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meritusprofe s s ori S auli Takala p ahoittele e kielikoulutuks e n taantumaa. Ilahduttaviakin ntikymiii on. Pedagogiikkaa on kehitetty tasais e sti, j a ylioppilastutkinto a uudis Letaan hyviidn suuntaan.

E

ielitieteen emeritusprofessori Sauli Takala on seurannut suomalaista
kieiikasvatusta useiden vuosikymmenten ajan. Hdnen tutkimustoimintansa on
keskittynyt kielitaidon arvioimiseen, kielipolitiikkaan ja opetussuunnitelmiin. Kysyimme
hhnen ndkemyksiddn suomalaisen kielikasvatuksen nykytilasta j a tulevaisuudesta.

Sanakirja netissii
Sauli Takala on julkaissut syksyllii 2013 omalla sivustollaan
viisikielisen sanakirjan, jota saa vapaasti kayttea ja muokata.
Sanakirja on Publications-sivulla osoitteessa www.kiesplang fi'
Samassa osoitteessa on myos lyhyt "Lue minut ensin" -kiiyttoopas, Jota kannattaa vilkaista.

Tarpeeksi sanoia arkisten tekstien ymmlirtiimiseen
Sanakirjan tarkoituksena on helpottaa sanan loytdmistd englanniksi, ranskaksi, saksaksi, suomeksi 1a ruotsiksi. Takala kertoo. etta hinestii tuntui hyodylliselta luoda tilaisuus omaksua
"""n.*"t"lt""t'; rt"'O.n kielt*n ranola samaIla kun tarkistaa
yhden kielen sanan merkitystd. Tietenkin sanakirja tarjoaa mah-

dollisuuden myos sanojen tietoiseen opetteluun.
Sanakirja ei pyri olemaan kattava, vaan se sisdltdij noin
8000 englannin yleisinti sanaa. Takalan mukaan tdmii miidril riittiii useimpien arkisten suullisten tai kirjalllsten tekstien
ymmdrtiimiseen. Koska sanakirja on tarkoitettu edistdmddn
monikielisyytta, sitd saa kiiyttee vapaasti ja siihen voi lisdtii
sanoja ja uusia kielid. Rivejii ja sarakkeita voi myos poistaa.

Ketchup, senap och majonnds
Samalla sivulla viisikrelisen sanakiqan kanssa on linkki 5auli
1 900 sanan listaan Listalla on ruotsinjoiden
on suomenkielisenkin helposti
merkitys
sanoja,
kielisid
voi havainnollistaa oppilaille,
avulla
tunnistettavissa. Sanaston
jo
kuinka paljon ruotsia he osaavat, ja motivoida heite oppi-

Takalan laatimaan noin

maan lisdd.
Suora linkki sivulle,.iolla sanastot on julkaistu: httpl/bit.ly/187fZDH

Taantuma vaivaa kieli koulutusta

Sauli Takalan mielestd kielikoulutus kiirsii
taantumasta. Hdnen mukaansa peruskou-

luun siirtyminen aloitti kielikoulutuksen
nousukauden: "Peruskoulu loi aikaisempaa
paremman mahdollisuuden monikielisyyden
kehittiimiselle, kun yldasteella oli mahdollisuus valita lisiikieli. Aluksi selvdsti yli kolmaosa oli tiistti kiinnostunut, mutta nykyiiiin
valinnaiskielen opiskeleminen on vdhdistd."
Sama ilmiii niikyy lukiossakin.
Perusopetuksen uusi tuntijako ja etenkin
B1-kielen siirtdminen alakoulussa alkavaksi

kieleksi pohdituttaa Takalaa: "Voi miettid,
onko odotettavissa niin positiivisia tuloksia
kuin julkisuudessa on esitetty." Aloitusitin
alentaminen on sindnsd suositeltavaa. Takala
kuitenkin muistuttaa, ettd kieltenopetuksessa
miiZirriltii on merkitystzi. Viihiiinen tuntimddrd vaikuttaa suoraan tuloksiin.

Yo-tutkinnossa ilahduttavaa kehitystd
Ilahduttavaa Takalan mielestd on viime aikoina virinnl'b yiioppilastutkinnon aktiivinen kehittdminen: "Viitekehyksen mahdollisuuksia
ylioppilaskokeen tulosten raportoinnissa on
kokeiltu jo kymmenen vuoden ajan, ja tulokset ovat rohkaisevia. Tdmdn kokeilutoiminnan ansiosta on mielestdni hankittu riittiivii

taitotieto, jotta lautakunta voi iuotettavasti
ilmaista tulokset myos taitotasoina."
Tietokonepohj ainen testaaminen avaa mo-

nia uusia mahdollisuuksia. Takalan mukaan
erityisesti englannin kielitaidon arviointiin
on jo nyt tietokoneohjelmia, jotka arvioivat
puhe- ja kirjoitussuorituksia yhtzi hyvin tai
joskus luotettavammin kuin koulutetut arvioijat. Tarvitaan kuitenkin mddrdtietoista kehittdmistoimintaa, jotta sdhkdiseen tutkintoon
liittywiit lupaukset voidaan lunastaa.
Kielikasvatuksen suunta
Takala muistuttaa, ettd ios puhutaan pedago-

