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HY = Helsingin yliopisto
JoY = Joensuun yliopisto
JY = Jyväskylän yliopisto
OY = Oulun yliopisto
TaiK = Taideteollinen korkeakoulu

Ohjeita KIT-verkoston
opiskelijoille 2002

TaY = Tampereen yliopisto
TKK = Teknillinen korkeakoulu
TTKK = Tampereen teknillinen korkeakoulu
TY = Turun yliopisto
ÅA = Åbo Akademi

Käytetyt lyhenteet:

HOPSU = henkilökohtainen opinto-
suunnitelma

JOO = joustava opintokokonaisuus
(mm. HY, TKK, TaiK, TaY, JY, TY kesken
tehtyjä sopimuksia)
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Kieliteknologian valtakunnallinen
opetuksen verkosto (KIT-verkosto)
Kieliteknologian valtakunnallinen verkosto (KIT-verkosto) on kymmenen suomalai-
sen yliopiston yhteistyöhanke. Verkoston opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa
kursseja muissa KIT-verkoston laitoksissa siten, että suoritetut kurssit hyväksytään
opiskelijan omiin opintoihin tarkoituksenmukaisella tavalla. Verkostossa opiskelija
voi suorittaa kieliteknologian opintokokonaisuuden, mutta verkostossa on myös
mahdollista suorittaa yksittäisiä kursseja tukemaan opiskelijan pää- tai
sivuaine}opintoja.

KIT-verkosto toteutetaan opetusministeriön erityisellä hankerahoituksella kalenteri-
vuosina 2001–2003. Verkoston käytännön toteutusta ohjaa valtakunnallinen koordi-
naattori sekä kaksi paikallista koordinaattoria. Opiskelijan käytettävissä  on lisäksi
kieliteknologian opiskelusta tiedottavia yhteyshenkilöitä verkoston laitoksissa. KIT-
verkoston kotisivut: http://www.ling.helsinki.fi/kit/
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Mitä kieliteknologia on?yliopisto

Kieliteknologia on uusi tieteenala, joka vastaa tietoyhteiskunnan haasteisiin huma-
nistisen tutkimuksen ja tietotekniikan avulla. Siinä yhdistetään monien alojen ajat-
telutapoja ja menetelmiä.

Kieliteknologiaa lähellä ovat mm. seuraavat alat:

Kieliteknologian sovelluksia:

• tiedonhaku
• tekoälyntutkimus

• elektroniset sanakirjat

• matkaviestinteknologia

• puheen tunnistus ja tuottaminen

• automaattinen kielen kääntäminen

• tietokoneavusteinen kielen oppiminen ja opetus

• kirjoittamisen ja kääntämisen apuvälineet
(oikeinkirjoituksen tarkistus, tavutus, käännösmuistit...)

• puhutun kielen käyttö tietokoneen käyttöliittymissä
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Opiskeluoikeus
Kaikkien KIT-verkostossa mukana olevien laitosten opiskelijoilla on oikeus suorit-
taa KIT-verkoston kursseja verkoston toisilla laitoksilla opiskelijan omassa yliopis-
tossa tai muissa yliopistoissa. Verkostossa ovat mukana seuraavat yliopistot: Hel-
singin yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu, Joensuun
yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen
teknillinen korkeakoulu,  Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Kunkin yliopiston KIT-
verkostoon kuuluvat laitokset voi tarkistaa verkoston kotisivuilta
(http://www.ling.helsinki.fi/kit).

Suorittamansa KIT-verkoston kurssit opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa opinto-
kokonaisuuksina tai yksittäisinä kursseina. Yksittäisten kurssien sisällyttämisestä
tulee aina sopia etukäteen oman laitoksen opintojen ohjaajan kanssa. Opintokoko-
naisuudet soveltuvat useimmissa yliopistoissa sivuaineiksi, mutta tämä kannattaa
kuitenkin ensin varmistaa omassa yliopistossa olevalta verkoston koordinaattorilta
tai opintoneuvonnasta.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPSU

Varsinkin silloin kun opiskelija aikoo suorittaa KIT-verkoston opintoja useammassa
yliopistossa, hänen kannattaa laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma, josta käy
ilmi mitä kursseja opiskelija haluaa suorittaa ja arvio aikataulusta. HOPSU esitetään
omalle opintojen ohjaajalle, jonka kanssa on hyvä keskustella siitä, miten opinto-
suunnitelmaan sisältyvät kurssit tukevat opiskelijan muita opintoja. Samalla opinto-
jen ohjaaja voi varmistaa, että oma yliopisto tai tiedekunta hyväksyy suunnitellun
kokonaisuuden sivuaineeksi. HOPSUsta lähetetään kopio opintokokonaisuuden
koostavaan yliopistoon, jossa varmistetaan, että opintosuunnitelman osat suoritet-
tuina muodostavat halutun kokonaisuuden.  HOPSUa voidaan muuttaa myöhemmin
tarpeen mukaan.

