerimine
• Kinnituse leidmine, et lugeja/kirjutaja on 

õigel teel
• Märguanded, kui strateegia tuleb läbi 

mõelda

Siin kadus mõttejärg ära, sest …
Selle koha pean üle lugema, sest …
Põhiliselt olen ikka õigel joonel, sest …

Tähenduse ümbermõtestus, mustandi 
läbikirjutamine

• Teksti kulgu pidi mõtteni tagasi liikumine Et paremini aru saada, peaksin rohkem teadma 
millest
Täiesti selge on ikkagi see, et …
Arvatavasti tähendab see, et …, aga peaks ehk 
kontrollima

• Tähenduse taasleidmine
• Tõlgenduste usaldusväärsuse otsimine
• Teksti üksikasjalik analüüs / detailidesse 

süvenemine 

Algul arvasin, et …, aga nüüd …
Siinkohal tuleb pähe, et …
Sellest asjast saan ma küll teisiti aru, sest …

•     Autori ametioskuste analüüs See liin on minu jaoks (selge, oluline)
See koht (sõna, fraas, lause) iseloomustab asja 
väga täpselt
Mulle meeldib, kuidas kirjutaja oskab luua seoseid 
mille vahel, seostada mida

Peegeldamine/tagasiside ja suhestamine
• Tagasitõmbumine
• Loetu, kirjutatu inventeerimine, järelemõt-

lemine
• Teadmiste kaalumine
• Järeldamine (juhiste leidmine) oma elu-

viisi jaoks

Kokkuvõttes on asi/mõte siis selles, et …
Siit võib järeldada, et …
See on minu jaoks tähtis, sest …

Hindamine
• Töötlemine
• Küsimiste esitamine
• Kvaliteedi hindamine ja väärtustamine
• Kriitika vormimine

Mulle see meeldib, sobib, on vajalik / ei meeldi, ei 
sobi, ei ole tähtis, sest …
Asjast oleks rohkem kasu, kui …
Põhisõnum on, et …
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30 Leelo Kingisepp, Mare Kitsnik, Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele. Audio 
CD-d. Tallinn: TEA Kirjastus, (2001) 2008.
31 Piret Kärtner, Kuulamisoskuse arendamine. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn: Phare, TEA Kirjastus, 
2000 (Kärtner 2000b).

Kuulamisoskuse arendamine

C1-taseme kuulamisoskusest on juttu õppijale suunatud II peatükis (vt lk 31). Seda käsitlevad ka 
VII peatüki suulise suhtluskoostöö ja kuulamise osad (vt lk 157 ja 159) ning teksti vastuvõtuosku-
sele pühendatud osa VI peatükis (lk 150).

Kuulamisoskus on B2-kriteeriumtasemel juba omandatud nii, et inimene mõistab kirjakeelset 
juttu isegi mürarikkas keskkonnas (kuigi mitte kõike ja alati). Siiski domineerib paljudes huvipak-
kuvates suulistes tekstides argikeel ning oskus autentseid tekste mõista seostub dialoogiga, mille 
temaatika pole sageli kuigivõrd spetsiifi line.

C1-taseme väljaarendamiseks tuleks harjuda kuulama:
• pikemat ja spetsiifi lisemat teksti, nt raadiosaateid, ettekandeid, loenguid vms
• avalikke ametlikke esinemisi, nt riigitegelaste vm ametiisikute sõnavõtte, intervjuusid, pike-

maid ja/või kommenteeritud uudiseid
• kiiremat ja keerukamat dialoogi, nt emakeelsete dialoogi läbirääkimistel, koosolekutel, 

seminaridel, erakondade valimisdebatte jm väitlussaateid.

Muuhulgas on õpetajale ka tunni jaoks internetis kättesaadavad Riigikogu stenogrammid, Vikerraa-
dio erisaated (nt keelesaated) jpm, mis võiks õppijale sisulist huvi pakkuda, kuid moodsad õpikud 
pakuvad ka ise autentset lindimaterjali: C1-taseme õppes näiteks Leelo Kingissepa ja Mare Kitsniku 
komplekt „Avatud uksed”.30 Autentse ja õpiteemadega seotud kuuldevara kõrval on selle õpikomp-
lekti eeliseks huvipakkuv valik kirjalikke autentseid tekste ja väga head tekstianalüüsipõhised 
harjutused. Tekstide žanriline ring jääb C1-taseme jaoks siiski mitmeti kitsaks, mis ongi loomulik 
(vt viiteid elulise keelekümbluse tarbele peatüki algupooles lk 171–172).

Eesti keeles on kuulamisoskuse arendamisest ilmunud Piret Kärtneri metoodikavihik.31 Vihiku 
lühidus muudab selle enam oluliseks algtaseme ja iseseisva keelekasutaja kuulamisoskuse saavuta-
misel, kuid osav õpetaja saab nii kasulikke teadmisi kui ka näpunäiteid, mida C1-tasemele sobiva 
materjaliga teha.

C1-taseme kuulamismaterjali võiks rikastada eestikeelsed „jumalike” keeltega (visuaalkunsti 
ja/või muusikaga) toetatud fi lmid, vokaalmuusika, miks mitte ka ooperi- või muusikalisalvestused, 
luuleplaadid, kuuldemängud, kultuurisaated ja muidugi kõik meedias individuaalselt huvipakkuv. 
Kriitilist kuulamist väärivad reklaam ja poliitilised väitlused, aktuaalsed saated ja rikas dokumenta-
listika. Asjakohane ja ühtaegu järjest enam jõukohane on käia teatris, ja kui taas linastub eestikeel-
set, ka kinos.
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Kõnelemisoskuse arendamine

C1-taseme rääkimisoskusest on juttu õppijale suunatud II peatükis (vt lk 43). Seda käsitlevad ka 
VII peatüki suulise suhtluskoostöö ja esinemise osad (vt lk 157 ja 158) ning teksti loomeoskusele 
pühendatud osa VI peatükis (lk 151).

Väga hästi arendab kõnelemisoskust kõik see millele eespool olukohastatud õppest ja rollimän-
gudest rääkides viidatakse R. Kerni ja J. P. Gee järgi (vt IX.1.1 lk 171): tundides oma arvamuse 
avaldamine, eluliste olukordade ja sündmuste eesmägipärane kirjeldamine, loetu ja kuuldu üle 
diskuteerimine jm õppija elulisele kogemusele ja tunnetusviisile toetuv, kogemuse vahendamine 
suuliselt – vahel ka mänguliselt kindlat kanalit või keskkonda silmas pidades (nt eriala- või ka võõra 
eriala ajakirjast leitud huvitavat teavet puudutavad ettekanded ja leitu arutelu vms). Kuulamist ja 
rääkimist kui suhtluskoostöö tahke arendab ka rühma- ja eriti paaristöö, näiteks järelemõtlemis- või 
frontaalse arutelu küsimuste suunamine kõigepealt hetkeks paaridele.32

Lisaks tasub (eriti erihariduse omandajatega jt täiskasvanud õppuritega) kasutada kogu koge-
must, mida kirjandus vahendab suulise kommunikatsiooni kohta töökeskkonnas.33

Eesti keeles on kõnelemisoskuse arendamisest kirjutanud metoodikavihiku Piret Kärtner.34 
Juhin tähelepanu, et C1-taseme formaalses õppes võib sealt lühiajaliseks vahelduseks või alustavaks 
soojenduseks kohandada isegi neid harjutusi, mis esmapilgul tunduvad sobivat lastele jm algaja-
tele. Näiteks lihvivad kordamisharjutused (eriti emakeelse järgi kordamine) hääldust ja voolavust, 
ahelkordamised aga teksti kiiret ja sujuvat korrastamist kolmanda isiku positsioonilt, mida on vaja 
vahendamisel oma tekstiloomes, jne.

C1-taseme suulise esinemise oskust arendavad peale olukohastatud õppe žanrite autentsed 
õpi- ja töistel eesmärkidel koostatud ettekanded, sõnavõtud ja esinemised seminaril, konverentsil, 
koosolekutel või kodukoha (nt valla või ühistu) asjade arutelul jms. Formaalne õpe võib neidki läbi 
mängida, vastastikku või ringis hinnata lasta jms.

Rääkimisoskuse arendamisele on REKK metoodikasarja kogumikus pühendatud osa „Kuidas 
tekitada õpilastes soovi suhelda”, kus Elle Sõrmuse samanimelist artiklit täiendab Hille Pajupuu 
hindamisteemaline kirjutis.35

32 Rühmatöö sotsialiseerivast rollist on palju juttu olnud, ilma et see aine omandamisel annaks individuaal-
sest paremaid tulemusi. Paaristöö kohta on aga (tõsi, reaalainetes) leitud, et see parandab ka õpitulemust. Vt 
pikemalt Krista Kerge: Rühma- ja paaristöö ühiskondlike protsesside taustal. – Mari Kadakas (koostaja), 
Katrin Kalamees (toim.), Emakeele ja kirjanduse õpetamisest koolis. Abiks õpetajale. Tallinn: REKK, Argo 
Kirjastus, 2005, 54–64 (Kerge 2005a).
33 Näiteks leiab otsinguga „oral communication” terve hulga kirjandust, mille hulgas on erialati orienteeritud 
raamatuid (nt toetatuna arstide või farmatseutide suulisele ja kirjalikule suhtlusele) ja üldisi, sealhulgas nt 
suhtlusvigade põhjustest. Samalaadseid päringuid võib otsingumootorites teha märksõnadega talk at work, 
communication at work, business communication vms.
34 Piret Kärtner, Kõnelemisoskuse arendamine. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn: Phare, TEA Kirjas-
tus, 2000 (Kärtner 2000c).
35 Vt Elle Sõrmus, Kuidas tekitada õpilastes soovi suhelda; vt Johannes jt 2006 : 81–83; Hille Pajupuu, Rää-
kimisoskusest ja selle hindamisest; samas, 84–87. (Vt E. Sõrmus 2006 ja Pajupuu 2006.)



184 IX. Vaba keeleoskuse omandamine, õpetamine ja hindamine

Leksikogrammatilise pädevuse arendamine

Me suhtleme tekstidega. Sõnavara ja grammatika on tekstis paratamatult seotud. Nende valdamisest 
keeleoskuse C1-tasemel räägivad ülal õpieesmärgi peatüki osad II.2.5 ja II.2.6 (vt lk 47 ja 51). Juba neis 
leksikogrammatika kaht tahku abstraheerivates alapeatükkides on tugev ühisosa. Näiteks sõnavormide 
valdamine on sõnavarapädevuse all käsitletud sõnakasutuse üks tahke, sest sõna sõnastikus on abst-
raktne üksus, mis esindab iseenda kõiki vorme – lind on tekstis tegelikult ainsuse nimetavas käändes 
alus, sihitis või öeldistäide (Lind lendas ära. Lind püüti kinni. Tihane on Eestis väga levinud lind).

Et sõnad ja grammatika annavad edasi tähendust, millel omakorda võib olla sellisid või teisi 
konnotatsioone, siis puudutavad leksikogrammatilist pädevust ka osad Semantikapädevus (lk 53) 
ja Keelendite konnotatsioonid (lk 95). Need osad osutavad, et meie näiteks valitud lind ei pruugi 
tekstis olla üldse tiivuline olend, sest tekstis on sõnal üks paljudest alltähendustest ja selle kompo-
nendiks võib olla subjektiivne lisatähendus (nt lause Maarja on paras lind halvustab naist, viidates 
tema seksuaalkäitumise lõtvusele).

Keelepagasi valdamise tahud on ulatus, rikkus ja kasutusoskus. Nii areneb pagas C1-tasemel 
väga individuaalselt ja tema arendamine nõuab keeles kümblemist, keele kasutamist endale olu-
lisel viisil ehk kõike seda, millest eespool, näiteks olukordade ja teemadega toimetuleku peatükis 
(vt lk 71 jj) ja siinse peatüki alguses (vt lk 171 jj) on räägitud. Sel moel areneb kõige paremini ka 
üldmõistete varieeruva tähistamise oskus ja oskus samu tähenduskooslusi erinevate süntaktiliste 
vahenditega kombineerida (vt lk 93 jj). Just üldmõistete tähistamise rikkus, ulatus ja võimaluste 
kasutamise laad võiks siiski olla formaalse keeleõppe olulisi tahke.

Sõnavara arendamisest on eesti keeles käsiraamatu kirjutanud Kristi Saarso.36

Grammatika arendamise kohta on analoogilise käsiraamatu kirjutanud Ingrid Krall ja Elle Sõr-
mus. Viimased on oma seisukohti edasi arendanud.37

C1-tasemel võib leksikapädevus areneda väga erinevas suunas (vt IV ptk lk 71). Siiski tuleb 
silmas pidada, et ainult formaalne õpe või väga mitmekesine žanrivalik tagavad funktsionaalse 
variatiivsuse ja keelepagasi mitmekesistumise. Toimetuleku funktsionaalset variatiivsust käsitleb 
eespool III peatükk (vt lk 59) ja üldise keelepagasi mitmekesisust V peatüki kõik osad (vt lk 89).

36 Kristi Saarso, Sõnavara õpetamine. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn: Phare, TEA Kirjastus, 2000.
37 Ingrid Krall, Elle Sõrmus, Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi. Keeleõpetaja metoodikavihik. 
Tallinn: Phare, TEA Kirjastus, 2000. Vt ka nendesamade autorite artikleid osas „Grammatika õpetamisest”: 
Johannes jt 2006: 45–53 (Krall 2006 ja E. Sõrmus 2006).
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IX.2. VABA KEELEOSKUSE HINDAMINE JA OSALISTE VASTUTUS

Keeleoskuse komponentide ja pädevusliikide hindamisest, sellekohastest probleemidest on juttu 
terves raamatus, kuivõrd erinevas koosluses abstraheeritud tasemekriteeriumid (vt meenutuseks 
tabel 2) on ülesannete koostamise, hindamisjuhendite ja hindamise alus. Testimisvaldkonna kirjan-
duse viited on esitatud II peatüki keele osaoskusi käsitlevates osades (vt osa II.2 lk 40 jj). Lünkade 
ja vigade analüüsi näiteid pakuvad kommentaarid lisa iga teksti juures (vt Lisa: Tekstid ja tekstidega 
toimetulek lk 203).

Allpool peatutakse vigadel ja eksimustel,38 seejärel aga keeleoskustasemete suhetel ja keeleos-
kuse hindamisel eksami vormis.

IX.1.1. Pädevuslüngad, vead ja eksimused

Veaks peetakse süstemaatilist eksimust, mis viitab kindla oskuse või pädevusliigi puudumisele või 
vaegusele ja kindlat tüüpi lüngale inimese keelepagasis. Sageli korvatakse oskamatus emakeele 
struktuurimudeli, üksuse või kõnekäitumismalli mehaanilise ülekandega jms, st kasutatakse siht-
keelevälist oskust. Eksimused on üksikvead, nad ilmnevad õppuri soorituses, kui ta mingil põhjusel 
ei suuda oma oskusi korralikult kasutada.

Vigade kaalumisest tuleb juttu tagapool osas IX.2.2 lk 189.

Vigade põhjused

Vead ja eksimused võivad
• näidata (tasemekohaste) keeleõpingute läbikukkumist, õpitu viletsat omandamist, õppuri 

tahet/kalduvust suhelda n-ö üle jõu ehk tulla ülesannetega toime hoolimata vigade tegemise 
riskist ka seal, kus tasemekohane edasiminek peaks toimuma – või

• tuletada meelde, et vead on keelekogemuse arengu vältimatud ning lühiaegsed saadused, 
teatud määral aga võõra keele kasutuse loomulik olek igal keeleoskuse tasemel.

Eksimused ehk üksikvead on vältimatud kogu keelekasutuses, ka eesti keelt emakeelena rääkijate 
puhul. C1-taseme keelekasutajat iseloomustavad peamiselt viimased: vormi, mis ühe sõna puhul 
on õigesti moodustatud ja funktsionaalselt kasutatud, moodustatakse või kasutatakse teisal valesti 
vms.

38 Vigade käsitluses on aluseks võetud Loog, Kerge 1999 IX peatüki asjakohane materjal ning sealset lähene-
mist paljude eespool juba viidatud ja osas viidatavate keele-, keelekasutus-, õpi- ja hindamisteooria allikate 
vaimus oluliselt edasi arendatud.
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Vea mõiste on kohati ka suhteline. Esiteks viidatakse eespool korduvalt stiilide segamisele ema-
keeles ja seda kinnitavad ka lisas analüüsitud tekstid (vt lk 204 ja 214). Teiseks on keel muutuv ja 
avatud süsteem – tegelik keelekasutus ei vasta normingutele.

Võõrkeeledidaktikas tuleb arvestada, et milline 
tahes keelekasutuse või kõnekäitumise viga, mis esi-
neb sporaadiliselt emakeelekõnelejate hulgas, on sama 
keele võõrkeelena kõnelemisel tähtsusetu ega oma hin-
damisel kaalu. C1-tasemel ei tähenda see, nagu poleks 
argikeele ülekandeid kirjakeelde, kantseliidi kasutamist 
neutraalse kirjakeele asemel vms eestlaselegi omaseid 
keelendi kasutuskonteksti nihkeid vaja osutada (märkida 
või parandada), küll aga ei saa sellist laadi vigu arvesse 
võtta loovtööde hindamisel ega pädevuse mõõtmisel, 
eriti panuseksamitel.

Teisalt peab oskama mõista, et võõras keel jääb alati võõraks: mida ekstreemsemad on keele-
kasutuse tingimused, seda loomulikum on ka vilunud keelekasutajana takerduda, eksida, emakeele 
ülekandeid teha või ootamatult mõistmatust ilmutada. Eksam on sõltuvalt iseloomust paljude jaoks 
ekstreemne pingeolukord. Seetõttu on üksikvea ja toimetuleku süsteemse lünga eristamine seal väga 
tähtis.

Veaohtlikkus on samas teksti tunnus. Rod Ellise ja Gary Barkhuizeni järgi on seda üldistavalt 
kujutanud Kadri Sõrmus (vt tabel 16).39

Tabel 16. Teksti veaohtlikkust mõjutavad tegurid
Allikas: K. Sõrmus 2008: 17

Keelest lähtuv mõjur Veaohtlik Mitte nii veaohtlik

Keel Võõrkeelena õpitav keel Emakeel

Meedium Kirjalik Suuline

Teema Õppijale võõras
Õppija jaoks ebahuvitav

Õppijale tuttav
Õppija jaoks huvitav

Žanr Õppijale võõras Õppijale tuttav

Teksti tuntus Õppijale võõras Õppijale tuttav

See tahk on oluline nii jooksva õppetöö kavandamisel, tulemuste hindamisel kui ka pädevustestides.

KEELEVIGA (NT LAPSUS 
VÕI REGISTRIEKSIMUS), 

KEELEKASUTUSE JA 
KÕNEKÄITUMISE VIGA, 

MIDA SIIN-SEAL TEEVAD 
KA EMAKEELSED, EI OLE 

VIGA L2 PUHUL.

39 Rod Ellis, Gary Barkhuizen, Analysing Learner Language. Oxford: OUP, 2005; vt K. Sõrmus 2008: 17 jj.
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Vigade osutamine ja parandamine

Vigade ja eksimuste suhtes võib õpetaja alljärgneva toel kujundada oma põhimõtted, otsustades, 
millistes oludes neist üht või teist rakendada, kui ta on veendunud, et tema arusaamad ei satu vastu-
ollu tema kvalifi katsiooni, sh eesti keele oskuse avalike nõuetega.

− Kõik vead ja eksimused võib õpetaja kohe parandada.
− Õppurit tuleb julgustada ja harjutada parandatut kordama, et kustutada vale väljend mälust. 

Eriti järjekindel tuleks olla kinnistunud vigade puhul.40

− Kõik vead tuleb ära märkida, aga parandada võib hiljem, et mitte korrektsust taga ajades 
segada väljendussujuvuse arengut.