giikasta, kielikasvatus on kehittynyt taSaises-
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ti ja ilman taantumia. Hdnen mielestddn nyt
olisi otollinen tilaisuus pohtia ja tarvittaessa
tarkistaa kielikasvatuksen suuntaviivoj a.
Sauli Takala korostaa, ettzi kielikasvatuksen perusld.htdkohtana tulisi olla monikielisyys. Koulun piizittziviilki oppilaalla tulisi ol1a
useamman kielen kiil'ttotaitoja. Kaikkia kieliii
ei tarvitse osata yhtd hyvin, vaan eri kielissii
voi olla erilaisia tavoitteita.
Toinen kihtbkohta on, ettd oppilas on
kielen kriyttzijzi opintojen alusta asti. Taval-

lisissa kielenkziyttdtilanteissa ympziristoltii
ja keskustelukumppaneilta saa tarvittaessa
niin paljon tukea, ettd viestinndn voi oiettaa
yleensd onnistuvan. Jos lapsiaja nuoria kohdellaan ensisijaisesti kielen oppijoina, taidon
puutteet saattavat nousta liian korostettuun
asemaan. "Oppilaat ovat kielen oppijoita kehittyrikseen paremmiksi kielen kziyttzij iksi",
Takala kuvaa. Telle lahddkohdalla on seurauksia myris kielitaidon arvioinnille.
Takalan mielestd kaikkien kielten - vieraiden kielten, kotimaisten kielten ja iiidinkielten - integrointia tulisi edistiiii. I{dn kannustaa my<is kriytttimddn eri kielid sisiiltdjen
oppimiseen (esimerkiksi CLIL, kielikylpy).
Erityisesti kaksikielisillzi paikkakunnilla voisi
hdnen mukaansa aktiivisesti kokeilla erilaisia
kaksikielisten kouluj en mallej a.
ANNA HALME, anna.halme@sukol.f
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Vehenne
ndistd verotuksessa
ieltenopettaja voi viihentdd verotuksessa erilaisia ammattiinsa liittyviri
tulonhankkimiskuluj a. Vdhennys oikeus perustuu siihen, ettei kulut ovat aiheutuneet ammatin harjoittamisesta tai ammattitaidon ylkipitzimisestri.

Hyvziksyttrivid tulonhankkimiskuluja
ovat ammattij

zirj estrij en

jdsenmaksut, myris

gisten aineop ettaj aj zirj estcij en kuten
SUKOLin. Muita tulonhankkimiskuluja ovat
ammattitaitoa ylkipitiiveistd tdydennyskouiupe dago

tuksesta tai ulkomaille suuntautuneista opin-

tomatkoista aiheutuneet kulut.
Vdhennyskelpoisia ovat mycis kulut, joita on kdytetty ammattikirjallisuuden, tietokoneen tai jonkin muun opetustydhcin
vzilttrimzitt<imeiksi osoitettavan vdlineen tai
opetuksessa tarpeellisten tarvikkeiden hankkimiseen. Niiitri voivat olla esimerkiksi CDsoitin, tulostin, videot, oppikirjat, sanakirjat
ja ulkomaisten lehtien irtonumerot.
Muista perustella tarkkaan
Anomuksen tulee olla huolellisesti laadittu
niin, ettd verovelvollisella on esittziei kaikki
tarpeelliset kuitit ja muut selvitykset. Selitvs-

ten on syytei olla perusteellisia, silki verovirkailija ei veilttrimrittd tunne kieltenopettajan
v Emeritusprofessori Sauli Takala korostaa, etta

mo-

nikielisyyden tulisi olla k e ikasvatuksen perus dht6kohta
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tytitii.
Esimerkiksi ennen uikomaille suuntautuvaa opintomatkaa voi olla hyddyllistzi ottaa oman kunnan verotoimistosta selvdd
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siitd, mitd. seikkoja verovd,hennysanomukselta vaaditaan. Verovdhennysoikeus edellyttrizi
matkalta tarkkaa erityisohjelmaa. Nziytto
tycinantajan mycinteisestd suhtautumisesta
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auttaa asiaa. Kannattaa perustella, miksi
juuri tuimii opintomatka on sinun ammattitaitosi sdilymisen kannalta vzilttzimritdn,
mitd ammattitaitoasi yllzipitrivrizi tietoa sait
matkasi aikana ja miten hycidynniit matkalla
hankkimaasi tietoa tai aineistoa opetuksessasi.

Pyydd lisdperusteluksi puoltokirje, jonka
saat SUKOLin toimistosta Leena Vesalta, p.
040 487 3682 (ti-to), lee na.vesa@su kol.f i. Vero-

tuskohtelu vaihtelee suuresti verotuskunnan
mukaan. Kieltenopettaja joutuu usein valittamaan, ennen kuin verovdhennys hyvziksytiiiin. Mybs valitukseen voit pwtdd liitteeksi
puoltokirjeen.
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