Tasuta konsultatsioonil tutvustatakse eksami
sisu ja vormi, lahendatakse läbi näidistest ja vastatakse küsimustele. SA Innove kodulehelt leiab konsultatsioonide toimumise aja ja koha, samuti vajalikud
materjalid, mille abil eksamiks valmistuda.
Isik, kes puudub eksamilt mõjuva põhjuseta
või kelle eksamitulemus jääb alla 35% võimalikust punktisummast, saab eksami uuesti sooritada mitte varem kui kuue kuu möödumisel
eksami toimumisest. Piirangut ei kohaldata, kui isik
tühistab eksamile registreerumise vähemalt 7 päeva
enne eksami toimumist. Tühistada saab telefonil:
735 0500 või e-posti aadressil: info@innove.ee
Isikul, kes puudus eksamilt mõjuval põhjusel ning
kes soovib eksamit sooritada enne kuue kuu möödumist, tuleb 30 päeva jooksul esitada SA-le Innove selgitus puudumise põhjuse kohta (tervislike
põhjuste korral tuleb lisada arstitõend). Dokumendiga koos võib esitada eksamile registreerumise
avalduse.

Eksamitulemus teatatakse 30 päeva jooksul pärast
eksamit kirja või e-posti teel. Eksam loetakse sooritatuks ning väljastatakse e-tunnistus, kui eksaminand
on saanud vähemalt 60% võimalikust punktisummast, kusjuures ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla
null punkti. Eesti keele tasemetunnistus on elektrooniline, tunnistust on võimalik vaadata ning alla laadida
riigiportaalist www.eesti.ee
Kui eksaminand ei ole rahul tasemeeksami tulemusega, on tal õigus 30 päeva jooksul pärast tulemuse teatavaks tegemist esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile eksamitulemuse vaidlustamise avaldus, mille
alusel tema eksamitöö uuesti üle vaadatakse.

Varem väljastatud tunnistuste võrdsustamine
Enne 1. juulit 2008 eesti keele tasemeeksami sooritanud inimesed ei pea eksameid uuesti tegema. Nende
keeletunnistused loetakse vastavaks uue keeletasemete süsteemiga.
• Algtaseme tunnistusega tõendatud keeleoskus
loetakse vastavaks B1-taseme keeleoskusega.
• Kesktaseme tunnistusega tõendatud keeleoskus
loetakse vastavaks B2-taseme keeleoskusega.
• Kõrgtaseme tunnistusega tõendatud keeleoskus
loetakse vastavaks C1-taseme keeleoskusega.

Lisainfo:
SA Innove
Lõõtsa 4, Tallinn
tel 735 0500
info@innove.ee
www.innove.ee

Eesti keele
tasemeeksam

Eestis kasutatakse tööalase eesti keele oskuse määramiseks Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete
süsteemi, kus keeleoskus jagatakse kuueks tasemeks.

Eestis korraldatakse eksameid neljal tasemel:
A2, B1, B2 ja C1.
Kõikidel tasemetel kontrollitakse nelja osaoskust:
• kirjutamine,
• kuuldu mõistmine,
• loetu mõistmine,
• rääkimine.

A2-tasemel keeleoskaja:
• saab aru eestikeelsetest lausetest ja igapäevaselt
kasutatavatest väljenditest, mis seostuvad talle
oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere
kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
• tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades,
mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel;
• oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada
oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning
väljendada oma vajadusi.
A2-tasemel keeleoskust vajavad näiteks veduri- ja
rongijuhid, valvurid, riidehoidjad, uksehoidjad, käskjalad, piletikontrolörid, abiteenistujad jne.

B1-tasemel keeleoskaja:
• mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu
töö, vaba aeg jne;
• oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda
jaoks huvipakkuval teemal;
• oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja
eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada
oma seisukohti ja plaane.
B1-tasemel keeleoskust vajavad näiteks päästetöötajad; nooremametnikud; abiteenistujatest kantseleitöötajad; õppejõud, kes ei õpeta eesti keeles või eesti
keelt; teenindus- ja müügitöötajad; MTÜ-de juhatuse
liikmed; ühissõidukite juhid jne.

B2-tasemel keeleoskaja:
• mõistab keerukatel abstraktsetel või konkreetsetel
teemadel tekstide ning erialase mõttevahetuse
sisu;
• suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda eesti
keelt emakeelena kõnelejaga;
• oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma seisukohti ning kaaluda erinevate võimaluste tugevaid ja nõrku külgi.
B2-tasemel keeleoskust vajavad näiteks allasutuste
juhid; pedagoogid, kes ei õpeta eesti keelt või eesti
keeles; meditsiiniõed; erinevatel kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel töötavad spetsialistid jne.

C1-tasemel keeleoskaja:
• mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust;
• oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks
teha, väljendeid eriti otsimata;
• oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult
nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes;
• oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti
keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid
ja sidusust loovaid võtteid.
C1-tasemel keeleoskust vajavad näiteks vanemametnikud, ohvitserid, asutuste juhid, kohtunikud, prokurörid, politsei- ja päästeametnikud, laevade ja õhusõidukite juhid, eesti keele ja eesti keeles õpetatavate
ainete õpetajad ja õppejõud, arstid, apteekrid, psühholoogid jne.

Pikaajalise elaniku elamisloa või EestiVabariigi
kodakondsuse taotlemiseks tuleb eesti keelt
osata vähemalt B1-tasemel.

Eksamile saab registreeruda:
• riigiportaalis (www.eesti.ee);
• saates või tuues vormikohase avalduse koos
passi või ID-kaardi koopiaga SA-sse Innove.
Avalduse vorm on kättesaadav SA Innove
kodulehel.
NB! Telefoni teel eksamitele ei registreerita.
Isik, kes terviseseisundi tõttu pole võimeline sooritama eesti keele tasemeeksamit üldises korras, saab
taotleda eksami sooritamise ulatuse või viisi muutmist vastavalt oma terviseseisundile. Selleks tuleb
esitada SA-le Innove vastav taotlus koos eriarsti teatisega terviseseisundi kohta, lisada sellele koopia
isikut tõendavast dokumendist ning olemasolu korral arstliku ekspertiisi otsus puude määramise kohta.
Vähemalt 65-aastane Eesti kodakondsust taotlev isik
on keeleeksamil vabastatud kodakondsusseaduse
§ 8 2. lõike punktis 4 sätestatud nõuete täitmisest
(oskus koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks
huvipakkuval teemal), st kirjutamistestist. Kui isik on
esitanud vastava avalduse, peab ta eksamil sooritama kolm osa: kuulamis-, lugemis- ja rääkimisosa.

Iga taseme eksam toimub vähemalt üks
kord kvartalis Tallinnas, Narvas, Jõhvis ning
Tartus ja üks kord aastas Pärnus.
Eksami sooritamine on tasuta. Korraga
saab registreeruda vaid ühele eksamile.
Eksamile registreerimine lõpeb eksamile
eelneva kuu 1. päeval. Pärast seda saadetakse kõikidele registreerunutele eksamikutse,
kus on kirjas eksami ja eksamieelse konsultatsiooni toimumise täpne aeg, kestus ja
koht.