− Vead tuleb paranda ning analüüsida ja lahti seletada selleks sobival ajal.
− Üksikvead, mis ilmselt muuseas sisse juhtuvad, võib lasta läbi lipsata, aga süstemaatilised 

vead tuleb parandada.
− Vigu tuleb tingimata parandada ainult juhul, kui need takistavad suhtlemist.
− Vigu võib pidada üürikesteks keelevälisteks asjadeks ning neid ignoreerida.

C1-taseme õpetamisel vajavad süstemaatilised lüngad ja vead kindlasti tähelepanu, sest nad ei ole 
tasemekohased. Samas on just sel tasemel ligi võimatu välja juurida valesti omandatud ja pikka 
aega sellisena kasutatud tarindeid ning need võib kommunikatsiooni sujuvuse treenimisel nimel ka 
unustada – eriti kui nad ei tekita vääritimõistmist ega muuda inimese keelekasutust silmatorkavalt 
ebaloomulikuks (nt emakeelekõnelejatele tahtmatult naljakaks).

Vigade jälgimise praktilised järeldused

Eriti kasulik on individuaalne rubriikhindamine: õpetaja jälgib õppuri lünki ja vigu keeleoskuse osade 
ja suhtluspädevuse liikide järgi ning annab neist järjekindlalt teada ka õppijale, osutades viise, võtteid 
ja harjutusi, mis toimetuleku piirangutest, vigadest ja keeleoskuse lünkadest aitaks vabaneda.

Õppuri individuaalseid vigu jälgides ning analüüsides on võimalik
− planeerida järgnevat individuaalset ja rühma õppetööd,
− kavandada järgmist kursust ning koostada uusi asjakohaseid materjale ja
− anda hinnangut ühtaegu nii õppimisele kui ka õpetamisele.

40 Kui ka kinnistunud vealiiki ei ole võimalik mälust kustutada, aitab sellisele pööratud pidev tähelepanu 
memoreerida tüüpvea liigi ja tekitada võime seda ise parandada rahulikes oludes, nt kirjaliku teksti töötlemi-
sel ja nõudlikuks esinemiseks teksti läbi mõeldes.
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Edasise töö kavandamist toetavad järgmistele küsimustele leitud vastused:
1. Mida olen hinnanud: milliseid keeleoskuse tahke ja pädevusliike (rubriike) ning mis laadi 

komponente nende juures silmas pidanud?
2. Kui mitmekesist žanrivalikut hõlmavad hinnatud ülesanded? Millistes muudes žanrites aita-

vad samad keelekasutuse hinnatud jooned toime tulla?
3. Kas olen õppureid hinnanud nende vigade ja eksimuste eest taseme ja ülesande raames?
4. Kui mitte, siis mis kriteeriume kasutan keelelise arengu märkimiseks?
5. Millised vead on tasemekohased, millised osutavad selget mahajäämust?
6. Kas vead ja eksimused on selgetes ühestes raskuskategooriates, ja kui, siis milliste kriteeriu-

mide järgi?
7. Missugust suhtelist tähtsust omistan lünkadele või vigadele häälduses ja õigekirjas, keelepagasis 

(sõnavaras, morfoloogias, süntaksis), žanri valdamises (kompositsioonis, sidumises, teemaaren-
duses), sotsiokultuurilise konteksti arvestamises (pragmaatilises ja diskursusepädevuses)?

8. Kas minu kolleegid talitavad samuti – ja kui mitte, siis kas ja millisel põhjusel peaksin 
jääma enda juurde?

C1-taseme vilunud õpetajad, kursuste koostajad ja eksaminaatorid (k.a riigi tasemeeksamite 
korraldajad) peaksid määratlema oma suhtumise kindla oskustaseme erinevatesse vigadesse, võrd-
lema oma arusaamu ning sõnastama juhiseid, kuidas käituda vea puhul – kuidas mõõdetaval tasemel 
või selle saavutamise astmel eri tüüpi vigu liigitada, kuidas parandada, kui rangelt hinnata. Niisama 
tähtis on ühene arusaamine, millist laadi süstemaatilisi (varasemal õpinguastmel juurdunud ja välja 
juurimata) vigu võib C1-taseme suulise ja kirjaliku keelekasutuse juures aktsepteerida ja millised 
keelekasutuse üldised tunnused seda lubavad, st juurdunud vigu korvavad.

Milles järeleandmisi teha ei saa, see on tasemekohane toimetulek suhtlusülesannete ja tekstilii-
kidega nii vastuvõtja kui ka looja rollis. Teisalt on just eksamineerimise see tahk C1-taseme nõrgim 
lüli: taseme põhijoon on erialane ja töine või muu spetsiifi lise valdkonnaga toimetulek, universaalne 
tasemeeksam aga mõõdab üldist keeleoskust ega saa eksaminandi spetsiifi lisi olukordi ja tekste 
kuivõrd kaasata. Liikumine erieksamite suunas peaks seega olema normaalne areng, mis tõstab vas-
tutuse tasandi väga kõrgele.41

41 Esiteks erinevad eri valdkondade tekstid sisuliselt, žanrite ja laadi poolest, mida õppija aspektist adekvaat-
selt saab mõõta erieksam. Teiseks, nagu eespool korduvalt viidatud, mõnel (nt IT-inseneril) võib vaja minna 
väga keerukat kirjalikku keelt nii teksti looja kui vastuvõtja rollis; teise (nt arsti) lugemus võib olla pigem 
võõrkeelne ja tema eesti keeles loodud kirjalikud tekstid suhteliselt rutiinsed, kui võrrelda tema ekstreem-
seni ulatuvate suulise suhtluskoostöö olukordadega ja neis ette tulevate tekstidega (nii arstide omavaheline, 
arsti-õe kui ka patsiendisuhtlus). Erieksamite juurutamine on väga töö- ja rahamahukas valdkondadevahe-
line protsess. Teisalt võib probleemile läheneda hoopis eriala poolelt: keeleeksam on suhteliselt kõrvaline, 
kui inimene omandab eriala eesti keeles; keeleeksamil ei ole tähtsust, kui Eestis töötamiseks ja erialaseks 
spetsialiseerumiseks nõutakse eestikeelset eksamit (notarieksam, endokrinoloogia ordinatuurieksam, õpe-
taja kutseaasta lõpueksam vm). See ei ole enam kitsalt haridusministeeriumi pädevus- ega vastutusala, vaid 
riigi keelestrateegia ja -poliitika probleem.
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IX.2.2. Hindamine, õpitulemus, suhtluspädevus, panuseksam

Hindaja peaks väga selgelt tajuma, mida ta teeb: kas ta hindab vahetut õpitulemust, kus mööndusi ei 
ole vaja teha, või areneva keeleoskaja pädevust, kus üht lünka võib kompenseerida teise osaoskuse 
või pädevusliigi eeldatavast tugevam areng. Mõlemad hindamise tahud on ühtviisi olulised hinda-
misel vahetu õppetöö käigus, viimane aga tasemetööde ja pädevuseksamite puhul.

Võõrkeeleõpetaja ettevalmistusse peaks vältimatult kuuluma igat laadi hindamise oskus ja kõik 
teadmised, mida see eeldab tasemete keelepagasi, osaoskuste ja pädevustahkude aspektist,42 aga ka 
hinnatava teksti tunnuste poolelt (vt tabel 16 lk 186). Keeleoskuse mõõtmise kõiki tahke käsitleb 
ülevaatlikult Anu-Reet Hausenbergi, Tiina Kikerpilli, Maia Rõika ja Ülle Türgi sellenimeline teos, 
mida õpetajahariduses saab edukalt kasutada.43 Siiski ei tohiks ei võõrkeeleõpetaja hariduses puu-
duda ei ühtsete keeleoskustasemete alus ega – nt ka eestikeelsete ainete õpetaja hariduses – eesti 
keele oskustasemete kirjeldused.44 Akadeemilises hariduses tavakohaselt tuleks kõiki neid allikaid 
muidugi kriitiliselt lugeda ja värskete seisukohtadega seostada. Seesama kehtib kõigi pädevuse tes-
timisega vähem püsivalt seotud inimeste kohta (kooli-, riigi- ja tasemeeksami ülesannete koostajad, 
eksaminaatorid, testide hindajad) – testimisala professionaalidele ei ole niisugust asja muidugi vaja 
meelde tuletada.

Hindamise liikidest ja tahkudest on pikemalt juttu ka EN raamdokumendis.45 Hindamise eetili-
sed printsiibid võtab nii õpetajate ettevalmistuse ja täienduskoolituse, vahetu õppetöö käigu kui ka 
riiklike jm institutsionaalsete testiorganisatsioonide ja -keskuste aspektist kokku EALTA eestikeelne 
juhend headel tavadel põhinevaks keeleoskuse mõõtmiseks ja hindamiseks.46

Raamdokument toob mitmeid näiteid, sh kuidas rääkimisoskuse hindamisel komponentkritee-
riume otstarbekalt suhestada, et hindaja ei peaks korraga jälgima tervet tunnuste rida – järgnevas 
(tabel 17) esitame neist ühe.

42 Nii hindamise tahke kui kitsamalt hindamisliike käsitleb raamdokument, vt IX ptk lk 196–216; hindamis-
tüüpide tabel ja selle kommentaarid, lk 202–212. Lisaks on võõrkeeleõppe jaoks eesti keeles kohandatud 
õpetaja pädevusmudelit ja uuritud pädevusliike, mida see hõlmab; vt Martin Ehala, Krista Kerge, Katrin 
Niglas, Hille Pajupuu, Mait Raava, Eesti keele kui teise keele õpetaja pädevusmudel ja koolitusvajadus. 
Uurimuskokkuvõte. Tallinn: Pro Konsultatsioonid, EKSA, 2002.
43 Hausenberg jt 2004.
44 Raamdokument; Ilves 2008; Iseseisev 2008 ja käeolev teos.
45 Vt kommenteerituna: Raamdokument, lk 202–216.
46 Vt Euroopa Keeletestijate Assotsiatsiooni kodulehelt „EALTA Guidelines for Good Practice in Lan-
guage Testing and Assessment”: ee http://www.ealta.eu.org/documents/archive/guidelines/Estonian.pdf 
(12.07.2008).
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Tabel 17. Raamdokumendi näide rääkimisoskuse hindekriteeriumide suhestamisest47

Testi kriteeriumid Kasutatud näidisskaalad Teised kategooriad
Kõne ladusus Ladusus

Keelepagasi täpsus ja ulatus

Keelepagasi üldine ulatus
Sõnavara ulatus
Grammatiline õigsus
Sõnakasutus

Hääldus Häälduse õigsus

Ülesande sooritus Teksti sidusus
Sotsiolingvistiline kohasus

Ülesande täitmise edukus
Vajadus vestluspartneri toe järele

Teisega arvestav suhtlemine
Vooruvahetusstrateegiad
Koostööstrateegiad
Teemaarendus

Suhtluses osalemise ulatus ja kergus

Ülal (vt vahetult eelmist osa) oli juttu sellest, et eesti keele kui võõrkeele tasemekohase pädevuse 
mõõtmisel on vältimatu täita kõiki tasemekohase toimetuleku nõudeid. Samas tuleks leida võrdlemisi 
selged kokkuleppeid selles, milliseid vigu ja pädevuslünki tuleks või milliseid võiks keeleoskuse 
tasemeti möönda keele kasutusvormis ja pagasis (hääldus, õigekiri, sõnavara ja grammatika): kord 
tingib neid emakeele interferents, kord on nad juurdunud keele keskkonnas omandamisel, kui suht-
lustarve ja -julgus on ületanud oskusi.

Nii õppetöö käigus hindajal kui ka viitetaseme mõõtjal peaks olema selge, milline on taseme 
holistiline pilt ja millised komponendid kuidas teisi korvavad. Samuti vajatakse enam-vähem ühest 
arusaama selles, millise komponentide taseme puhul ei saa enam rääkida kriteeriumtasemele vasta-
misest tervikuna.

Vigade ja lünkade kaalumisel (eriti subjektiivsel hindamisel nii õppetöö käigus kui eksamil) on 
kasulik lähtuda ühtaegu mitmelt aluselt.

1. Hoida hindajana lahus ühelt poolt kommunikatiivne eesmärgistatud toimetulek kui võime 
ülesandeid täita ja sellekohased vead või piiratuse märgid (nt ülesande vääriti mõistmine või 
täitmine, teksti olukohatus, sidususe puudujäägid jm teemaarenduse vead, vahendite ulatuse 
probleemid) ning teiselt poolt soorituse (ladususe, väljendustäpsuse, häälduse või õigekirja) 
ja keelepagasi vead või lüngad (sõnavara- grammatika ehk leksikogrammatika vaesus ja 
kasutuse oskamatus).

2. Defi neerida toimetulek ülesande laadi järgi, st jälgides, millise keelevormiga, millise kee-
lekasutuskonteksti ja žanriga on tegemist, millist teksti vormi ja laadi tuleb kasutada ja/või 
mõista.

47 Allikas: Cambridge Certifi cate in Advanced English (CAE), 5. osa: hindamiskriteeriumid (1991); vt Raam-
dokument, lk 213.
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3. Defi neerida soorituse ja keelepagasi lünk ja viga omandatava või mõõdetava keeleoskusta-
seme raames. Mis on viga C1-tasemel, ei pruugi olla viga B2-tasemel või veel madalama 
keeleoskuse puhul. Hindaja peab kõiki tasemeid tundma.

4. Suhestada keeleoskuse tasemed ja nende hindepiirid üldisemalt ning osaoskuste, rollide 
(teksti looja või vastuvõtja rollitäitmise) ja võimalusel ka žanrite kaupa, näiteks teadvus-
tades, mida suudab inimene kuulajana ja rääkijana vestluses või meediateksti vastuvõtjana 
kuulamisel või lugemisel – kus on esimesi tasemetunnuseid, kus soorituspiir, kus hea tule-
mus ja kus selgelt järgmise taseme tunnuseid (plusstase ja maksimaalne hinne).

On selge, et keeleoskus on terviklikult väljenduv suhtluspädevus, milles keelepagasi ulatus määrab 
ka toimetuleku, kuid on üsna palju näiteid sellest, et üks või teine tasemekohatu viga või pagasi puu-
dujääk ei takista tasemekohast suhtlust, sest seda korvab mõni tasemeüleselt loomulikuks arenenud 
joon (nt sidumise loomulikkus, sõnavaliku loomulikkus vms).48 Ka ei ole viitetasemete kriteeriu-
mid tingimata kooskõlas taseme- ja üldiste keelekasutuse uurimise andmetega.49 See tähendab, et 
riik peab iga viitetaseme kirjelduse kõrval ka selle hindekriteeriume samavõrd arendama, kui need 
võrreldes raamdokumendis sõnastatuga arenevad asjatundjaorganisatsioonide ja -väljaannete dis-
kussioonis.

On ka normaalseid piiritlusraskusi, nagu B2-plusstaseme ja C1-taseme piiri tõmbamine, mis 
võiks kohati nõuda isegi ühtede ja samade ülesannete eeltestimist kahe taseme sooritajate peal. Igal 
juhul on vaja tasemespetsialistide tihedat koostööd, seda enam, et riik on varasema kõrgtaseme tun-
nistuse võrdsustanud C1-taseme omaga (allpool tullakse selle juurde hetkeks tagasi).

Niisuguste asjaolude arvestamine on seda tähtsam, mida suurem kaal on eksamil kui pädevus-
testil. Eestis, kus avalikes huvides seatakse ametikohaseid keeleoskusnõudeid, on niisuguste seikade 
arutelu, arvestamine ja avalik kajastamine väga oluline. Tasemeeksamite näol on tegemist panu-
seksamiga, mille kavandajatel ja korraldajatel lasub väga suur inimlik vastutus, et eksaminandid 
oleksid alati võrdsetes tingimustes (k.a psühholoogiliselt) ja tulemused oleksid alati võrreldavad, 
andmata ühel ajal ja ühes kohas sooritajatele eeliseid sama eksami teisel ajal ja teises kohas soori-
tajate ees.50

Järgnevas esitatakse üks vilunud keeleoskaja tasemete suhestamise ja tinglike hinnete võimalik 
skeem (vt joonis 5).

48 Vt nt arutlust sõnavara ulatuse ja rikkuse üle osas II.2.5 lk 47.
49 Sellele keskendusid mitmed ettekanded EALTA konverentsil Ateenas 2008. Näiteks on ilmne, et idioomid, 
kollokatsioonid jms tuleb teatud piirini omandada märksa varem, kui osutavad raamdokumendi mitmed 
tabelid, sest oma suure sagedusastmelt kuuluvad nad paljudes keeltes minimaalse toimetuleku sõnavara 
ringi jms. Vt ettekannete teese, slaidiseansse ja stendiettekandeid EALTA kodulehel: teesid http://ealta2008.
hau.gr/abstracts.htm; ettekanded http://www.ealta.eu.org/resources.htm (20.06.2008).
50 Eesti keeles on panuseksamitest kirjutatud hindajapädevuse tahult, vt Pajupuu 2007, kuid ka muid seiku 
on tasemeeksamite ettevalmistuses ja korralduses juba kümmekond aastat arvestatud.
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Keeleoskuse
skaala

C2

C2 5 „suurepärane”
4 „väga hea”
3 „hea”
2 „rahuldav”
1 „kasin”

C1-taseme eksam

C1+

C1

B2+
5

C14

B2 3 B2-taseme eksam…

Joonis 5. Vilunud keeleoskuse hinde- ja tasemepiirid*
*C1-taseme võimalikku soorituskünnist (vähimat läbisaamiseks vajalikku tulemust) ja mõnedes oskustes 
C2-tasemele jõudmise enesehinnangule olulist alampiiri märgib joonisel jäme topeltjoon (joone lõpetab 
tasememärge), kuid selle alampiiri tegelik sisu sõltub paljudest taustateguritest.

Hüpoteetiline joonis toetub oma loogikas raamdokumendi joonisele 7,51 kuid iga joonis on tinglik. 
Siinne osutab, et kriteeriumtaseme võiks eksamil asetada u. hea tulemuse kohale, mis viie posi-
tiivse hinde 1–5 süsteemis on 3.52 Kõigi mõõdetavate oskuste keskmine 50% tulemus (tinglik kasin) 
tähendaks eelmise vahemiku väljakujunenud plusstaset, kuid ei tähendaks C1-taset. (Eksami üldise 
raskusastme järgi otsustavad koostajad REKK-s lisaks selle, kuhu B2-taseme kriteeriumide ümbru-
ses asetada osaoskuse nulltulemus.)

C1 võimalik soorituskünnis (tinglik rahuldav) on joonisel paigutatud suhteliselt madalale, sest 
raamdokumendi skaleeritud B2-pluss taseme kriteeriumid ületavad selgesti kriteerium taset ja või-
vad osati C1-taseme omadega kokku langeda. (Keeleoskuse areng on muidugi pidev ka siis, kui 
kahe taseme üleminekuala ei ole skaleeritud.) C1-taseme eksami rahuldav sooritus võiks sel juhul 
umbkaudu tähendada kitsalt B2-plusstaseme kohta väga head või B2-taseme kohta suurepärast (üle 
90%) sooritust, nagu joonisel on osutatud. Samas tuleb LAIALT TEADVUSTADA, ET IGA EKSAM ANNAB 
TEAVET AINULT SELLE TASEME KOHTA, MIDA TA MÕÕDAB: B2-taseme eksami väga hea sooritus ei tähenda 
tingimata C1-taset, sest B2-taseme eksami ülesanded ei ole mõeldud C-taset mõõtma.

51 Raamdokument, lk 57.
52 Viie positiivse hinde skaala sooritused on järgmised: 1 (kasin) – 50–59%, 2 (rahuldav) – 60–69%, 3 (hea) 
–70–79%, 4 (väga hea) – 80–89% ja 5 (suurepärane) – 90–100%. Niisugune skaala on (tähtsümbolitega) 
kasutusel Eesti riigiülikoolides. HTM loeb riigieksamitel sooritusi positiivseks alates 20%, tasemeeksamil 
alates 60% (st joonise hinne 1 ei ole positiivne) ja üldhariduses (olenemata kolme positiivse hinde skaalast) 
üle 50% sooritusi.
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Eesti keele riiklikel tasemeeksamitel on rahuldav (positiivne) tähendanud 60% edukust. 
C1-eksami ülal pakutud suhteliselt B2-lähedane soorituskünnis sunnib aga mõtlema tulemuste 
sõ nastamisele. Kõigi osaoskuste tugevagi B2-plusstaseme juures ei tohi anda C1-taseme keeleos-
kustunnistust, kust taseme piiripealsust välja loe. Lahendus võib olla sõnalistest hinnetes – midagi 
analoogilist soomlaste formuleeringutega osaoskuste kohta, nagu „alla tasemepiiri” (võimaldab 
kanda tunnistusele pädevustaseme koondhinnangu) ja „pole võimalik hinnata” (ühe osaoskuse sel-
lise hinnangu puhul mõõdetud taseme koondhinnangut ei anta).53

Eksaminandi jaoks on asi lihtne: valitsus ja HTM teevad poliitilise otsuse, milline on eksami-
korraldus ja millises vormis tunnistusi välja antakse, ning haridus- ja teadusminister annab välja 
asjakohase määruse nii eksamikorralduse kohta kui tasemeeksami tunnistuse vormi kohta.54

Ülal esitatud tasemete suhestamise problemaatika on tingitud sellest, et keeleoskus on pidev ja 
komponenditi mitte kunagi ühtlane, mida eksami kavandamisel ja osatulemuste kaalumisel ka arves-
tatakse. C1-taseme eksamite koostajad ja korraldajad kasutavad asjakohaseid otsuseid langetades 
lisaks tasemekirjeldusele eksamineerijate juhendeid ja oma pädevusala teadmisi (eriti mõõtmis- ja 
võrdlemisoskusi), mida tasemekirjeldus ei kajasta.55 Juriidilised seigad ei sõltu asjatundjatest kui-
givõrd. Teisalt, millised need ka hetkel oleksid, asjatundmuse täienevatel argumentidel on võimalik 
aja jooksul taotleda ka juriidilise konteksti muutmist. Sel põhjusel on arutlus ülal ka esitatud – eksa-
minandile ei ütle see mitte midagi: temal tuleb eksam rahuldavalt sooritada ja tunnistus sõltumata 
selle vormist vastu võtta. Panuseksami eest vastutajal (riigi keelepoliitika võtmeisikutel ja keele-
ametnikel, eksamikeskuse ametnikel jt stake holder’itel) on seevastu tähtis niisugustele seikadele 
testiasjatundjatega koostöös mõelda ja aeg-ajalt uuesti mõelda.

Mida aga tõsiselt on vaja, see on akadeemilise hariduse ja uurimispotentsiaali kasv eespool kor-
duvalt viidatud suunas. Võõrkeeleoskuse määratlused tuleks – ja mitte lihtsalt asjatundjakogemuse 
põhjal, vaid empiirilise uurimuse alusel – siduda ühelt poolt eesti keelega, mille maamärkideks 
on tema keerukad ja vähe, aga siiski uuritud žanrilised avaldused, teiselt poolt aga niisuguste 
valdkondade kirjaoskuse arenguga maailmas, nagu keele (loomulik) omandamine või teadlik õppi-
mine-õpetamine ning tulemuste hindamine kas jooksvas õppetöös või tasemepädevuse eksamitel. 
Rahvaste lõimimine uues kultuurikeskkonnas on pidev ja kulukas üleilmne protsess, aga ka väike-
kultuuri jätkusuutlikkuse peamine tagatis.

Mida enam on vilunud eesti keele oskajaid, seda tõhusamalt toimib meie kultuur ja seda kandev 
keel. Ühtlasi nõuab see toimiva keeleoskuse sotsiokognitiivselt põhjendatud arusaamade võrdset 
arvestamist eri emakeeltega inimeste puhul, s.o ka eesti emakeele oskuse tõsist läbimõtestust võrdse 
kohtlemise euroopalikul printsiibil.

53 Vt Soome tunnistusekannete süsteemi meeldetuletuseks joonealust 7 lk 17 või soomekeelset määrust Yleis-
ten kielitutkintojen perusteet (kirjanduses on ka veebiviide).
54 Asjakohased viited 2008. a septembris kehtivatele määrustele leiab joonealusest märkusest 12 lk 38.
55 Vt Language examining and test development. Euroopa Nõukogu. http://www.coe.int/portfolio, CEFR and 
related documents (16.06.2007).
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LISA: 
TEKSTID JA TEKSTIDEGA TOIMETULEK

Järgnevas esitatakse ja analüüsitakse C1-taseme kriteeriumide aspektist tekste, mille on loonud eesti 
keelt emakeelena ning vähemalt edasijõudnu või vaba keeleoskuse tasemel kasutavad inimesed. 
Näited pärinevad:

• ETF uurimistoetuse 6742 „Rääkimise loomulikkuse mudel ja hindamine” andme kogust 
(tekstid 1–7: autentsed kõrgtasemeeksamil ja sellega täielikult sarnastatud olukorras kogu-
tud emakeelsete ja venekeelsete eksaminandide dialoogid, ettekanded ja esseed);

• TLÜ eesti vahekeele korpusest (tekst 8: eksamivastuse näide; tekstid 9-10: tõlked).

Emakeelsete tekstid on n-ö etalontekstid. Haridustundlikes ametites töötavad eestlased on (vähe-
malt1) C2-taseme keelekasutajad, nende tekstid väärivad C1-taseme aspektist auto maatselt 
maksimaalhinnet. Võõrkeele loomuliku kasutuse etaloniks valitud teksti looja ei ole ega ei tohi olla 
fi loloog, kes järgiks oma keelekasutuses püüdlikult normatiivset kirjakeelt (n-ö enesetoimetamise 
efekt) ja arvestaks sügavaid keeleteadmisi. Samuti võimaldaks fi loloogide verbaalne andekus erili-
selt sügavat stiilitunnetust, mida omakorda arendab suur ja mitmekesine lugemus, eriti ilukirjanduse 
lugemus. Seevastu tavaline eestlane sobib etaloniks siis, kui kasutab oma igapäevaelus C1-tasemega 
sarnanevat tekstigammat. Sellised isikud on katseteks ka valitud.

Muul juhul tuleb silmas pidada, et tekstid ei pruugi olla C1-tasemel – kõrgtaseme eksam ei 
ütle otseselt midagi EN ühtse tasemesüsteemi kindla taseme valdamise kohta, sest eksameid ei ole 
suhestatud; vahekeele korpuse C-märgend viitab kas korpuse koostajate intuitiivsele tasemeotsustu-
sele või sellele, et subjektil võiks staatuse järgi olla eesti keele oskuses C1-tase (eesti keele õpetajaks 
pürgijad, tõlkijad vms) – korpusekoostajad ei ole keeleoskuse taset mõõtnud. Nii on analüüsi mõte 
pidada aru, millised vilunud ja/või vaba keelekasutuse tunnused valitud tekste iseloomustavad.

Lugejal tuleb arvestada, et tekstides 1–7 ei ole tegemist käibivate eksamiülesannetega. Tõe-
näoliselt tutvustatakse käibivate eksamite ülesandetüüpe avalikkusele mitmesugustel kursustel ja 
käsiraamatutes, kuid kindlasti pigem üldjoontes kui detailselt, st tõepoolest tüüpidena, mitte täpsete 
liikidena, millel on muutumatu tekst (v.a keelematerjal).

1 Brian North on oma ettekandes küsinud, What is beyond C2? (vt North 2007). Emakeele puhul on tasemed 
muidugi tinglikud – nad on mõeldud võõrkeeleoskuse määramiseks.
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Tekst 1. ETALON. Haritud emakeelsete2 suuline dialoog
Allikas: ETF uurimistoetuse 6742 „Rääkimise loomulikkuse mudel ja hindamine” andmekogu

2 Emakeelsete tekstinäited on kogutud kõrgtaseme eksamiga sarnastatud situatsioonis ülal viidatud grandiuu-
rimuse raames 2007 (pikema selgituse leiab artiklist Kerge, Pajupuu, Altrov 2007). Tegemist on kõrgharidust 
nõudvates ametites töötavate inimestega, kes ei ole fi loloogid. Numbritega on analüüsi hõlbustamiseks tähis-
tatud kõnevoorud; M1 ja M2 tähistavad osalejaid (mees 1 ja mees 2), E eksaminaatorit. Kohas, kus tekstis 
on kasutatud nime, leiab nurksulgudes asjakohase märke [NIMI]. Kaksikpunkt märgib dialoogides tagasike-
rimist ja ümbersõnastamist, kolm punkti katkestusi. Nelikpunkt märgib siinset väljajätet võrreldes autentse 
tekstiga. Pealerääkimised on viidud ulatuslikku taandesse. Litereerimisel kasutatakse tavapärast õigekirja, 
kus lause lubab.

/– – – –/
1 E: …. läheme siis nüüd selle esimese ülesande juurde. Annan teile mõlemale ühesu-

gused kaardid, kus on situatsiooni kirjeldus ja kaks punkti, mis aitavad teil antud 
teemat käsitleda. Teil on pool minutit aega tutvuda selle materjaliga ja siis omavahel 
vestelda, arutada ja jõuda ühisele kokkuleppele.

2 M2: See viimane on obligatoorne või?
3 M1: Ja kuhu me peaksime jõudma, ühisele seisukohale või võime jääda eriarvamusele?
4 E: No kui ei leia ühist seisukohta, siis võite jääda eriarvamusele.
5 M2: Siis on meil vähemalt istekohad.
6 M1: Istekohad jah.
7 E: Jõudsite vaadata? Siis ma palun, et [NIMI], alustage siis teie, öelge, mis see teema 

on, ja alustage vestlust. Teie omavahel siis räägite.
8 M1: Ühe nendest teemadest valin?
9 E: See pealkiri!
10 M1: Pealkiri, jah?
11 E: Mhmh.
12 M1: Teema: Kas Eesti on varanduslikult lõhestunud.
13 E: Jah, ja palun alustage!
14 M1: No selgelt, et see teema on natukene provokatiivne.
15 M2: Ei ole päris sihuke õlleklaasi teema.
16 M1: Jah, kui me nüüd püüaks sellele teemale vastata otsekoheselt, et on või ei ole, siis 

ilmselt me jääksime jänni.
17 M2: Kas sa leiad, et ei ole lõhestunud või? Ma leian, et see on nii, et pilpad on siin, nii et 

lõhest ei ole siin midagi rääkida, siin on pilbasteks!
18 M1: No, võib-olla peakski nagu, peakski natuke lõhet siis nagu defi neerima, et kas me 

võrdleme ennast Bangladesh’iga või Indiaga, kus viis protsenti elanikest on ülirik-
kad ja 90 protsenti või siis 95 protsenti elab Euroopa mõistes lausvaesuses, või me 
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võrdleme ennast võib-olla mõne teise ühiskonnaga, kus vahe nagu on väiksem. Mida 
mõistetakse siis nagu varanduslikuks lõhestumiseks.

19 M2: Meil on tegelikult siiski võib öelda mingisugune ... Vot ei tunne neid ka, neid inimesi, 
kes on nagu väga kehvas olukorras. Et vot nüüd ongi küsimus, et mis on nagu esi-
mene ja teine ja mis see kehva on. Et kas kehva on siis, kui ei jaksa minna kord aastas 
reisule, või on kehva siis, kui ei jaksa nagu autole benssu osta, või on kehva siis, kui 
ei jaksa autot osta, või on kehva siis, kui näed nälga. Me ei tea, kas Eestis enam seda 
näljanägemist väga on või?

20 M1: Jah, et võib-olla tõesti, et inimesed, kes on omandanud, noh kõrghariduse või ta on 
siis omandamas või ..

21 M2 [lõpetab teise mõtet]: … või on pooleli jätnud või …
22 M1: … või on pooleli jätnud, on saavutanud võib-olla elustandardi ja nad elavad mõnes 

mõttes nagu saare peal ja suhtlevad omasuguste inimestega, ja kui nende eriala ei 
nõua suhtlemist inimestega, kes väljaspoolt seda saart on, siis nad tegelikult ei taju 
seda ühiskonda tegelikult adekvaatselt, on ju.

23 M2: Aga neil on koguaeg selline ärevus, mul sõbrannal on sihuke hoiatus: Teine Eesti võib 
tabada sind igal pool, ka poes või ühiskondlikus transpordis ta võib sind kindlasti tabada. 
Nii et selles mõttes on nagu, küllaltki, nagu tuleb olla kogu aeg valvas. Kusjuures see ei 
tähenda üldsegi, et keegi defi neeriks end ise, et me oleme nüüd esimeses, sest meil on 
alati, nagu räpilugugi ütleb, et Tsõõrukas, laena krediitkaarti, on ju. Et selles mõttes meil 
on kindlasti mingid sihukesed atamanid, kelle poole alt üles vaadata, et siis tegelikult see 
esimene ja teine ja kuskil on kindlasti mingisugune kolmas, mis on palju ohtlikum.

24 M1: Kui me nüüd tahaks puudutada rikkuse ja vaesuse teemat, siis kui ma oma sugulas-
konda vaatan, siis võib-olla nii-öelda siis teadupärast suhteliselt väikese sissetulekuga 
pensionärid minu sugulaskonnas peavad ennast väga rikasteks ja mõni minu arvates 
päris hea sissetulekuga keskealine kogu aeg kurdab, et ta on nagu vaene.

24 M2: Et niisugune harjumuse asi ka nagu juba.
26 M1: Harjumise asi, tarbimisharjumuse asi ja suhtumise asi. Kas ma olen nüüd seda tüüpi, 

kes ennast haletseb, või kas ma olen seda tüüpi, kes on harjunud endaga pidevalt nagu 
hakkama saama. Ja paljud on tänases Eestis unustanud selle, kuidas me elasime viisteist 
või kakskümmend aastat tagasi, mida me sõime viisteist aastat tagasi, mida me sõime 
kakskümmend aastat tagasi, kuidas me riides käisime ja mida me tarbisime. Kui me 
nagu selles kontekstis ennast võrdleme, siis võib-olla ka nii-öelda see tänane suhteliselt 
tagasihoidlikult või halvemini elav inimene elab siiski paremini, kui ta võib-olla elas.

27 M2: Jah, ei oska öelda, selles mõttes, et minu kokkupuude nagu mingite .. nagu näiteks 
tundub, et mingid riskigrupid on, eks ole: üksi elavad vanainimesed, mingid maara-
joonides, kuskil seal Ida-Viru pool elavad inimesed, nad võib-olla on nagu altimad 
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mingitele sihukestele materiaalsetele löökidele. Aga mina olen viimasel ajal kuskil 
seal Lääne-Virumaa pool käinud. Seal kõigil on, kellel on omad tehased, kellel on 
mingi oma bensukas ja kõigil on mingi hullumaja, võib-olla nad on veel sihukesest 
keskvõimust kaugemal ja manipuleerivad maksudega paremini, et kõigil on justkui 
kuidagi laialt raha käes. Ja siis on muidugi mingisugused küla joodikud, aga kes 
käivad juhutöid tegemas nende rikkurite juures, elavad nagu ka hästi ära. Keegi nagu 
otseselt ei kurda, on ju. Ja samuti siin vaatan oma pensionärist ema, kes mulle aeg-
ajalt tuleb ja kingib sünnipäevaks näiteks mingisuguse mootorsae, mis minu arust on 
ilgelt kallis asi, mul endal nagu ei oleks raha selle jaoks. Mul saab raha ennem otsa, 
on ju. Siis nagu tundub, et elavad nagu jõle hästi, on ju. Ja isegi, noh kui sa.. Ei noh 
muidugi on mingisugused sihukesed upper middle class, või nagu sellised tõesti rik-
kad inimesed, aga neid on nii marginaalne osa, et nagu sealtpoolt seda lõhet võib-olla 
küll ei ole näha. Aga võib-olla see lõhe on kuskil, ma ei tea, keeruline öelda. Kõik 
jaksavad autosid liisida, kõik jaksavad kusagil korteris elada, et …

28 M1: Ajaleht kirjutab, et kõige rohkem Hummereid tuhande elaniku kohta müüb Eestis.
29 M2: Jaa, aga võib-olla see ongi see, kõik ei sõida Hummeriga, et võib-olla see ongi see lõhe.
30 E: Ja kuidas te siis lõpetaksite?
31 M1: Me arvame, et siiski lõhe on.
32 M2: Ma arvan, et on mitu lõhet.
33 M1: Mitu lõhet.
34 M2: Iga palgakääride vahel on .. tegelikult palgakäärid .. on küll päris suur lõhe. Aga 

nüüd ongi, kas me peaks vaatama palju kellelgi nagu on mingisugust .. kui likviidne 
keegi on, on ju, see on nagu üks asi, või palju tal on nagu nänni, see on nagu teine 
värk. Noh sest kellegi võib-olla vanemate maja, ta ei jaksa seda korda teha, tegelikult 
kui ta selle maha müüks, ta elaks nagu kuninga kass mitu põlve, on ju.

35 M1: Jah.
36 M2: Ja siis on mingid teised vennad, kellel on .. kes on nagu suhteliselt likviidsed, aga 

tänu sellele, et nad on, sõidavad taksoga, elavad üürikas ja kogu raha nagu lajata-
vad iga kuu laiaks, on ju. Teised, kes on korjanud, ostnud omale Hummeri, sellele 
benssu ostma, ostnud mingisuguse häärberi, võib-olla tal kulutamiseks jääb paar 
tuhat krooni, on ju. Aga siis ta, noh, kuidagi üritab seda selvida, on ju. Aga nüüd läks 
lõpp kokkuvõttest nagu vähe kõrvale. Ilmselt ...

37 M1 (teise mõtet lõpetades): … lõhe on.
38 M2: Lõhe on.
39 M1: Palju lõhesi on.
40 M2: Palju lõhesid on.
41 E: Aitäh, lubage nüüd kaardid tagasi ja läheme teise osa juurde.
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Kommentaar
Loetu ei ole lugemiseks mõeldud: see on hiljem ümber kirjutatud suuline dialoog teemal „Kas 
Eesti on varanduslikult lõhestunud”. Dialoog toimub eksamioludes, kus eksaminaator on võõras 
inimene. Ühelt poolt peaks olukord tingima suurematest keelelistest vabadustest hoiduva dialoogi, 
kus suulise keelekasutuse loomulikud jooned on näha. Teiselt poolt on otseste osalejate näol tege-
mist inimestega, kel on sarnaseid identiteeditunnusteid (ühesuguse hariduse ja sarnase ühiskondliku 
positsiooniga suhteliselt nooremad mehed), mis sotsiaalse distantsi minimeerib ja soodustab infor-
maalsust.3

Osalejate vestlus kujutab endast lühiläbirääkimisi, sest neil tuleb jõuda ühisele seisukohale.
Haritud emakeelsete suhtlejate puhul ei saa kahelda ladususes ega väljendus- või mõistmistäp-

suses, keelepagasi ulatuses, sõnavara rikkuses või grammatika valdamises. Ka oskus vestelda ja 
läbi rääkida peaks olema iseenesestmõistetav: läbirääkimised ei ole äri- ja diplomaatilise suhtluse 
erižanr. Inimesed peavad ka muud laadi töises, avalikus ja isiklikus suhtluses millegi üle koos aru, 
võrdlevad oma seisukohti, püüdes leida nende ühisosa, ning kas jõuavad kokkuleppele või jäävad 
(milleski) eriarvamusele. Haridussfääris omakorda harjutatavad sellist suhtlusvormi ühise eesmär-
giga rühmatööd, seminarid jms.

Tegemist on niisiis DIALOOGI ETALONNÄITEGA: haritud emakeelekõneleja (st C2-tasemega võrrel-
dav loomulik keelekasutaja) on C1-taseme ülesannete prototüüpne maksimaalhindele sooritaja. Mis 
läheb (kui läheb) n-ö valesti, selle võib kanda eksamiaegse närveerimise, nõutuse jms arvele. Nõu-
tusest rääkides pean silmas asjaolu, et ükski spetsiaalne õppežanr (ka eksamivastus) ei ole autentne 
elutarbeline žanr – spetsiaalset eksamiks harjutamata või muul eesmärgil analoogilisi harjutusi tege-
mata tekitab iga ülesande täitmine teatava määrani nõutust sõltumata sooritaja emakeelest. Antud 
juhul piirab osalisi ka ajalimiit, mida nad aga täpselt ei oska ette kujutada (vt ülesannet eksaminee-
rija sõnastuses voorus 1).

Vestlusele tüüpiliselt peilitakse olukorda ja kogutakse mõtteid, väljendades teemasse suhtumist 
(vt 14-15) ja iseloomustades teema laadi (vt 16-17). Läbirääkimiste puhul väga vajaliku lähtete-
gevusena alustatakse mõistete defi neerimisest (18-19), seostades varandusliku lõhestumise Eestis 
kõigepealt rahvusvahelise olukorraga (varanduslik lõhestumine kolmanda maailma riikides). See on 
ühtaegu uus allteema ja argument lõhestumise suhtelisuse kohta. Seejärel peetakse aru lõhestumise 
võimalike silmnähtavate väljundite (reisimine) jm seoste üle (haridus). Õige pea seotakse teema ka 
nn teise Eesti diskursu sega, mis on viimaste aastatel püsinud aktuaalne (20–23). Intertekstuaalseid 
seoseid luuakse ka viidates osapoolte jaoks tuttava laulu sõnadele (23). Pensionärid tuuakse sisse 
illustratsioonina (24), üldistades sellest näitest rikkuse-vaesuse kui enesetunde ja ellusuhtumise all-
teema ja arendades seda allteemat uutest aspektidest, nagu rahvusliku toimetuleku inimesekeskne ja 
ajalooline tahk (26) ning rühmitumise võimalikud alused ehk riskirühmad (27).

Oma argumente kinnitatakse näidetega (18 – eri riigid jne; 28, viide meediaallikale) või kasva-
tatakse neist (vt eespool).

3 Vt vajadusel Kerge 1996 või täpsemalt 2000b.
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Kokkuvõtteni viiv järelduste etapp jääb napiks, sest ajalimiidi tõttu sekkub teema arendusse 
eksamineerija (30). Siiski suudetakse haakuvalt järeldada esile toodud arvamuste ühis- ja eriosa 
(lõhe on, vt 31, ja mitu lõhet, 32). Pikema kokkuvõtte teeb kahes voorus (34 ja 36) üks osaline, 
märgates ise, et toob spontaanselt sisse uusi argumente (Aga nüüd läks lõpp kokkuvõttest nagu vähe 
kõrvale); teine lõpetab tema mõtet (vt 36-37) ja väljendab temaga nõustumist (33, 35, 37).

Eestlasele väga omaselt parandatakse üksteise keelt (vrd 39 ja 40). Eestlaste kohta eriti vähe 
räägitakse peale ja lõpetatakse teise mõtteid (vt 21, 37).4

Tehakse nalja ja mõistetakse seda, siin eestlasele taas väga omase sõnamängu vormis: kasutades 
ära sõna seisukoht mitmetähenduslikkust, eirab M2 selle metafoorset kasutust tähenduses ’arvamus’ 
ja reageerib M1 ja E kontekstis välistatud otsetähendusele ’seismiskoht’, vastandades viimasele 
istekoha (vt 3–6). Nali – mõistetav ja omane juba C1-taseme keelekasutajale – tõsisema vestluse 
sissejuhatavas faasis enne nõudliku teema juurde asumist on ilmselt kohane oma lõõgastava toi-
mega.

Dialoog on sidus ja ladus. Üleminekud on sujuvad: üks väidab, teine kinnitab (vt kokkuvõtte 
kohta eespool) või üks väidab ja teine täpsustab (nt 24 – harjumise asi; 25 – harjumise asi, tar-
bimisharjumuse asi ja suhtumise asi jms). Kasutatakse siduvaid tekstipartikleid, nagu nõustumist 
väljendav jah või mõtteid koondav noh vooru algul, siduv alustamine kõrvallauselaadsete sidendi-
tega (Aga …; Et vot … ; Ja … vm) või teise teksti peegeldamine, nagu 21: Või on pooleli jätnud või 
… ja 22: Või on pooleli jätnud, on … jms. Loomulikud on tagasikerimised, nagu mingid teised ven-
nad, kellel on .. kes on nagu suhteliselt likviidsed (vt ka tagapool süntaksi kohta). Puuduvad üldiselt 
tavapärased üneemid ja venitused (a, e, ee jms).

Siin-seal lisatakse argiseid partikleid, millel on puhas täitefunktsioon: vt nt siis, nagu ja justkui 
(7, 18, 19, 20, 26 jm). Otsides oma jutule kinnitust või nõudes tähelepanu, kasutatavad mõlemad dia-
loogi osalised küsijätke (eks ole, on ju ja või) nii lausungi kui lause lõpus (vt nt 20, 22, 27, 34, 36).

Suuline keelevorm lubab kontekstis mõõdukalt – eesti keele puhul muuseas neutraalsena mõju-
vaid – argiseid sõnu, nagu benss ’bensiin’ (19, 34), bensukas ’bensiinijaam’ (27), üürikas ’üürikorter’ 
(35), nänn ’mitmesugused asjad’ (27), samuti argiseid sõnakujusid (22 väljaspoolt ja 27 ennem 
tähenduses ’enne, varem’, kehva sõna kehv nimetavana).

Ka hinnangud on vestlejate väikse sotsiaalse distantsi juures kord terminoloogilised (36 on lik-
viidsed, 27 marginaalne osa jm), kord argikeelsed, nt kehva on, kõigil on mingi hullumaja ’kiire, 
palju probleeme’ või teine värk (27), või ka madalstiilsed, nt ilgelt kallis, jõle hästi (27).

Samuti on igapäevakeele grammatikat, nagu vormid käind ’käinud’ (8), reisule ’reisile’ (19) ja 
lõhesi ’lõhesid’ (39).

Suulisele tekstile eriti iseloomulik on osati segane süntaks, mis ilmneb osalejatest eriti M2-l, 
kuid mitte ainult; vt nt 20, 27 jm. Suulisele keelele omane ebagrammatilisus, nt Iga palgakääride 
vahel on .. tegelikult palgakäärid .. on küll päris suur lõhe, vajab hindamise tahult lausa tähele-
panu.

4 Vrd nt Pajupuu 1995.
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Emakeele puhul on suhteliselt suur ebagrammatilisuse aste suulise teksti loomulik tunnus,5 kuid 
sellega kaasneb tavaliselt sedavõrd loomulik pauseerimine ja intonatsioon, et huvi korral kuulaja 
takerdumist ja tagasikerimist isegi ei märka. Analoogilistel juhtudel peab aga võõrkeelset eksa-
mineerides olema tähelepanelik: saamatu või ebaloomulik intoneerimine, emakeelsega võrreldes 
liiga suured pausid, sarnaste vormide korduv otsiv tagasikerimine ja parandamine vms võivad siiski 
osutada C1-tase mest allapoole jäävat ladususe astet,6 keelepagasi kasutuse liigset ebakindlust jms.7 
Ainult hindaja vilumus aitab neil kahel juhul selget vahet teha.

Suulises, s.o toimetamata tekstis on loomulik ka see, millele James Gee viitab kui heteroglos-
siale keelevariantide segamise tähenduses (vt lk 26 ja 92). Selle näitena leiame dialoogis kõrvu 
eelviidatud argikeelenditega palju võõrsõnu jm ametliku keelepruugi väljendeid, nagu riskigrupid, 
maaelanikud ja marginaalne osa kõrvu ülal esitatud madalstiilsete hinnangusõnadega (27) või pal-
gakäärid ja likviidsus kõrvu argiste või slängiliste mingite teiste vendadega, raha laiaks lajatamise, 
selvimise, nänni ja värgiga (34) jm. Segatakse isegi keeli: inglise väljend upper middle class (27) 
on põhjendatud sellega, et keelevalik markeerib viidet teisele kultuurikeskkonnale (ümberlülituse 
tähendus on u. ’kõrgem keskklass, nagu meie rikkaid Inglismaal nimetataks’).

Kõike seda peaks suutma arvestada võõrkeelsete sooritusi hinnates.
Kui dialoogi vaadata sellest aspektist, et muu emakeelega C1-taseme eesti keele oskaja peaks 

selles osalema, siis võivad isikuti raskusi tekitada haritud eestlase üldkeelde (nt meediaharidusse) 
kuuluvad likviidsuse, marginaalsuse jms mõisted, kuid tõenäoliselt on probleeme pigem paari 
slängisõnaga (nt soomepärane selvima) ja viitega räpilaulule, sest muusika tundmine on alati väga 
individuaalne. Samas peaks teise Eesti diskursus olema C1-tasemel tuttav, samuti mõistetakse sel 
tasemel nalja. Muu kasutusharvem on argikeel ja sellegi mõistmine on C1-taseme tunnuseid – mui-
dugi kui kindel inimene on eestlastega vabamates olukordades lävinud. Teisalt ei takista nimetatud 
keelendid teksti ja kõnevoore mõistmast ega vestluses kaasa löömast.

5 Vt suulise grammatika kohta lk 51.
6 Vt ladususe kohta lk 58 ja 69.
7 Kasulik oleks vaadata näiteks ka Hille Pajupuu litereeritud eestlaste raadiodialooge (Pajupuu 1995) ja 
kuulata eestlaste avalikke dialooge väga hoolega: see võimaldab tõmmata piiri emakeelepärase loomuliku 
takerdumise ja eesti keele kui võõrkeele suulise kõne suhteliselt vähese ladususe vahel.
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Tekst 2. Kõrgtaseme valdajate8 suuline dialoog
Allikas: ETF uurimistoetuse 6742 „Rääkimise loomulikkuse mudel ja hindamine” andmekogu

/– – – –/
1 E: …. läheme nüüd siis eksami juurde. Esimene ülesanne. Ma annan teile mõlemale ühe-

suguse teemakaardi …
2 M [kaarti saades vahele]: Aitäh.9

3 E: … millel on situatsioonikirjeldus ja paar punkti, mis aitavad teemat käsitleda. Teil 
tuleb kaardi teemal üheskoos arutleda ning jõuda mõlemaid rahuldavale kokkuleppele. 
Ja teil on pool minutit aega ülesandega tutvuda.

PAUS
4 E: Nii, palun, [NIMI], alustage teie ja öelge kõigepealt, mis on teie teema.
PAUS
5 E: Nimetage see teema.
6 N: Ee … Edukad ja edutud Eestis.
7 E: Jah, ja alustage palun teie seda vestlust.
8 N: Eh ... No ma tahaksin võib-olla kõigepealt alustada seda, mis üldse tähendab meie elus 

edukad. Sõna edukad.
9 M: Jah, kuulan hoolega.
10 N: Ma tahaksin teie käest küsida …

11 M [räägib pöördumist taibates peale]: A minu käest ..
12 N: … mida teie arvate sellest, mis tähendab see sõna edukas …

13 M [poole pealt vastama hakates]: Noh, [NIMI], ...
14 N: … inimene Eestis.
15 M: Ma arvan, et meil edukad on need, kel on palju raha. Kahjuks on nii. Sest ma võin saa-

vutada ükskõik mistahes teaduses või kunstis, aga ikkagi, kui mul ei ole raha või ma 
ei ole mingi kuulsus, kuulus poliitik või ma ei tea kes, aga ma ei saavuta mitte midagi. 
Ütlevad, võhh, ta ei ole keegi, tal ei ole raha, ta ei ole ülikonda, tal ei ole autot, tal ei 
ole mitte midagi, ta elab kuskil umbes, pfuhh, keegi ei tea, kes ta on. Ja sellepärast ma 
arvan, et ikkagi see .. need majandavad .. majanduslikud võimalused on ikka ebavõrd-
sed meil siin Eestis ja tuleb öelda, et parata seda samuti ei saa. Tuleb lihtsalt teenida 
rohkem ja olla edukad .. edukam. Aga, phh, kes teab. Ma olen noor, sellepärast ma 
olen niisugune, ma ütlen ...

8 Kõrgtasemel eesti keele valdajate tekstinäited on pärit allikana näidatud uurimusest ja on salvestatud ja 
litereeritud või arvutisse kantud autentsete positiivsete eksamisoorituste alusel. M ja N tähistavad osalisi 
(naine ja mees), E eksamineerijat. Dialoogi ülekirjutuse viisi jms on tutvustatud allmärkuses 2 lk 204. Suu-
lise kõne kvalitatiivseid aspekte võib jälgida tabeli 14 toel (vt lk 160).
9 Peale- ja vahelerääkimised on dialoogides märgitud nihkega paremale, vt allmärkust 2 lk 204.
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16 N [lõpetab teise lauset]: … optimist.
17 M: Jaa, võib-olla tõesti!
18 N: Ee … aga mida te arvate, kas ikkagi, inimene saab ise ennast aidata?
19 M: … jah, ma olen. Just sellest ma rääkisin, et ainult inimene ja ainult ma ise saan endale 

lahendada, mitte keegi …
20 N [peale rääkides vahele]: ... ise jah ainult saab.

21 M: … ainult mina, ainult mina.
22 N: Jah.
23 M: Mina teenin, mina teen selle ja selle ja siis ainult saan midagi.
24 N: Aga … meie riik, mismoodi saab inimest aidata?
25 M: Oh ei, tulud vähem-vähem-vähemalt tuleb natuke minu jaoks teha umbes kümme prot-

senti, viisteist, mitte kakskümmend kuus või kakskümmend neli nagu praegu.
26 N: Vähendada tuleb, tuleb tulumaksu?
27 M: Jah, vähendada … aga üks veel asi, võib-olla kui meil oleks vähem poliitikut, siis 

oleks samuti tore, aga need on nagu radikaalsed mõtted … Aga teil on .. teil on nüüd 
mingid mõtted selle kohta?

28 N: Jah, kindlasti. Ma arvan, et .. arvan nii, nagu teiegi praegu rääkisite sellest, et inimene 
peaks vist esialgu ise natukene mõelda sellest, et mismoodi ta ise saab ennast aidata. 
Mida ta saab teha selleks, et ta elaks paremini. Ja muidugi meie riik püüab ka inimest 
aidata nii, nagu ta oskab, nii nagu ta praegusel ajal need võimalused riigil on ja ma 
loodan, et eks meie poliitikud ka ikkagi mingil .. mõningil määral teevad suurt tööd ja 
loodame, et üheskoos me ikka saavutame seda edukat elu.

29 M: Oehh …
30 N: Mida te arvate sellest?
31 M: No see on väga hea mõte, aga ikkagi ma mõtlen, et .. ma arvan, et meil poliitikutel ei 

ole eriti palju võimalusi teha mingit parandusi meie nagu elus praegu. Kahjuks nad 
mõtlevad seal ainult raha pärast. Nad lihtsalt tahavad teenida raha või midagi veel 
saada endale. Mitte inimestele ega kellelegi, aga endale. Selles on mõte, ja kahjuks see 
Euroopa Liiduga liitumine samuti ei anna eriti palju praegu, sest hinnad ainult tõst .. 
kasvavad kogu aeg, aga tssh meie nagu kulud kasvavad, aga tulud ei.

32 N: Aga mida te arvate sellest, et mismoodi ikkagi kaotada seda ebavõrdsuse inimeste 
vahel?

33 M: Vot seda ma ei tea. Kahjuks ma ei tea seda. Võib-olla mingit teed on, aga ma neid ei 
näe praegu. Võib-olla teil on?

34 N: Mina arvan ikkagi riik peaks rohkem pöörama tähelepanu selle probleemile, et paljud 
inimesed praegu meil on töötud, ja kui oleks rohkem töökohti ja inimesed saaksid tee-
nida raha, näiteks siis paljude inimeste elu ikkagi läheks paremaks ja meil ei oleks nii 
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Kommentaar
Taas ei ole tegemist kirjaliku tekstiga, vaid väga ladusalt kõlanud suulise läbirääkimistelaadse eksa-
midialoogi hilisema ülekirjutusega. Teema on avalikust valdkonnast: „Edukad ja edutud Eestis”.

Kohe torkab silma eestipärane otsene suhtlusstiil, mida peegeldavad nt teise lausete lõpetamine 
ja pealerääkimine (2, 11, 13, 16, 20). Samuti reageeritakse, andes märku aktiivsest kuulamisest 
(17, 22 jm), ja esitatakse täpsustavaid küsimusi (nt 26, 32), väljendatakse nõustumist (nt 28 Jah, 
kindlasti või 31 see on väga hea mõte) ja mõistmist (nt 35 Jaa, ma saan aru), osates sobivas vormis 
kohe ka oma seisukohta vastandada (31, 35 … aga ikkagi jms). Mõlema suhtlusaktiivsus on tase-
mekohaselt hea.

Teksti põhjal osatakse tasemekohaselt teha järeldusi oma partneri kohta (16 optimist) ja hinnata 
oma seisukohti nii isiklikus plaanis (33 Vot seda ma ei tea. Kahjuks ma ei tea) kui ka levinud arva-
muste raamis (27 radikaalsed mõtted). Arutelu seostub üsna tabavalt edukuse levinud diskursusega, 
mis seob mõiste pigem välise rikkusega kui vaimsete väärtustega.

Žanrit vallatakse hästi. Näiteks kompositsioon on hea: nagu eestlasedki (vt eespool), alustatakse 
mõistete defi neerimisest (8–15), tuues allteemana sisse isiku tasandi ja liikudes küsimuse kaudu 
laiemale, riigi tasandile (24–27). Osavalt vastastikku arvamusi peilides liigutakse küsimus–vastus 
tüüpi dialoogina eelmainitud allteemade vahel ning jõutakse kohati välja poliitiliste ja ka üldinim-

palju siis neid eeee inimesi, kes tõesti on suures hädas ja elavad väga halvasti, ja asot-
siaale meil on palju praegu. Et ikkagi see kõige esimene vist eeee, mis peaks inimest 
aidata, see on ikkagi töökoht.

35 M: Jaa, ma saan aru, aga ikkagi ma siis ütlen üks asi. Kui inimene ei oska midagi või ta ei 
taha midagi teha, siis mitte midagit ei saa temaga teha samuti, ainult kui inimene ise 
tahab. Nagu need asotsiaalid, nad üldse ei taha töötada, nad lihtsalt, võhh, korjavad need 
purke, mis iganes ja saavad natuke raha, ostavad viina ja kõik. Nad ei taha töötada!

36 E: [NIMI], kas te jõuate ühisele kokkuleppele ka?
37 N: Jah. No ma arvan, et … Minu arvamus on selline, et Eestis on inimesi, kes elavad 

halvasti, ja ka on inimesi, kes elavad väga hästi, edukaid inimesi. Ja eriti noorte seas, 
nad kiiresti meie ajaga .. praeguse meie ajaga kudagi saavad hakkama ja nad .. neid 
kiiresti, kiiremini kui vanu inimesi saab ümber õpetada ja muidugi noortel on palju 
kergem selles mõttes ka, et integreerimine Eesti ühiskonda on praegusel ajal ikkagi 
paremini organiseeritud, kui ta oli varem, see protsess, nagu oli varem läbi viidud meil 
Eestis. Ja ma arvan ikkagi, et kindlasti paljude inimeste elu paraneb, ja loodame, et 
meie Eestis inimesed elavad ikkagi rikkalt ja hästi.

38 E: Nii, aitäh teile! Lubage mulle palun need kaardid tagasi ja läheme siis teise ülesande 
juurde.
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like üldistusteni, mis toob tagasi inimese tasandile (28–35). Taas võrreldakse arvamusi – ühe jaoks 
on olulisim edu pant töökoht, teine vastandab sellele inimesed, kes tema arvates ei tahagi töötada. 
Eksaminaator üritab seada ajalimiiti, küsides ühisseisukohta (36). Seejärel võtab jutu kokku üks 
osaline, kes haritud inimese kombel ühendab esile tulnud arutlustasandid ja teema poolused, osu-
tades edutusest väljapääsu kontekstitundlikult (isiklikul tasandil haridus ja riigi tasandil edenev 
integreerumine), ning lõpetab optimistliku noodiga (37).

Tekst on ka muus mõttes sidus, kuigi mitmed ohked (eh, võhh, oehh jms) näidavad eksamipinget.
Lisaks kommentaari alguses viidatud sidusvahenditele kasutatakse valdavalt loomulikult sõna-

vorme ja sidendeid ning samasuguseid tekstipartikleid ning sidenditega algavaid suulisele kõnele 
omaseid lauseid, nagu eespool on kasutanud eestlased. Muuhulgas on sarnaselt kasutatud ka täi-
tepartikleid nagu ja siis, kuid puuduvad sarnased küsijätked. Siiski kasutatakse ilma kas-partiklita 
üldküsimusi (vt 26, 27, 33; muud küsimused on vaat et liigagi korrektselt kirjakeelsed). Paaris kohas 
on vene emakeelele tüüpiliselt üle tarvitatud aga, kus eestlane ütleks vaid (31 Mitte inimestele ega 
kellelegi, aga endale) või siis (15 aga ikkagi, kui …. ma ei ole mingi kuulsus, kuulus poliitik või ma 
ei tea kes, aga ma ei saavuta mitte midagi).

Loomulik on ka mõtlemisaega andev üneem, kohati pikemaltki venitatuna (18 Ee …, 34 vist .. 
eeee), ja sõna kordamine (27 tuleb, tuleb), mida eestlastel juhtumisi ei esinenud dialoogis (kuid esi-
neb ettekandes, vt tagapool). Tavapärased on tagasikerimised; ainult dialoogi alguses võetakse pisut 
enam mõtlemisaega ja tekivad pausid. Vahel parandatakse tagasikerimisel oma mõtet ja väljendus-
viisi (nt 15 olla edukad .. edukam; 28 mingil .. mõningil määral).

Vaid kohati võib sõnajärg olla pigem emakeelest mõjutatud kui tavapäraselt suuline, mis intonat-
siooni ja rõhke arvestades ei ole välistatud (nt 32 Mida te arvate sellest? või 37 nad kiiresti meie ajaga 
.. praeguse meie ajaga kudagi saavad hakkama ja nad .. neid kiiresti, kiiremini kui vanu inimesi saab 
ümber õpetada). Asesõna need kasutab mees justkui täitepartiklit (vt 35 ka korjavad need purke). Üks 
meesosalise viga võib olla tingitud hääldusest (nt 33 mingit teed selmet mingid teed), kuid kuna see 
kordab analoogilist tarindit mingit parandusi, siis võib mingit samuti olla kasutatud ainsusliku täite-
partiklina. Argikeele sõnakujusid ja vorme on suhteliselt vähe (mehel midagit, naisel kudagi).

Sõnavara on mitmekülgne, on väga palju vägagi loomulikku väljendusviisi (nt inimesi, kes 
tõesti on suures hädas; inimene ei oska midagi või ta ei taha midagi teha; mis iganes; saab ümber 
õpetada; on praegusel ajal ikkagi paremini organiseeritud, kui ta oli varem; kulud kasvavad, aga 
tulud ei; Eestis on inimesi, kes elavad halvasti, ja ka on inimesi, kes elavad väga hästi, edukaid 
inimesi jpm; ka stiili valik mingil .. mõningail määral, ehkki väikse veaga). Samuti on suurel määral 
loomulikud kollokatsioonid (tähelepanu pöörama, elu läheks paremaks ja elu paraneb, ebavõrdsust 
kaotama, püüab aidata jm). Ühes kohas tekib küsimus, kas mõeldi seda, mida öeldi (mõtlevad raha 
pärast või mõtlevad raha peale?).

Paiguti on ka vormikasutuse üksikvigu, nagu vähem poliitikut (poliitikuid või poliitikat?), ise 
endale lahendada (enda jaoks), kaotada seda (selle) ebavõrdsuse, peaks aidata (aitama). Neid kor-
vab kohati väga hea vorm (nt olla ... edukam ainsuses), üldine ladus kõne ja sidus tekst. Sidususelt 
jääb mehe tekst õige pisut naise omale alla – ehkki teisalt, seda korvab julgem isikupära.
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Vigade ja puudujääkide iseloom on selline, et väljendustäpsus praktiliselt ei kannata ja mõt-
tekäiku on lihtne jälgida. Nii võib mõlema toimetulekut (muidugi suulist esitust kuulates) hinnata 
juba C1-tase mele vastavaks (nt tugev 3 joonise 5 mõistes; vt lk 192), kuid nii toimetulekut kui ka 
keelepagasit võiks naisosalisel hinnata paar punkti kõrgemalt.

Tekst 3. ETALON. Haritud emakeelse suuline lühiettekanne10

Allikas: ETF uurimistoetuse 6742 „Rääkimise loomulikkuse mudel ja hindamine” andmekogu

E: … ma annan teile teemadekaardi, kus on kolm teemat. Palun valige kolme teema hulgast 
välja üks, millest te teete meile üheminutilise ettekande. Teil on üks minut aega ette val-
mistada. Soovi korral võite teha kirjalikke märkmeid.

/– – – –/
M: Valisin pakutavatest esimese teema. Teemaks on Millised on tänase Eesti linnakesk-

konna põhilised puudused.
E: Ja palun!
M: Eesti on viimase viieteistkümne aasta jooksul .. ee .. kiiresti arenenud. Ja seda arengut on 

nagu võib-olla võimalik võrrelda sellise käsna efektiga, nagu jääaja järgse efektiga, kus 
maapind vabanes jääsurvest, hakkas kasvama. Sama, sama on ka .. samasuguse võrdluse 
võib tuua nagu linnalise keskkonnaga. Et peale vabamajanduse tekkimist on hakanud ka 
linnad kiiresti vohama ja kasvama ja sellel on selgelt mõningad puudused. Osad puudused 
tulenevad sellest, et planeeringud ei ole enam nii kontrollitud, nagu nad olid varem, ja 
linnaruumi risustavad uuskoleelurajoonid ja hooned. Hea näide on kaubanduskeskused.

Ja teine probleem on see, et rikkam elanikkond on valmis müüma maha oma korteri 
ja tahavad kolida eramajja, linnaäärde, ja kui seda ei ole nagu kavandatud läbi, siis see 
toob kaasa suure hulga sotsiaalseid probleeme. Esiteks, linnaruumis teatud piirkonnad 
getostuvad, sinna kolivad asemele elama teatud asotsiaalse käitumisega elanikud. Ja teine 
probleem on see, et see rikas rahvas, kes elab linna ääres, tahab käia linna tööle ja see hak-
kab ummistama siis magistraale, mis siis toovad elanikke hommikuti linna ja viivad õhtul 
koju. Ja veelgi enam, infrastruktuur, mis, mis siis peab linnaruumi teenindama – kooli-
majad, haiglad, poed – ei ole arvestanud .. nende planeerimisel ei ole arvestatud selliste 
muutustega nii lühikese aja jooksul, nagu on toimunud nüüd viimase viieteistkümne aasta 
jooksul. Ja need siis tekitavadki sellise olukorra, kus linnas nii-öelda ei olegi võib-olla nii 
hea elada enam, kui, kui võib-olla oli varem või kui me tahaksime, et oleks.

E: Aitäh teile!

10 M1 ja M2 tähistavaid eksaminande (mees 1 ja mees 2), E eksaminaatorit. Suulise teksti ülekirjutuse viisi 
jms on tutvustatud allmärkuses 2 lk 204.
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Kommentaar
Loetu ei ole lugemiseks mõeldud: see on hiljem ümber kirjutatud suuline lühiettekanne linnakesk-
konna põhipuuduste teemal. Ettekanne on peetud minutise ettevalmistusega, s.o umbes sõnavõtu 
spontaansusega, ja eksamioludes. Ka ajalimiit üks minut on samas ette antud.

Haritud emakeelse suhtleja puhul ei saa kahelda keelepagasi ulatuses, sõnavara rikkuses või 
grammatika valdamises. Analüüsida saab toimetulekut ülesandega, mille näite alguses esitab eksa-
minaator.

Žanrimääratlus (vt eksaminaatori sissejuhatust) peaks tingima poolametliku või neutraalse (asja-
liku) keelekasutuse, kuid arvesse tuleb suulisus ja suhteliselt suur spontaansus: minut ettevalmistust 
ei luba läbi mõelda niivõrd kasutatavat keelt kui pigem teemaarenduse aspekte. Juhin kinnituseks 
tähelepanu, et ettekanne on u. võrdpikk sellega, mida nõutakse essee puhul (250 sõna).

Teemaarendus on õnnestunud ja teksti kompositsioon esinemise spontaansusastet arvestades 
väga hea. Rääkija alustab sissejuhtava lausega, milles piiritletakse probleem ajaliselt, ning jätkab 
haritud võrdlusega, kõrvutades käsna efekti maapinna juures jääaja lõpul ja linnade juures vabama-
janduse tekkel. Nii põhjendatakse protsesside kontrollimatust ja selle tagajärgi, tuues ka näite. Teise 
argumendina tuuakse sisse inimlik tasand, majanduslike võimalustega kaasnev privaatsussoov kui 
tegur, mis protsesside kontrollimatuse juures toob uusi probleeme. Need järjestatakse struktureeritult 
(Esiteks …, Teine probleem on …) ning liigendatakse viimane omakorda (liiklus ja infrastruktuuri 
puudumine). Lõpetatakse kokkuvõtva lausega (Ja need siis tekitavadki olukorra …).

Tekstil on olemas kõik suulise kõne tunnused: mõtlemiseks venitatud üneem (ee), sõna kor-
damine ja tagasikerimine (Sama, sama on ka .. samasuguse võrdluse võib tuua …), täitepartikkel 
(nagu), sidesõnaga algavad laused (Ja …).

Samas on ettekande keelelised valikud selgelt žanrikohased.
Oma isik jäetakse täiesti tahaplaanile, faktid ja argumendid esitatakse n-ö objektiivses võtmes. 

Sõnavalik on žanriomaselt asjalik, kuid üldarusaadav; paiguti on termineid, mis spetsiifi lisena on 
näitega üldmõistetavaks tehtud, (nagu loodusteaduste käsna efekt) või üldlevinud (nt infrastruktuur, 
planeering, getostuma, linnaruum, linnaruumi teenindama). On ka hinnangulist sõnavara (vohama) 
ja sõnamoodustust (uuskoleelurajoon) ning piltlikkust (magistraalid, mis siis toovad elanikke hom-
mikuti linna ja viivad õhtul koju).

Sellise lühiettekande hindamisel tulevad peamisena arvesse just kompositsioon (vähemalt lühike 
sissejuhatus, argumentide-allteemade osutamine ja vajadusel piisav näitlikkus, lühike kokkuvõte), 
teemakäsitluse suhteline objektiivsus ja võimalikud diskursuseseosed ning asjaliku sõnavara ulatus 
(muidugi võõrkeele puhul ka suulise kõne, esituse ja keelekasutuse spetsiifi lised parameetrid; vt 
lk 160).
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Tekst 4. Kõrgtaseme valdaja suuline lühiettekanne 111

Allikas: ETF uurimistoetuse 6742 „Rääkimise loomulikkuse mudel ja hindamine” andmekogu

E: Nüüd ma annan kõigepealt teile, [NIMI], teemadekaardi, kus on kolm teemat. Palun valige 
kolme teema hulgast välja üks, millest te teete meile üheminutilise ettekande. Teil on üks 
minut aega ette valmistada. Ja soovitan teha ka kirjalikke märkmeid. …. Nii, palun. Minut 
aega ette valmistada.

PAUS
E: Jah, ja öelge oma teema ka ja siis alustage.
N: Kas inimese motivatsioon tööd saada kaalub üles tema kogenematuse. Ma tahaksin võib-

olla sellest alustada, et igaühel inimesel on oma motivatsiooni tase. Ja .. selleks et .. Ma 
võib-olla räägin omast majast, omast lasteaiast, kus ma töötan, et mida me .. ma nagu juht 
peaksin tegema, et meie kollektiiv töötaks edukalt ja hästi. Ma arvan, et kindlasti ma pean 
motiveerima oma personali. Ja ma püüan sõltuda igaühesse inimesse individuaalselt. Ma 
juba ütlesin sellest, et igaühel inimesel on oma motivatsiooni tase. Üks võib-olla inimene 
tahab rohkem saada koolitust, teisel on väga tähtis toetus, kasvõi nendel töötajatel, kel-
lel on suureliikmelised lastepered, ja mõni jälle on huvitatud, et temasse suhtumine juhi 
poolt oleks alati väga hea ja rahulik. Ja mõni töötaja – mõnel töötajal on tähtis jälle ainult 
see palga suurus. Ja kui rääkida kõikidest nendest aspektidest, siis ma arvan, et muidugi 
motiveerimine peab olema igakülgne ja juht peab väga hästi tundma oma töölisi, mida nad 
vajavad, ja peab õppima tundma oma personali ja peab oskama oma töötajatest hoolima.

E: Nii aitäh, …
/– – – –/
E: Nii, aitäh! Ja sellega on teil tänaseks eksam siis lõppenud. Hiljemalt kuu aja jooksul tuleb 

teile koju teade, kus on siis näha, milline on teie punktide summa, ja tänan teid osavõtu 
eest!

N: Oli väga meeldiv teiega tutvuda!

11 N tähistab naisosalist, M meesosalist ja E eksaminaatorit. Kuna vahepeal toimub paarisarutelu, siis on 
kahel analüüsitud ettekandel ühine lõpetus (see on kopeeritud ka esimesse ettekandesse, sest esimene ette-
kandja vastab eksaminaatori lõppsõnale omalt poolt). Suulise kõne kvalitatiivseid aspekte võib jälgida tabeli 
14 toel (vt lk 160).



217Lisa: Tekstid ja tekstidega toimetulek

Kommentaar
Eksaminand on minutiseks lühiettekandeks valinud teema „Kas inimese motivatsioon tööd saada 
kaalub üles tema kogenematuse”. Ettevalmistusaeg on väga lühike ja ettekanne seega suhteliselt 
spontaanne (vt emakeelse ettekande kommentaari eespool).

Tekst on suulisena loomulik, esineb tavapäraseid tagasikerimisi, nt Ja .. selleks et .. Ma võib-olla 
räägin … . On üks süstemaatiline viga (nt *igaühel inimesel kordub koos kogu lause kordamisega, 
mida nii lühikeses tekstis ei pruugiks teha) ja mõni üksikviga (*ütlesin sellest, et …; peab oskama 
hoolima; sõltuma tähenduses ’suhtuma’). Sõnakasutuses on segi läinud ka osasünonüümid tööline 
ja töötaja, mis C1-tasemel peaksid olema selged, kuid seegi on üksiklünk või lapsus.

Esituse ladusus ja napi teksti sidusus viitavad C1-tasemele, kuid ülesande sooritus vajab tähe-
lepanu.

Inimene jätab tegelikult tähelepanuta teema, mis ei ole ei töötamise motiivid ega juhi roll 
motiveerijana, vaid motivatsiooni võimalik tähtsus kogenematuse korvamisel. Lisaks teemast möö-
darääkimisele on motiveerimise märksõnalegi ehitatud tekstis liiga vähe üldistust – inimene küll 
lausa ei jutusta ettekande asemel lugu (st ei lange stiilist välja),12 kuid viib jutu isikliku kogemuse 
pinnale. Seda võiks lubada näitena, kuid eksaminand ei tee ka järeldusi ega üldistavat kokkuvõtet, 
vaid nendib, et motiveerimine kuulub juhi rolli juurde (st argumente ei ole ka valitud lähenemis-
nurga puhul). Isiklikust kogemusest lähtuv jutt toob ühtlasi algupooles kaasa eestlasele ettekande 
jaoks harjumatult palju esimese isiku vormi ja asesõna. Seda võiks aktsepteerida vaid juhul, kui 
kogemusest järeldataks või üldistataks mingid objektiivsed argumendid.

Seega ei saa ülesande täitmise eest anda enam punkte, kui need, mis antakse keelepagasi ulatuse 
ja funktsioonipädevuse kvaliteedi eest. Tegelikult ei saa sellise ettekande juures ka keelepagasit 
kuigi kõrgelt hinnata, sest isiklikul pinnal püsides jätab inimene demonstreerimata oma sõnavara 
ulatuse, mis peaks keeruka teema käsitlemisel ilmsiks tulema. Õhku jäävad küsimused, kas inimene 
teemat mõistis (näiteks kas ta oskab tasemekohaselt lugeda tuletist kogenematus) ja kas arutlus- ja 
üldistusoskus üldse on C1-tasemel. Tulemus ei ole siiski täiesti null13 ja nii sõltub nii rääkimisosa 
kui terviku hinnang kui ka eksami üldine sooritamine pigem muude ülesannete õnnestumisest.

Lisaks nimetatagu, et eksami lõpul näitab eksaminand C1-taseme viisakust, kasutades kompli-
mendilaadset lahkumistervitust (Oli väga meeldiv teiega tutvuda!).

12 Vt tasemekohase teemakäsitluse kohta lk 73–74, kus on juttu, miks emakeelne ei pruugi C-taseme eksamit 
edukalt sooritada.
13 Haridus- ja teadusministri 2007. aasta määruse nr 73 järgi ei loeta eksamit sooritatuks, kui ühe osaoskuse 
tulemus on null punkti (siin peaks siis nt teine rääkimisülesanne täiesti ebaõnnestuma); vt https://www.riigi-
teataja.ee/ert/act.jsp?id=12890020 (19.08.2008). NB! Õigusaktid võivad muutuda.
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Tekst 5. Kõrgtaseme valdaja suuline lühiettekanne 214

E: … ja nüüd ma annan teile, [NIMI], kaardi ja palun nüüd valige teie kolme teema hulgast 
välja üks, millest te teete siis üheminutilise ettekande. Võite kaardi vajadusel ringi vahe-
tada. Üks minut ettevalmistusaega. Võite teha kirjalikke märkmeid. ….

M: Ma siis valin teema Juhtimine: Millised on Eesti kohalike omavalitsusjuhtide põhilised 
eksimused. Ma siis mõtlen ... ja teen oma ettekanne.

PAUS
M: Ma alustan.
E: Jah, palun, [NIMI].
M: Ma alustaks sellega, et tahan öelda, et ma ei ole sellega kuidagi seotud. Mul ei ole seal 

ega sõpru ega tuttavaid ega sugulasi. Ma lihtsalt olen kodanik, kes näeb ja kes omab oma 
arvamust. Ma võiksin öelda, et minu meelest .. minu arust on need omavalitsusjuhtid 
mõnikord eksivad selles suunas, et nad teevad seda, mida nemad arvavad on parem oma-
valitsuse jaoks või nemad arvavad, et see toob mingi positiivne mõju keskkonda, aga see 
on nende arvamus ja sellega nad nagu mõnikord panevad mingile projektile palju raha, 
see projekt meeldib neile, aga teised inimesed arvavad, et see on mingi – ütleme nii – 
jama või see ei tööta või see isegi halvendab situatsiooni. Ma võiksin öelda, et kui me 
näeme siin samuti Tallinnas näiteks need, noh kõige moodne teema praegu need kõrged 
hooned, kõrghooned. Üks inimene, kes tahab nagu või kes tahtis neid ehitada, tuli linna-
pea, või rääkis linnapeaga, nad arutasid oma asjad .. asju ja seal siis sai, et see projekt on 
kinnitatud, kõik on hästi, kõigile meeldib, aga keegi pole küsinud nagu rahvast, et kas see 
mõjub .. Tallinna pilt, kuidas see mõjub, ja nüüd on siis kogu aeg ajalehes või televisioo-
nis .. me tutvume niisuguste reportaažidega, et no näed, need koledad seal linnas nagu 
seisavad, nüüd meie vanalinn on nagu ei tea .. mis nagu endast kujutab. Enne oli lihtsalt 
vanalinn, väga ilus linn, aga nüüd on seal need kõrghooned, nagu see, nagu öeldakse, 
Manhattani fantoom, et lihtsalt meenutab Manhattani, aga ikka ei saa. Aga see on lihtsalt 
ainult üks näide. Teised näited on veel need pargid, on siis pensioneeridega samuti prob-
leemid. Oihh, ma arvan, et ikka põhiline probleem, et need omavalitsusjuhtid tahavad 
teha seda, mis neile meeldib, mis nagu nemad arvavad, et see toob neile positiivset asju, 
aga nad ei kuula, mida rahvas tahab.

/– – – –/
E: Nii, aitäh! Ja sellega on teil tänaseks eksam siis lõppenud. Hiljemalt kuu aja jooksul tuleb 

teile koju teade, kus on siis näha, milline on teie punktide summa, ja tänan teid osavõtu 
eest!

14 E tähistab eksamineerijat, M meesesinejat.
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Kommentaar
Oma üheminutiseks lühiettekandeks (vt ülesannet ja eelmiste ettekannete kommentaare) on eksami-
nand valinud teema omavalitsusjuhtide eksimustest. Tegemist on suulise ettekande üleskirjutusega. 
Seetõttu peab kõigepealt nimetama, et kuuldeline mulje ettekandja kõnest on: kiire ja ladus, kuigi 
üksik oihh osutab, et eksamipinge on küllalt suur.

Ettekanne ei ole väga hästi struktureeritud, tekst mõjub kohati natuke otsiva ja lihtsakoelisena, 
kuid seda vabandab teatud piirini esinemise suhteline spontaansus koos eelmainitud väga ladusa 
kõnega.

Ettekandja alustab oma erapooletuse osutamisest, kuid jätab tahtmatult vabandamise mulje (ma ei 
ole sellega kuidagi seotud on ilus eestipärane lause, kuid eestlase keelekogemuses seotud peamiselt 
vabandamisega). Kohe teisest lausest muutub tekst eestlasele loomulikuks. Paaris kohas võiks – eriti 
tagapool – vältida asesõna mina (nt loomulik oleks võiks öelda selmet ma võiksin öelda), kuid selle 
kasutus ei ole häiriv, sest pärast teemaga suhestavat sissejuhatust läheb tekst n-ö objektiivsele pinnale.

Mõte on, et omavalitsusjuhid usaldavad liigselt oma arvamust. Näiteks tuuakse kõrghoonete 
ehitamine Tallinnas, osutades ka sellele, et nende küsitavus on avalikkuses aktuaalne teema, st 
näidatakse kursisolekut ajalehtede ja televisiooniga, neid otseselt ka nimetades. Seda arendatava 
teema üht aspekti ja näidet käsitletakse küllaltki paljusõnaliselt15 praktiliselt terve teksti, nentides 
ühe lausega, et on ka muid näiteid, nagu pargid ja probleemid pensionäridega. Kohati valitakse 
isegi jutustav vorm (nt Üks inimene, kes tahab nagu või kes tahtis neid ehitada, tuli linnapea, või 
rääkis linnapeaga, nad arutasid oma asjad .. asju ja seal siis sai, et see projekt on kinnitatud …). 
Lõpetatakse oma valitud käsitlustahku kokku võttes (ma arvan, et ikka põhiline probleem, et need 
omavalitsusjuhtid tahavad teha seda, mis neile meeldib, mis nagu nemad arvavad, et see toob neile 
positiivset asju, aga nad ei kuula, mida rahvas tahab).

Paljusõnalises, kuid kitsalt arendatud ettekandes on palju loomulikku suulisepärast (mitmekesi-
selt loomulikke partikleid ja fraaslauseid, nagu siis, noh, nagu, et no näed, ütleme nii, nagu öeldakse; 
tagasikerimised ja eneseparandused, nagu minu meelest .. minu arust, oma asjad .. asju või kõr-
ged hooned, kõrghooned; sidesõnaga alustatud laused, nt Aga …, Ja …) ning üldist (vt mitu lause 
põhitüüpi kohe sissejuhatavuses, pikad segaliitlaused, loomulikud põim- ja rindlaused, nt projekt 
on kinnitatud, kõik on hästi, kõigile meeldib, aga …; liitöeldised, nagu projekt on kinnitatud, tahtis 
öelda, ja muud loomulikud tarindid, nt eksivad selles suunas, et …, modaalid isegi, lihtsalt jms).

On üks tüüpiline viga rahvusvahelise levikuga tüve kasutuses (pensioneer); lisaks oleks loo-
mulik rääkida olukorra halvendamisest, mitte situatsiooni halvendamisest, kuigi need sünonüümid 
on üldiselt kasutusel rööpselt.16 Vormimoodustusvigu on paar (korduv *juhtid ja *kõige moodne), 
lisaks ühildumisviga (*positiivset asju), rektsioonivigu (tuli linnapea selmet linnapea juurde; toob 
mingi positiivne mõju keskkonda selmet toob kaasa positiivse mõju keskkonnale, k.a lähedaste väl-
jendite kontaminatsioon küsinud rahvast selmet küsinud rahvalt või küsitlenud rahvast).

15 Paljusõnalisuse kultuurivõõrusest on viitega Hille Pajupuule (2001) juttu lk 54.
16 Rahvusvahelise levikuga sõnadest on juttu lk 106.
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Nii on viga kogu ladususe juures pigem just keerutavas stiilis, mis kohati sunnib peale ka lihtsa-
koelise jutustava laadi. Jääb mulje inimesest, kes pole harjunud ettekande vormiga. Keelepagasit ja 
sidusvahendeid keskmiseks hinnates ja funktsioonipädevust positiivselt arvestades võiks ettekande 
kokkuvõttes paigutada B2-plusstasemele (siis C1-taseme kasin või napilt rahuldav sooritus joonise 
5 mõistes, vt lk 192).

Tekst 6. ETALON. Haritud emakeelse lühiessee
Allikas: ETF uurimistoetuse 6742 „Rääkimise loomulikkuse mudel ja hindamine” andmekogu

Ülesanne:
Viimasel ajal on hakatud linnade rohelistesse piirkondadesse rajama korrusmajade asumeid, 
kuigi need alad olid varasemates detailplaneeringutes määratletud parkide ja puhkealadena. 
Kirjeldage ettekandes kujuteldavale haritud auditooriumile, mida see elanike jaoks kaasa toob 
(elukeskkonna halvenemine, kinnisvara hinnalangus, kuritegevuse tõus vm) ning põhjendage, 
miks tuleks kõnealused alad säilitada puhkepiirkonnana.

Alustan oma ettekannet antud teemal täiesti isikliku looga. Ma olen sündinud ja elanud terve 
elu Tallinnas. Enamuse ajast olen elanud linnaosades, mida nimetatakse aguliteks. Ligi 25 aastat 
elasin Pelgulinnas ja viimased aastad Koplis – seega siis täiesti linna servas, mis arvatavasti alles 
lähiaastatel hakkab kiiremini arenema. Oma elukoha vahetus läheduses pole ma neil aastatel 
märganud haljas- ja puhkealade olulist vähenemist ja tunnistan, et see teeb mulle rõõmu. Küll 
aga märkan hoonestuse järjest tihedamaks muutumist kesklinnas ja ka mujal piirkondades. Minu 
varasema elukoha läheduses oli mänguväljak, tänavate ääres suured puud, ning läheduses üks 
linna kaunimatest parkidest – Šnelli park. Mäletan et lapsena, millalgi 80ndate alguses, oli minu 
ja mu vanalinnas elanud sõbranna lemmik mängu- ja uitamiskohaks just see Toompea nõlva 
alune park. Eriti meeldisid mulle vanad vee kohale kaldunud puud, mille tüvel oli nii mõnus 
istuda. Muidugi vaimustas mind ka purskkaev tiigi käärus. Ja talvelkäisime tiigijääl uisutamas.

Praegu elan Koplis ja minu vaikse tänava lõpus on suur vana park, mis on küll veidi metsik ja 
räämas, kuid minu silmale on ta seda ilusam. Varahommikul on linnulaul pargis eriti vali ja kos-
tab üle tänavate. Ja Kevadõhtuti laksutab põõsastes ööbik, tundugu see nii uskumatu kui tahes. 
Niisiis arvan, et mul on enda meelest kõvasti vedanud, et olen sattunud elama linnaosadesse, kus 
on palju rohelust, majade ümber on hoovid või isegi kenad aiad, mis siis, et nendest õhkub kerget 
vaesuse-hõngu või vanamoodsust. Ütleks, et nendes piirkondades on elamiseks „ruumi”.

Ma arvan, et inimese elukeskkonna kvaliteedi määrab paljugi ära see, milline vaade ava-
neb tema kodu akendest. Kui sealt on näha vaid teiste majade seinad ja mitte kübetki rohelust 
on see tegelikult kurb pilt. Samuti on kahju lastest, kes ju ka õues mängida tahavad ja peavad 
seda tegema kivisel tänaval või trepikodades, sest mujal pole selleks lihtsalt ruumi. Ma ei oska 
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Kommentaar
Essee kui kirjalik žanr on defi nitsiooni poolest subjektiivne arutelu, kuid ta peaks olema paeluv 
(isikupärane, vaimukas, mitmekülgne vms).

Analüüsitaval tasemeeksamil ei ole essee teema vormistatud koolitöö laadis pealkirjana, vaid 
ülesandena: kirjutada tuleb väiksele alustekstile toetudes. Avatud loendina antakse ette rida vaate-
nurki ja palutakse põhjendada ette antud seisukohta (miks tuleks pargid ja puhkealad säilitada). Ette 
on antud teksti pikkus (ligikaudu 250 sõna), mida siin ületatakse u. 30%, st 75 sõna võrra.

Kirjutaja on haritud inimene ja kirjutab emakeeles, tegemist niisiis ETALONESSEEGA, mille keele-
pagasit ei pruugi vaagida. Samuti ei tohiks talle probleemne olla esseežanr – juba põhikooli lõpu- ja 
gümnaasiumi küpsuskirjand on selleks võimalikke eksamineeritavaid piisavalt ette valmistanud.

Kirjutaja on lähenenud teemale tõesti subjektiivselt, täpsemini isiklikus võtmes, tuues kõigepealt 
illustratsioonide kaudu argumendiks emotsionaalse sideme kõnealuste roheliste aladega – lugejat 
mõjutatakse lapsepõlves kujunenud ja püsiva isikliku suhte kaudu linnarohelusega. Tekst on mõjus: 
ümbruse kirjeldused on kirja pandud eestlase jaoks väga poeetilistes sümbolites (nt kodu, kodukoht, 
laste mäng, suured puud, kaunid pargid, kevad, äratav linnulaul, ööbikud vms) ja heas kirjandusli-
kus stiilis, kohati isegi väga osava sulega, nagu mängu- ja uitamiskoht, veidi metsik ja räämas või 
õhkub vaesuse hõngu ja vanamoodsust. Poeetiliste näidete vahele on kontrastina põimitud asjalik 
viide kesklinna jm linnaosade tihenemisele. Osa lõpetab järeldus ([rohelistes] piirkondades on ela-
miseks „ruumi”).

Järgneb asjalik üldistav kokkuvõte (Ma arvan, et …), milles siduvana otseselt nimetatakse eel-
miste kirjeldustega kontrastseid emotsioone (vrd eespool teeb rõõmu ja siin kurb pilt, mul on kahju 
lastest). Üldistavad argumendid on samuti valitud ja sõnastatud väga poeetiliselt ja mõjusalt, isegi 
rütmiliselt (milline vaade avaneb akendest, näha vaid teiste majade seinad ja ei kübetki rohelust), 
kasutades ka poeetilisi sünonüüme (nt korteri väärtus elupaigana jm). Alusteksti (ülesande) argu-
mentidest justkui välistatakse kokkuvõttes kinnisvarahindade teema (… sest pole selle ala spetsialist 
– eestlane peab asjatundmust oluliseks), et lõpetuseks siduda see siiski ülejäänud teksti läbiva estee-
tika liiniga (… kaunis ja roheline ümbrus tõstab iga maja ja korteri väärtust elupaigana ja seetõttu 
küllap ka tema hinda).

Poeetilises lahenduses puudub kohatu paljusõnalisus ja paljusid ähvardav magusus.
Tekst on, nagu eespool selgub, hästi seotud, teemat on arendatud ühtlases võtmes ja tekst täidab 

ülesande. Kuigi otsesõnu ega asjalikult ei räägita sellest, mida roheluse kadu kaasa toob, täidetakse 
ülesande sellekohane osa mõiste vastandpoolusele toetudes ehk sellega, millest roheluse kadu elani-
kud ilma jätab. Kogu tekst täidab seega mõjusalt ka ülesande teise, argumenteerima suunava poole.

hinnata puhkealade täisehitamist kinnisvara hindade seisukohast, sest pole selle ala spetsialist. 
Küll aga arvan, et kaunis ja roheline ümbrus tõstab iga maja ja korteri väärtust elupaigana ja 
seetõttu küllap ka tema hinda.
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Juhuslik kokkukirjutus (või liiga lähestikku kirjutamine, vt talvelkäisime) ja ilmselt tegemata 
jäänud paranduse mõttega tekkinud suuretäheline Kevadõhtuti (äkki hoopis poeetiline isikustav 
suurtäht?) ei mõjuta muljet haritud inimese täielikult vallatavast õigekirjast.

Tekst 7. Kõrgtaseme valdaja lühiessee
Allikas: ETF uurimistoetuse 6742 „Rääkimise loomulikkuse mudel ja hindamine” andmekogu

Ülesanne:
Viimasel ajal on hakatud linnade rohelistesse piirkondadesse rajama korrusmajade asumeid, 
kuigi need alad olid varasemates detailplaneeringutes määratletud parkide ja puhkealadena. 
Kirjeldage ettekandes kujuteldavale haritud auditooriumile, mida see elanike jaoks kaasa toob 
(elukeskkonna halvenemine, kinnisvara hinnalangus, kuritegevuse tõus vm) ning põhjendage, 
miks tuleks kõnealused alad säilitada puhkepiirkonnana.

Viimaste aastate jooksul linnades ehitati üsna palju korrusmajade asumeid. See protsess jätkub 
ka praegu. Sellel situatsioonil on positiivsed kui ka samuti negatiivsed küljed.

Uued korrusmajade asumeid rajatakse linnade rohelistesse piirkondadesse, mis olid enne, 
varasemates detailplaneeringutes, määratletud parkide ja puhkealadena. Niisugune ehitamine 
kindlasti toob endaga kaasa elukeskkonna halvenemine. Vanad puud hävitatakse ja isegi kui 
kasvatatakse uut, see võtab vähemalt viis-kümme aastat enne kui uus puu hakkab kuidagi 
mõjuma ümbritsevat keskkonda. Samuti rohkem elanikke tähendab rohkem autosi. See tähen-
dab süsihappegaasi suurem kontsentratsioon õhus. Koos roheliste piirkondade hävitamisega 
see radikaalselt mõjutab elukeskkonda.

Varem loodeti, et uute korrusmajade ehitamine toob kaasa kinnisvara hinnalangus. On loo-
mulik, et mida rohkem pakkumisi, seda vähem on hind. Viimane aeg aga näitas, et vähemalt 
Tallinnas situatsioon on teistsugune. Kinnisvara hind ainult tõuseb. Silmas tuleb samuti pidada 
kuritegevuse tõus uutes rajoonides.

Aeg näitab, et uute ehitise rajamisega muutub terve linna vaade. Kahjuks praegu peaaegu 
kõik uued hooned on rangelt funktsionaalsed. Seal on mugav elada, aga nad ei ole eriti ilus.

Uute korrusmajade ehitamine linnade rohelistesse piirkondadesse toob kaasa elukeskkonna 
halvenemine, kuritegevuse tõus ja muudab linnade üldvaadet. Oleks parem, kui me saaksime 
säilitada need alad puhkepiirkonnana. Siis elanikud saaksid seal puhata, lõbutseda, trennida ja 
lastega jalutada. Äkki see teeks meid natuke õnnelikumad?



223Lisa: Tekstid ja tekstidega toimetulek

Kommentaar
Analüüsitav kirjalik tekst on eesti keele kõrgtasemeeksami olukorras eelmisega samal teemal kirju-
tatud lühiessee, mis lähtub samast ülesandest kui alustekstist (vrd lk 220). Essee on nõutust pisut (u. 
viiendiku võrra) lühem.

Teemaarendus on mitmekülgne: teksti alustab kohaselt lühike sissejuhatus, edasi tuuakse väga 
lühikeses tekstis argumendina sisse mitu allteemat (keskkonna hävinemine, puude asendamise ras-
kused, saaste, tegelikud kinnisvarahinnad, rikutud esteetiline ja elukeskkond, kaasnev kuritegevus). 
Lõpetatakse väikse (piisava) kokkuvõttega, mis apelleerib rohelusega kaasnevale heaolule (õnneli-
kumad inimesed) ja on vormistatud retoorilise küsimusena – vorm viitab, et ühest vastust kirjutajal 
ei ole, ja kaasab lugeja vastust otsima.

Tekst on igati sidus, kasutatakse mitmesuguseid sidusvahendeid, nt sidendeid ja vajadusel kõr-
vallause vasteid kui ka (tõsi, ilma nii’ta), aga, et, enne kui, asendusvorme (nt osasünonüüme, nagu 
rajamine ja ehitamine vm, kohati avaraviitelisi ase- ja asemäärsõnu, k.a välistavaid, nagu see, see 
olukord, seal, siis, niisugune ehitamine, teistsugune jm), osa-terviku suhteid (protsessi küljed), arut-
lusele omaseid vastandusi (positiivne – negatiivne, vanad – uus, varem – viimane aeg; kui – siis), 
loomulikku eitust (ei ole eriti ilus) ja siduvaid üldlaiendeid (ka, isegi kui, samuti) jm. Kohati on 
ebaeestipärast sõnajärge (nt kohe avalauses), kuid mitte häirivalt. Loomulikult on kasutatud palju 
küllaltki keerukaid lauseid ja fraase. Interpunktsioon on tavapärane (on paar puuduvat koma, mis 
üsna sageli samas kohas puuduvad ka emakeelsel, vt Vanad puud hävitatakse ja isegi kui … ning 
edasi sama lauset).

Abisõnu kasutatakse osavalt, suhtumis- ja hinnangusõnavara on tasemekohane (kahjuks, radi-
kaalselt mõjub, ainult tõuseb, oleks parem, ei ole eriti ilus, rangelt funktsionaalne), märgitakse 
tegevuse faasi, kohustuslikkust, võimalikkust ning seisundimuutusi (nt hakkab mõjuma, kui saak-
sime mõjutada, silmas tuleb pidada, muudab ülevaadet).

Vormimoodustus on selge ja vormivalik on mitmekesine. Verbist on kasutusel olevik-minevik, 
isikuline-umbisikuline tegumood, jaatus-eitus jne. Emakeele mõjuna leiab paaris kohas lihtmine-
vikku, kus eestlane kasutab liitvormi (nt viimaste aastate jooksul linnades ehitati palju korrusmajade 
asumeid selmet püsivale tulemusele viitav on ehitatud; aeg aga näitas selmet on näidanud).

Nominaalfraase on üsna keerulisi (nt süsihappegaasi suurem kontsentratsioon õhus, kuritegevuse 
tõus uutes rajoonides) ja mitmes semantilises käändes, mida seotakse verbidega osavalt (koos rohe-
liste piirkondade hävitamisega see mõjutab keskkonda; ainsusliku öeldistäitemäärusega säilitada 
need alad puhkepiirkonnana, kuigi ülesandes on mitmus, vm). da-infi nitiivi kasutatakse nominaalses 
lausepositsioonis (seal on mugav elada) ja on muid ilusaid loomulikke sõnakooslusi, nagu protsess 
jätkub, rangelt funktsionaalne, võtab vähemalt viis-kümme aastat, tuleb silmas pidada.

Ühe sõna kasutuses on ebakindlust – mõjutama on kord õigesti, teisal aga tema asemel mõjuma; 
üks lähedane sõna on valesti valitud: linnavaadete asemel on linnade ülevaade. Ka on paar üksik-
viga, nt ühildamata omadussõna (*nad ei ole eriti ilus selmet ilusad) ja tegema tähenduses ’muutma’ 
vale rektsioon (*teevad meid natuke õnnelikumad, p.o teevad meid õnnelikumaks).

Kaalumist vajab mulje, et nimisõna põhivormide kasutusoskus pole täiesti tasemekohane.
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Lähemal vaatlusel selgub, et nimetavat kasutatakse tema enda positsioonides õigesti. Osavalt 
on mitut tüüpi tarindites kasutatud ka osastavat (ehitati .. asumeid, mõjutab elukeskkonda, muudab 
linnade ülevaadet, mida rohkem pakkumisi, viis-kümme aastat jms), kuigi ühes kohas näeb ainsust 
mitmuse asemel (kasvatatakse uut selmet uusi) ja teises asendab osastavat nimetav (*silmas tuleb 
samuti pidada kuritegevuse tõus selmet tõusu). Samas on omastavalise sihitise asemel enamasti 
nimetav: nt *toob kaasa keskkonna halvenemine, kuritegevuse tõus selmet halvenemise, kuritege-
vuse tõusu; *toob kaasa süsihappe suurem kontsentratsioon selmet suurema kontsentratsiooni õhus, 
toob kaasa kinnisvara hinnalangus.

Selgub, et tegemist ei ole tingimata süstemaatilise veaga omastavakasutuses. Peamiselt üht, kuid 
korduvalt kasutatud verbi (kaasa tooma) tarvitatakse alati vale rektsiooniga. Muidu nii ladusa keele-
kasutuse juures on tegemist kas valesti omandatud ja kinnistunud rektsiooniga või hoopis väljendite 
kontaminatsiooniga (kaasneb ja toob kaasa on sulanenud, nii et teise juures kasutatakse esimese 
rektsiooni) – kontaminatsiooni esineb ka emakeele tekstides, kuid sihilise ja sihitu verbi rektsiooni 
segiminekut emakeeles ette ei tule (v.a keelemuutuste erijuhud, nagu koera jalutama vms). On ka 
kolmas võimalus, nimelt et inimene ei valda seda verbi, vaid on võtnud ta koos laiendiga ülesande 
tekstist, julgemata või taipamata muuta sealset sõnakasutust (nimetavat kasutatakse seal sulgudes, 
s.o ühildamata kommentaarina).

Kuna aga ka silmas pidama sihitises oli viga, on liiga väikse mahuga tekstis raske otsustada, kas 
küsimus pole siiski ebakindlas grammatikapiirkonnas.

Vahendusoskuse C1-tasemeni püsiva tunnusena ei muuda kirjutaja vahendatava alusteksti stiili, 
vaid eelistab kasutada selle väljendavara (kuigi modifi tseeritud kujul).17 Just vabadus alusteksti 
suhtes ja ülesande palju kaudsem täitmine eristab eespool kommenteeritud emakeelse esseed siin 
analüüsitust. Hindajat segab aga analüüsitava teksti suhteline lühemus – refereeritava ülesandeteksti 
sõnavara kasutada on C1-tasemel küll loomulik, kuid väga väikse tekstimahu juures saab see liiga 
suure kaalu, eriti kui hakkab korduma.

Kokkuvõttes võib nentida, et ladus kirjutis pole sõltumata pisut häirivast esmamuljest keele-
pagasilt sugugi vaene, vaid mitmekesise loogilise arutlusega toimetuleku näide. Kirjutis on oma 
keerukate lausetega, mitmekesiste tarindite ja kohatiste heade kollokatsioonidega ning rikka sidus-
vahendite pagasiga kuskil C1-taseme piiril. Head hinnangut ei saa esseele aga anda tema nõutust 
olulisel määral lühema teksti pärast.

Omaaegse eksamiessee ligikaudne 250 sõna määr tähendab hindamiseks küllaltki lühikest teksti. 
Veel lühem tekst ei lase teiste sooritajatega ühel alusel hinnata sõnavara ulatust ja mitmekesisust. 
Konkreetselt selles kirjutises ei saa otsustada, kas näiteks verbivara on vaesevõitu või sünonüümi-
vaene või on tegemist ühe juhusliku sõnakordusega; samuti kas (täis)sihitist üldiselt vallatakse. Ka 
sõnajärg ja aegade kasutus vajaks veel lihvi (see annab tulemust, kui tegemist pole emakeele liiga 
kinnistunud mõjualaga). Nii asetub essee tulemus umbkaudu B2-plusstasemele (C1 aspektist ligi 
rahuldav või tugev kasin joonise 5 mõistes, vt lk 192).

17 Vahendusoskuse seda puudujääki käsitletakse lk 152.
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Hindajal on ees enam sama inimese kirjutusülesandeid, mille järgi vea või lünga juhuslikkuse 
üle otsustada. Lisaks kirjutusülesannetele näitavad grammatika ja sõnavara valdamist ka nt luge-
mise tulemused, kuid ...

Näide on õpetlik. Iga ülesannet peab eraldi hindama (kirjutiste hindajal ei olegi kogu tööd kõr-
val), ometi on siinkohal küsimärk, mille kaotab ainult pilk teiste ülesannete lahendusele. Nii võib 
kirjutise lühidus – näiteks loomupärase kidakeelsuse puhul või harjumatusest sõnade määra jäl-
gida või isegi ette kujutada – otsustada paar väärtuslikku punkti, mis omakorda võivad osutuda 
eksamiterviku tahult määravaks. Vahest peaks tervikpilti kirjutise hindaja palvel ja tema osutatud 
kriitilistest aspektidest kontrollima tasemespetsialist? Vastasel juhul võib tulemus teatud tingimustel 
sattuda apellatsioonikomisjoni lauale ja siis osutub lahenduse võtmeks ikkagi see, kas paar puudu-
vat punkti tulevad teiste ülesannetega võrdluses kõne alla või ei.
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Tekst 8. Eksamiküsimuste vastused18

Allikas: Vahekeele korpus, vt http://evkk.tlu.ee/Documents/doc_346862720677_item

18 Ka eksamiküsimused on täpselt kopeeritud korpusest, st kuuluvad töö juurde (ilmselt ümberkirjutus-
veaga).

1. Ristiusustamise mõjud Eesti ühiskonnakorraldusele 13.-16. sajandil.s

2. Mida tähendab reformatsioon?

2. Reformatsioon. Kirik oli muutunud riigiks riigis. Oli ilmalikustunud: kogus makse ja valit-
ses. Martin Lutheri (ka teiste) meelest polnud see õige, et kirik pööras rohkem tähelepanu 
rikastumisele, kui inimese hingeelule. Jumal oli muutunud kurjaks ja julmaks ning seda tuli 
muuta! Martin Luther naelutas oma 10 teesi kiriku uksele ning sellest sai reformatsioon alguse 
– kirikusüsteemi hakati muutma.

1. Katoliku kirik tegi talupoegadest sunniviisiliselt oma kogukondlased. Eestlased aga säili-
tasid oma kombed ja tavad, osad neist säilisid isegi 17, 18. sajandini. Eestlased omandasid 
katoliku kiriku välised kombed – kirikuskäimine, pühakute säilmete austamine (reliikvia). 
Talupoegadele meeldis ka pühitsemine ja õnnistamine. Pühakute austamise vastu polnud neil 
midagi. Eestlaste usundit hakati nimetama n-ö külakatoliikluseks, kuna säilitati osalt oma usk 
ja võeti üle ka katoliiklikud tavad, kombed, uskumused.

Umbes 11-aastatastele lapsetele hakati õpetama elementaarselt piiblit – Meie Isa palvet ja 
kümmet käsku.

Igas külas õpetati välja üks talupoeg, kes sai ristida. Näiteks kui sündis laps, kes suure tõe-
näosusega varsti suri, võis too õpetatud talupoeg ta ristida, et last saaks kristlikult matta.

Mitmed eestlased said tööd kirikute juures – tõlkida, rängmunbadena.
Ühel territooriumil (kihelkonnas) kujunesid välja oma keelemurre, rahvariided, folkloor. 

Selline olukord jäi püsima 19. saj teise pooleni.
15. saj hakkasid rändmungad (beginid) rajama esimesi avalikku haiglaid.
1434. avati Oleviste kiriku juures esimene kool lihtrahvale.
Loodi kirikukihelkonnad (territoorium, kus oli üks peakirik ja kabelid), selline jaotus jäi 

püsima pikaks ajaks (ka maakondadena)
Eestisse kerkisid linnad (kõige pealt Tallinn ja Tartu), mis hakkasid kuuluma Hansaliitu, 

see tähendas kauplemist teiste linnadega teistes riikides (toodi peamiselt soola ja viidi ena-
masti igal pool maailmas tunnustust leidnud rukist). Hansa Liitu kuulusid – Tallinn, Tartu, 
Viljandi ja Pärnu.

Kehtestati feodaalkord; varem oldi harjutud sugukondliku vormiga.
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Kommentaar
Tegemist on vahekeele korpusest pärineva eksaminäitega, mis osutab väga head toimetulekut eksa-
miolukorras.

Mitmeti on näha, et keele omandamine koos teadmiste omandamisega annab (kui ka esialgu 
suhteliselt mehaaniliselt) suurepäraseid tulemusi:

− Tekst on ehitatud loendi põhimõttel, selle punktid on loogiliselt järjestatud.
− Teksti seotakse sujuvalt (nt välistavad asendused, nagu teiste riikidega teistes linnades, eel-

nevale lausele viitavad Selline olukord … ; Neist nõuetest … jpm), kasutatakse kommentaare 
(vt esimest keeruka lause näidet) ja loomulikku eitust (nt nõuti matmist, mitte põletamist), 
vastandatakse loomulikult (varem – ristisusustamisega), kasutatakse üldlaiendeid, nt Näi-
teks kui …; jaotus jäi püsima pikaks ajaks (ka maakondadena) jms.

− Lausestus on suhteliselt lihtne, aga täpne; on ka küllaltki keerukaid lauseid, nt Eestisse ker-
kisid linnad (kõige pealt Tallinn ja Tartu), mis hakkasid kuuluma Hansaliitu, see tähendas 
kauplemist teiste linnadega teistes riikides (toodi peamiselt soola ja viidi enamasti igal pool 
maailmas tunnustust leidnud rukist) või Näiteks kui sündis laps, kes suure tõenäosusega 
varsti suri, võis too õpetatud talupoeg ta ristida, et last saaks kristlikult matta.

− Märgitakse tegevuse faase ja kasutatakse muid liitöeldisi (nt hakati nimetama, hakati õpe-
tama, saaks kristlikult matta, mis tulemas oli) ning mine-vormilisi sihitisi (nõuti surnute 
matmist jms).

Kirjakunsti siin varem palju ei tuntud, ristiusustamise käigus tutvusid siinsed inimesed 
sellega lähemalt.

Varem külad sageli puudusid, või olid hajakülad, ristiusustamisega kaasnes linnade teke 
ehk linnakultuuri levik.

Talupojad olid iseenda peremehed varem, kuid ristiusustamise käigus hakati talupoegadelt 
nõudma igal aastal kümnist – 1/10 kõigilt sissetulekutelt tuli anda kirikule.

Kaubandus ja majandus üldisemalt läks Sakste kätte. Alates 13 sal-st polnud matsil (talu-
pojal) ühiskonnaelu korraldamisesse asja. Ta jäi talurahvaks, sakste „sakste tööriistaks“.

Käsitöö läks sakste kätte, samas põllumajandusega tegelesid talupojad.
Talupoegadelt nõuti kiriklikku abielu ja ÜHE naise pidamist, surnute matmist (mitte 

põletamist), laste ristimist. Neist nõuetest ei hakatud kohe kinni pidama. Uued kombed ja har-
jumused võeti omaks aega mööda.

Kirik teostas visitatsioone – kontrollis, kuidas kohalikud ristiusu nõudeid täitsid ja usku 
mõistsid.

Linnavõimude vahel olid sõjad, kuid sellele vaatamata elati suhteliselt hästi, võrreldes sel-
lega, mis tulemas oli (→ pärisorjuslik kord).
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− On loomulikke umbisikulisi vorme (nt kehtestati, oldi harjutud, ei tuntud); kasutatakse nt 
nud-lauselühendit täiendfraasina (nt igal pool maailmas tunnustust leidnud rukis), des- ja 
mata-põhiseid kaassõnu (nt sellele vaatamata ja võrreldes sellega, mis …).

− Vallatakse oskussõnavara, k.a väga kitsast (nt visitatsioon), koos sellega kasutatakse vilu-
nult kollokatsioone ja rektsioone (nt teatud korda kehtestama, lähemalt tutvuma, kombeid 
omaks võtma, kerkisid linnad – kui tuua näiteks vaid mõni väga loomuliku teksti keelend).

− Sõnavara ja selle kasutusümbrus on üldiselt väga mitmekesine (kohalikud, suure tõenäo-
susega, hajaküla, sunniviisiliselt, lihtrahvas, saksad, kellegi kätte minema, püsima jääma 
jpm).

− Interpunktsioon on väga hea, vigu on emakeelekasutajaga sarnastes kohtades (võrdleva kui 
koma, või-sidend vastandavana nagu aga), keerukamatest juhtudest on õigesti kasutatud ka 
mõttekriipsu

jne.

Üksikud vead ei sega teksti mõistmist ega tekita mitmemõttelisust, süstemaatilisi vigu ei ole (küll 
mõni ebakindel piirkond):

− on paar vormimoodustusviga (*rängmunbadena selmet rändmunkadena ja *lapsetele sel-
met lastele) ja üks ühildumisviga (avalikku haiglaid);

− on emakeelepäraseid täheasendusi, nagu d > g (rängmunbadena, mis teisal on ka õigesti 
kirjutatud;13 sal-l, kus l peab ilmselt olema i, kuigi õige oleks j) – need on B-tasemel tavali-
selt ületatud vead, mis säilivad vaid vähese ladina tähtedega kirjutamise harjumuse korral;

− on mõni algustäheviga või lapsus (Sakste üks kord suure, teisal väikse tähega);
− üsna loomuliku keelekasutuse viisil „eksitakse” kvantorfraasis sõnaga osa: osad inimesed 

on igapäevane eesti keel, ehkki mitte normitud kirjakeel;
− õigekirjas on kõikuv järgarvutähistus (nt 17, 18. sajandil selmet 17.-18. sajandil), mida 

paraku näeb samuti eestikeelses ajakirjanduses, reklaamis jm avalikkuses.

Vigade laadi tõttu (eriti aga ebakindluse tõttu, miks ülal sai mainitud ka teatud mõttes mehaanilist 
omandamist) tuleb rääkida C1-tasemest – väga loomuliku grammatika ja sõnakasutuse ning ula-
tusliku sõnavara tõttu on väga olulisel määral C1-plusstasemele või kõrgemalegi viitavaid jooni. 
Inimene on väga tugev endale olulises ja tuleb ülikooliõpingutega selle näite järgi selgelt hästi 
toime.
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Tekst 9. Vilunud keeleoskaja tõlge
Allikas: Vahekeele korpus, vt http://evkk.tlu.ee/Documents/doc_399014257245_item

Pöhja dimensiooni vajatakse ka tulevikus
Pöhja dimensioon sai Euroopa Liidu (EL) välispoliitika osaks aastal 1999.
Tagaplaanil oli möte sellest, et EL ja Loode-Venemaal tasub teha koostööd, kuna see toob 

mölematele kasu.
Koostöö tugevdamine on parim viis lisamaks heaolu ja stabiilsust kogu Kagu-Euuropas.
Pöhja dimensiooni osapoolteks on EL liikmesriigid ja komissjon.
Venemaa, Norra ja Island on partnerriigid, Ameerika Ühendriigid ja Kanada vaatlejariigid.
Muud tähtsad tegurid on Pöhja piirkondlikud nöukogud: Läänemere maade nöukogu, 

Arktika Nöukogu, Euroarktiline Barentsi nöukogu, Baltimaade Ministrite Nöukogu, nii Pöhja-
maade Ministrite Nöukogu kui ka rahvusvahelised fi nantsorganisatsioonid.

Pöhja dimensiooni tegutsemisprogrammi pöhialad on majandus, inimkapital, kaasa arvatud 
tervise- ja sotsiaalküsimused, keskkonna- ja tuumaohutusküsimused, piiriülene ja regionaalne 
koostöö ning öigus ja siseasjad.

Körgemal tasandil Pöhja dimensiooni vöib pidada poliitikaks, mille abil EL on pööranud 
oma tähelepanu Kagu-Euroopasse.

Körgema tasandi Pöhja dimensioon on termin, mis esineb poliitilistes könedes ja on olnud 
hädavajalik fi nantseerimisallikate avamisel.

Pöhja dimensioonil ei ole sel juhul tähtsust, kui see ei väljendu argielus.
Pöhja dimensioonil on konkreetsed projektid, näiteks partnerlusprojekt.
Neid on kaks: keskkonna partnerlus rajati aastal 2001 ja sotsiaal- ja tervisepartnerlus aastal 

2003.
Venemaa kaasamine projekti loob endisest paremad vöimalused Pöhja dimensiooni toi-

mingule.
“Soome ja Eesti vöivad olla sellelaadses töös teenäitajateks”, kirjutavad Urmas Paet ja 

Erkki Tuomioja.
Keskkonnapartnerluse eesmärgiks on vee- ja öhupuhastus, samuti tahkete jäätmete keskkon-

nasöbralik käsitlemine ja tuumajäätmete paigaldus turvalisemasse kohta Loode-Venemaal.
Keskkonnapartnerlusprojekti praegune väärtus on umbes 1,2 miljr eurot.
Kui siia veel lisada algselt planeeritud lisaprojektide hind, kogusumma väärtuseks tuleks 

2 miljr eurot.
Nii suure summa abil teostatakse lähipiirkonnas projekte, mis on tähtsad nii Eestile kui ka 

Soomele, kogu EL-le ja Venemaale.
Keskkonnapartnerluse projektid rahastatakse sel viisil, et algkapital saadakse/tuleb part-

nerite vahel loodud fondist, kuhu EL komissjon ja hulk EL maid ning liskas sellele Venemaa, 
Norra ja Kanada on investeerinud raha.



230 Lisa: Tekstid ja tekstidega toimetulek

Kommentaar
Tõlke puhul on hindamissituatsioon eriline: toimetulek ei avaldu teema arenduse ega teksti kompo-
sitsiooni kaudu, vaid just lähteteksti mõttetäpse edastamise ning selle stiilile adekvaatselt vastava 
keelepagasi kasutuse ja keelendite sihtkeeles loomuliku tasandilise sidumise kaudu. Siiski tuleb 
silmas pidada, et elutarbeline tõlge peab olema ka kultuuritundlik. Näiteks sisu edastada tähendab 
edastada kõiki tekstiga tähendustunnuseid ja -seoseid võimalikult loomulikult, hoidmata kinni sõna- 
ja fraasipiiridest (eriti sõnaliikidest) ning vajadusel jagades info lause ja isegi lõigu piires ümber.

Tõlgitud tekst ei tohi mõjuda oma adressaadile (sihtrühmale) rohkem lünkliku ega kunstlikuna, 
kui ta on lähtekeele kontekstis. Näiteks on inglise keeles vähem eksplitsiitset sidendust, mida eesti 
keeles kannavad sidesõnad, rohked fraasiseoseid väljendavad vormitunnused, interpunktsiooniga 
toetatud lauseliigendus ja teistsugust tüüpi (paindlikum) sõnajärg. Sidusust kahandab eestlase silmis 
ka suurem leksikaalse metonüümia määr (vrd nt public health ja avalik tervishoid19). Niisamuti ei 
tohi miski (ei valitud sõna ega tarind) stilistiliselt enam esile tõusta, kui ta teeb seda lähtetekstis. 
Grammatikas tuleb seega näiteks vältida vähemalt passiivis öeldist, kui lause on aktiivne (vrd Töö 

Suurim osa projektide rahastusest ei ole siiski investeeringuraha, vaid laen.
Laenu vöetakse rahvusvahelistest organisatsioonidest ja Venemaa ettevötetelt, nagu näi-

teks kohalikest ettevötetest ja Venemaa piirkondlikust ja kohalikust valitsusest.
Partnerluse esimene projekt, Sankt-Peterburi löunaosa veepuhastusjaam, valmis selle aasta 

sügisel.
Tänu sellele projektile väheneb märkimisväärselt Läänemere jäätmete ülekoormus.
Esimesed tuumajäätmete projektid on samuti tasapisi hakanud arenema.
Need on seotud Gremihi piirkonna tuumajäätmete säilitamisega ja Murmanski piirkonna 

kiirguse süsteemiga.
Sotsiaal- ja tervisepartnerluse abil püütakse kordineerida ja töhustada nakkushaiguste ning 

ebatervisliku eluviisiga seotud haiguste vastaseid toiminguid ning vähendada sotsiaalproblee-
midest tingitud ohte.

Loode-Venemaa on alustanud juba seoses Barentsi piirkonnavahelise koostöölepinguga 
mitmekülgse hiv- ja aidsiprogrammi, mida avardatakse nüüd ka Baltimaadesse.

Järgnevalt vöetakse objekti alla tervisehoid ja vangide tervislik olukord.
Liiklusest ja logistikast vöiks tulla kolmas partnerlusprogramm.
Köikidele maadele nii Läänemere piirkonnas kui ka kaugemal Euroopas oleks sellest kasu, 

et kaubavahetus muutuks paremaks ja sellega seotud bürokraatia väheneks.
Sellise partnerlusega seotud programmid vöiksid olla näiteks piiriületuspunktide paremaks 

muutmine, logistikavörkude ja tollitöö lihtsustamine ja kaubaveo turavlisuse lisamine.

19 Erineva metonüümilisuse astme teemal on lühidalt juttu ka pealkirjadega seoses (vt lk 103).
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teostas AS Suureküla & Co ja The task was accomplished by AS Suureküla & Co Ltd) jms – seda 
lubab lähtelause infostruktuuri lõhkumata teha eesti keele paindlik sõnajärg.20

Näite 9 näol on tegemist erilise olukorraga, kus (ilmselt emakeelest) võõrkeelde on vahendatud 
äärmiselt keeruka sõnavalikuga teksti, mida kohati iseloomustab EL eriline keelepruuk (eesti asja-
likele tekstidele suhteliselt võõras ja kohati pidulikki stiil) ja terminoloogia. Analüüsijal puudub 
lähtetekst, seega saab tõlget hinnata vaid teksti keelelise vastuvõetavuse aspektist, mis jätab kõrvale 
kõik sisulise (ehkki vormist olulisema).

Sellise raskusastme tekst on selgelt jõukohane alles vilunud keeleoskajale, sest sel tasemel tul-
lakse spetsiifi lise tekstiga toime ka väljaspool oma asjatundumust ja uue sisu puhul. Sõnavara on 
rikas ja selle ulatus enam-vähem piisav, et teemaga toime tulla. Tõlge on ilmselt nõudnud ka sõnas-
tike kasutamist, mis on tõlkija töös loomulik, aga ka üldisemalt omane C-taseme keelekasutajale. 
Grammatikat valdab tõlkija täielikult ja mitmekülgselt, vaid ühes kohas pole sõnajärg loomulik (Kui 
siia veel lisada algselt planeeritud lisaprojektide hind, kogusumma väärtuseks tuleks 2 miljr eurot, 
p.o Kui .. lisada .. hind, tuleks kogusumma väärtuseks … – väärtusest tagapool).

Kui sõnavara väärib kiitust, siis selle kõrval ilmneb vajadus loomulikke kollokatsioone leida, nt 
kirjakeele korpusest või interneti keelekasutusest otsida. Nii ei ütleks eestlane *(millestki) võiks tulla, 
vaid et võiks sündida partnerlusprogramm – enam eeskujusid leiab muidugi siis, kui taibatakse otsida 
mingi ülemmõiste järgi (nt kasutades partnerlusprogrammi asemel otsingusõna koostöö). Otsused 
kajastuvad, mitte ei väljendu argielus. Samuti on küsitav lause, et miski oluline on tagaplaanil (tähen-
dab ka ebaolulist) – pigem on see taustal (Tagaplaanil oli möte sellest, et EL ja Loode-Venemaal 
tasub teha koostööd, kuna see toob mölematele kasu, vrd: Taustaks oli idee, et …). Samas näitelauses 
eelistaks eestlane ilmselt nõudliku teksti tõttu mõlematele asemel väljendit mõlemale poolele või 
ainususlikku mõlemale. Jäätmete puhul räägiks eestlane ametlikus tekstis käitlemisest.

Üldiselt laitmatu sidumise puhul võib samuti norida ühe näite juures: Pöhja dimensioonil ei 
ole sel juhul tähtsust, kui see ei väljendu argielus – ilmselt kõlaks loomulikumalt … ei ole tähtsust 
juhul, kui see ei kajastu argielus.

Kinnitust leiab siinse raamatu põhitekstis rõhutatud vajadus vallata keeleteabe allikaid, nt
− on näha rahvusvahelise levikuga sõnade kasutus- ja kirjutusraskust:21 *komissjon selmet 

komisjon, *kordineerida selmet koordineerida; *Võetakse objekti alla p.o võetakse vaatluse 
alla / sihiks;

− alati tuleks kontrollida tavakohaste lühendite olemasolu:22 *umbes 1,2 miljr eurot – jääbki 
selgusetuks, kas miljonit või miljardit (1,2 mln või 1,2 mld eurot);

− alati tuleb kontrollida isiku- ja kohanimesid ning nende käänamist (Sankt-Peterburg: 
Sankt-Peterburgi, mitte .. Peterburi, nagu argikeeles), samuti hoolega kontrollida fakte 

20 Vt Pikemalt keelte tunnetusloogika kohta Kerge 2003/2004.
21 Rahvusvahelise levikuga sõnadest on juttu lk 106.
22 Lühendite valdamise vajadusest on juttu V peatükis mitmel pool arvsõnadega seotuna, vt nt lk 128.
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(näiteks ei ole kindel, kas Kagu-Euroopa konteksti sobib, aga alustekstita ei saa seda 
kontrollida);23

− ei teadvustata, et keeliti erinevad mh otsekõne interpunktsiooni tavad: *„Soome ja Eesti vöi-
vad olla sellelaadses töös teenäitajateks”, kirjutavad Urmas Paet ja Erkki Tuomioja selmet 
„Soome ja Eesti võivad olla sellelaadses töös teenäitaja(te)ks,” kirjutavad Urmas Paet ja 
Erkki Tuomioja.

Korraliku õigekirja juures jääb kahetseda spelleri kasutamatust (nt turavlisus) ja mainida, et Lää-
nemere maade nõukogu on niisama ametlik, nagu nõukogude põhjapiirkonna nõukogude loetelu 
teised liikmed, st p.o Läänemeremaade Nõukogu (Council of the Baltic Sea States, CBSS). Teisalt, 
kui kõik ametlikud nõukogud kirjutada läbiva suurtähega, siis tuleks seda teha ka Euroopa Komis-
joni nimetuses. Ka kirjutatakse Põhjadimensioon veebiallikates kokku, ilma et õigekirjareeglid 
seda nõuaks, (lisaks leiab ilusa vaste põhjamõõde) ja liigina kokku ka keskkonna partnerlus (siis 
keskkonnapartnerlus; vrd sama teksti sotsiaal- ja tervisepartnerlus, veebis ka sotsiaalse heaolu ja 
tervishoiu- / rahvatervisepartnerlus).

Nii jääb nentida, et ka võõrkeelde tõlkimine võib hästi õnnestuda, osutades tõlkija ligi emakee-
lelähedast keeleoskust (C1+ või C2), vähemalt kuivõrd seda tohib otsustada tulemteksti sidususe, 
grammatilise korrektsuse ja rikkaliku sõnavara järgi ehk lähteteksti sisu teadmata.24 Usutavasti küll 
on korpusesse sattunud mustand, mis on laotud ilma eesti klaviatuurita (kõiki õ-tähti asendab ö), st 
ka eesti speller ei ole ilmselt kättesaadav olnud. Mustandina on kirjutist siin ka hinnatud.

Tekst 10. Vaba keeleoskaja tõlge
Allikas: Vahekeele korpus, vt http://evkk.tlu.ee/Documents/doc_384045275266_item 

23 Nimekasutusest on juttu osas V.2, vt lk 101.
24 Vrd tõlkeasjatundlikkuse kirjeldusega lk 86.

Koostajatelt

Antud kogumik sisaldab folkloorimaterjale mitmest kronoloogilisest kihist – arhiivimaterjalid 
kirja pandud XX sajandi 30–60. aastatel ja 2006. aasta Peipsimaa ekspeditisiooni materjalid. 
Kogumiku struktuuris teadlikult loobusime materjali traditsioonilisest esitamisviisist žanrite 
kaupa. Valitud tekstid peatükkides paigutasime teemade järgi, mis meie nägemuse järgi pee-
geldavad Peipsimaa vanausuliste eluolu, kombestiku ja vaimse kultuuri olulisemaid külgi. 
Anname endale aru, et meie poolt valitud materjali jaotamine on teatud määral tinglik, kuna 
mõned tekstid võivad üheaegselt ja võrdsel määral kuuluda mitsesse peatükki. Kuid lõppkok-
kuvõttes just rahvakultuuri liigendumatus (polüfunktsionaalsus) tõendab folklooritraditsiooni 
terviklikkust ja elujõulisust.
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Peatükkide pealkirjades kasutasime nii Peipsimaal kirja pandud vene vanasõnu, kui ka 
teisi vanasõnu vene folkloori kogumikes.

Kõik 2006. aasta tekstid on salvestatud ekspeditsiooni käigus ja dešiffreeritud kogumiku 
koostajate poolt. Kõik arhiivimaterjalid on ümbertrükitud Maria Romanova poolt.

Välitöödel kirja pandud tekstid on publitseeritud praktiliselt toimetamata, neis on säili-
tatud kohalikule murdekeelele omane leksikaline, sõna- ja lausemoodustuslik omapära, on 
äramärgitud mittenormikohane sõnarõhk. Tekstid on kirjutatud vene kirjakeeles. Samuti oleme 
teadlikult loobunud foneetilisest transkriptsioonist, kuna see raskendab folklooritekstide luge-
mist ja tajumist. Samu põhimõtteid oleme kasutanud ka arhiivimaterjalide publitseerimisel 
– lisanud puuduvaid kirjamärke, parandanud kirjavigu ja kõrvaldanud kogujate poolt pandud 
kohaliku murdekeele foneetilist omapära tähistavaid märke. Arhiivi materjalide publitseerimi-
sel oleme säilitanud vaid tseetamise näiteid, kuna Baltikumis elavate vanausuliste murdekeeles 
selline foneetiline nähtus on tänaseks fi kseeritud ainult Peipsimaal [1]. Tekstides on tehtud ka 
mõningaid kupüüre, kõik nad on markeeritud märgiga «<…>».

ХХ sajandi esitajate ja kogujate kommentaarid on antud ümarsulgudes harilikus kirjas. 
Haruldaste murdesõnade tähendus, meie küsimused, täpsustused ja kommentarid on kirjutatud 
kursiivkirjas ja toodud nurksulgudes. Esitajate ja kogujate (arhiivimaterjalidest) andmed, kir-
japaneku aeg ja koht on märgitud iga teksti all. 2006. aasta kirjapanekute puhul kogujate nimed 
ei ole märgitud. Folkloori väkežaanrid (esitajate põhjaliku seletuseta vanasõnad, kõnekäänded, 
mõistatused, enned) ei ole pasportiseeritud. Juhul, kui meetrikates puuduvad mingisugused 
andmed see tähendab, et andmed koostajatel puudusid.

Lõpetuseks siiralt täname kohalike entusiaste-koduloolasi, kohalike vanauusliste koguduste 
juhte ja tegelasi: Anastasija Aganitševat, Zoja Kutkinat, Hionia Tihhomirovat, Olga Kereket-
kinat, Raissa Poljakovat; projektijuhte Pavel ja Marina Varuninit suurepärase korraldustöö ja 
pideva hoolitsuse eest ja Olga Rovnovat (Venemaa Teadusakadeemia Vene keele instituut), kes 
informeeris meid potentsiaalsetest esitajatest.

Eriline tänu ja sügav kummardus kõikidele meie informantidele, kes vaatamata oma hõita-
tusele, vahel ka haiglusele leidsid aega vestelda meiega. Ilma nende omakasupüüdmatu abita 
selle raamatu väljaanne oleks võimatu. 

Kommentaar
Teaduskogumiku saatesõna tekst (taas vahekeele korpusest pärit) on oma raskusastmelt kohane 
kõige varem B2+ või C1-tasemel, sest tegemist on erialatekstiga, mis nõuab oskuskeele ulatus-
likku aktiivset valdamist.25 Seejuures ei ole hea tõlge enne C1-taset mõeldav, sest keelepagas ei ole 

25 Tõlketeksti analüüsi üldistest probleemidest ja siinse analüüsi hädast, et tõlke sisutäpsust ei saa lähteteksti 
puudumisel hinnata, on juttu eelmise tõlke kommentaaris lk 230.
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piisavalt mitmekesine ja stiilitunnetust peaks nappima. Tõlge võõrkeelde õnnestub täielikult väga 
harva.26

Analüüsitav tõlge on loomulikult seotud, rikkaliku ja ulatuselt piisava sõnavaraga ning osutab 
grammatika ligi täielikku (C1-tasemele kohast) valdamist. On üks vormimoodustusviga (*enned 
p.o ended). Tõsisemaid probleeme on esialgu sõnajärjega, k.a pealauses, kus see peaks C1-tasemel 
juba omandatud olema.

Näiteks on vale öeldise asend lausetes Kogumiku struktuuris teadlikult loobusime materjali tra-
ditsioonilisest esitamisviisist žanrite kaupa (parem Kogumiku struktuuris loobusime teadlikult …); 
Valitud tekstid peatükkides paigutasime teemade järgi (parem Valitud tekstid paigutasime peatükki-
des …) ja Kuid lõppkokkuvõttes just rahvakultuuri liigendumatus (polüfunktsionaalsus) tõendab … 
(parem Kuid lõppkokkuvõttes tõendab just rahvakultuuri liigendumatus (polüfunktsionaalsus) …). 
Pealause öeldis peaks olema teisel kohal.

Vale on ka terviktäiendi asend põhja suhtes, nt arhiivimaterjalid kirja pandud XX sajandi 30–60. 
aastatel ja 2006. aasta Peipsimaa ekspeditisiooni materjalid – õige on XX sajandi 30.–60. aastatel 
kirja pandud arhiivimaterjalid ja .. ekspeditsiooni materjalid, kus määrusi järjestatakse laiemalt 
kitsamale ja nud-täiend tervikuna on põhisõna ees.

Ka eitusvahendid ei ole veel küllalt mitmekesised (nt mittenormikohane võiks eestipärasemalt 
olla normivastane). Samuti tuleks parema stiili mõttes vältida poolt-tarindit, eriti et ta eelmises lau-
ses on küllalt loomulikuna olemas, nt … arhiivimaterjalid on ümbertrükitud Maria Romanova poolt 
võiks sõnastada arhiivimaterjali on ümber trükkinud Maria Romanova. (Need – k.a ühendverbi 
kokkukirjutus öeldises – on aga emakeeles väga levinud vead.)

Sõnavara on mitmekesine, k.a väga spetsiifi line terminoloogia, mida tõlge ei saa kommentee-
rida ega vältida (nt meetrikad või kupüür tähenduses ’pärast pausi jätkub teema vastavalt pausi 
pikkusele uuest kohast’).

Analüüsitavast tekstist nähtub, et tõlkekeele probleemid, mida saaks vältida keeleabi allikate ja 
internetiotsingute toel, on küllaltki sarnased.27 Eelmise tõlkenäite (tekst 9) kommentaaris nimetatu-
test korduvad mitmed:

− Rahvusvahelise levikuga tüvede kasutusoskust napib: *dešiffreeritud p.o dešifreeritud, 
*kommentarid p.o kommentaarid, *žaanrid p.o žanrid, leksikaline on tavapäraselt leksikaa-
lne ja mitme kronoloogilise kihi asemel ütleks emakeelne mitmest ajastust. Kohati jääb tekst 
isegi arusaamatuks (nt pasportiseerima oma kontekstis; kui see sõna laenataks, siis mugan-
dataks ta ilmselt pasporteerimiseks või pasportimiseks).

− Eelmine juhib taas tähelepanu ka vajadusele kasutada spellerit,28 mis näidanuks nii võima-
tuid sõnu ja vorme kui ka tippimisvigu, nagu väke (väike), ekspeditisiooni (ekspeditsiooni), 
vanauusliste (vanausuliste), mitsesse (mitmesse) ja hõitatusele (hõivatus).

26 Vt tõlkijana toimetuleku kohta lk 86.
27 Vt kommentaare ja joonealuseid lk 230 jj.
28 Spelleri kasutusest on juttu lk 51.
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− Loomulikud kollokatsioonid on raskesti tabatav keelekasutuse tunnus: sõna haiglus eestlane 
sellises ümbruses nagu vaatamata oma hõivatusele, vahel ka haiglusele ei kasuta (sõnal on 
teiste kohta kasutatuna sageli isegi negatiivne konnotatsioon; vrd otsene enesekohane olin 
haiglane ja ülekantud haiglane inimene, haiglane ettekujutus). Loomulik oleks vaatamata 
oma hõivatusele ja vahel ka terviseprobleemidele vms. Ka sõna esitaja kasutatakse võõra-
päraselt (rahvalaulik?).

− Õigekirja tuleb seekord kontrollida kokku-lahkukirjutuse osas (neis .. on äramärgitud mitte-
normikohane sõnarõhk p.o neis .. on ära märgitud), järgarvude puhul, nt XX sajandi 30–60. 
aastatel p.o 30.–60. aastatel, ja nimetuste algustähe asjas – *Venemaa Teadusakadeemia 
Vene keele instituut p.o Venemaa Teaduste Akadeemia vene keele instituut (kui teda saab 
käsitada allasutusena) või Venemaa TA Vene Keele Instituut (nagu tema ajaloo ja iseseisvuse 
tõttu on ehk õigem).

Nõnda on üldiselt ladus tõlge C1-tasemel sõltumata sellest, et tekstil on väga selgelt emakeelepära-
seid jooni, mis kohati jätavad isegi mulje emakeelse lõikudest. Eriti olulised kõrge hinnangu juures 
on loomulik kompositsioon, stiil ja sidusus, samuti sõnavara loomulik ulatus. Usutavasti on korpu-
sesse sattunud mustand ja sellena on teksti siin ka hinnatud.