Esimerkki signaalinkäsittelyyn painottuneesta puoliarvosanan HOPSUsta:

(yleisen kielitieteen peruskurssi 2 ov, suoritettu v. 2001 osana englannin kielen opintoja)
• Unix-järjestelmän alkeet 1 ov (HY, Ctl130), alkusyksy 2002
• Kieliteknologian johdantokurssi 2 ov (HY, Ctl190), loppusyksy 2002
• Puheentunnistuksen ja signaalinkäsittelyn esitietokurssi 2 ov

(TTKK, 8005405), kevät 2002
• Johdatus signaalinkäsittelyyn 3 ov (TTKK, 80508), kevät 2002
• Puheen havaitseminen ja tuottaminen 2 ov (TKK, S-114.710), kevät 2002
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Opiskeluoikeuden hakeminen toisesta KIT-verkoston
yliopistosta

KIT-verkoston yliopistoihin haetaan kunkin yliopiston omalla erillisten opintojen
tai joustavan opinto-oikeuden eli ns. JOO-opintojen hakulomakkeella. Monet yli-
opistot julkaisevat hakulomakkeet verkossa, mutta lomakkeita saa tarvittaessa pait-
si kohdeyliopistosta myös verkoston koordinaattoreilta. Lomakkeeseen on tärkeää
merkitä, että kyseessä on KIT-verkostosopimuksen piiriin kuuluva opiskeluoikeus
ja että se on maksuton. Useimmissa hakulomakkeissa on yhteistyösopimuksia var-
ten oma kohtansa.

Opiskelija täyttää lomakkeen ja merkitsee siihen kaikki ne kurssit, joita hän kohde-
yliopistossa aikoo suorittaa tai haettavan opintokokonaisuuden nimen. On suosi-
teltavaa hakea yhdellä kertaa riittävän laaja opiskeluoikeus. Lomakkeeseen tarvi-
taan lähettävän laitoksen puolto, jonka voi antaa sellainen oman laitoksen edustaja,
joka voi vastata siitä, että opinnot hyväksytään osaksi opiskelijan opintoja. Puolta-
jana toimii paikallisen käytännön mukaan esim. professori, opintojen ohjaaja tai pai-
kallinen koordinaattori.

KIT-opiskeluoikeuden hakumenettelyssä ei noudateta erityistä hakuaikaa. Täytetty
hakulomake lähetetään vastaanottavaan verkoston yliopistoon joko yhteyshenki-
lölle tai paikalliselle koordinaattorille (http://www.ling.helsinki.fi/kit  >  yhteystie-
dot). Yliopistoilla on erilaisia käytäntöjä myös sen suhteen, lähetetäänkö opiskeli-
jalle ilmoitus opiskeluoikeuden hyväksymisestä vai ei. KIT-opiskeluoikeus hyväk-
sytään kuitenkin automaattisesti, kun hakulomake on asianmukaisesti täytetty ja
puollettu.

Opintosuoritukset ja niiden hyväksilukeminen

Kurssin suoritus kirjataan opetuksen antaneen yliopiston opintosuoritusrekiste-
riin, josta opiskelija saa pyydettäessä opintorekisteriotteen. Opintorekisteriote tar-
vitaan siinä vaiheessa, kun suoritus halutaan kirjata oman yliopiston rekisteriin.
Suorituksen hyväksilukeminen korvaamaan jonkin tutkintovaatimusten kohdan tai
hyväksyminen osaksi opintoja muulla tavoin tehdään opiskelijan omalla laitoksella.
Hyväksilukemisesta antaa lisätietoja oman laitoksen opintojen ohjaaja.
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Opintojen rakenne
Opintokokonaisuudet koostetaan yleensä Helsingin yliopistossa yleisen kielitieteen
laitoksella. Tällä hetkellä (tilanne 06/2002) poikkeuksena ovat teknilliset korkeakou-
lut. Jos opiskelija haluaa mahdollisuuden jatkaa kieliteknologian opintoja perusopin-
tojen jälkeen, ne kannattaa koostaa siten, että ne sopivat allaolevaan tutkintovaati-
musmalliin. Tiedot opintojen rakenteesta löytyvät myös verkkosivulta
(http://www.ling.helsinki.fi/kit  > opinnot)

Puoliarvosana 10 ov

Kieliteknologian puoliarvosanalla tarkoitetaan HY:ssa kieliteknologian kursseista
koostettavaa 10 ov opintokokonaisuutta, johon sisältyy kieliteknologian johdanto-
kurssi (esim. HY Ctl190).  Johdantokurssi puolestaan edellyttää yleisen kielitieteen
perustietoja ja Unix-järjestelmän käytön alkeita tai muuten hankittuja vastaavia taito-
ja. Puoliarvosanan voi halutessaan täydentää perusopintojen 15-20 ov kokonaisuu-
deksi.

Perusopinnot 15-20 ov

Kieliteknologian perusopintojen kokonaisuus muodostuu seuraavasta neljästä
osasta:

(1) Kielitiedettä kieliteknologiaa varten 5 ov
 Pakolliset osiot:
• yleisen kielitieteen perusteet kieliteknologeille 1 ov
• fonetiikan perusteet kieliteknologeille 1 ov
Valinnaiset osiot, 3 ov seuraavista harjoituskursseista:
• fonetiikan harjoituksia 1 ov
• morfofonologian harjoituksia 1 ov
• morfosyntaksin harjoituksia 1 ov
• semantiikan ja pragmatiikan harjoituksia 1 ov

(2) ATK- taitoja ja matematiikkaa 5 ov
Pakolliset osiot:
•  Unix-käyttöjärjestelmän alkeet 1 ov
•  tekstikorpusten tietojenkäsittely 2 ov
Valinnaiset osiot: esim. matematiikan perusteita 2 ov
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 (3) Johdatusta kieliteknologiaan 5 ov
Pakolliset osiot:
• kieliteknologian johdantokurssi 2 ov
• kieliteknologian harjoitukset 2 ov
• kieliteknologian essee 1 ov

(4) Valinnaisia opintoja 5 ov
Valinnaisia kieliteknologian, siinä tarvittavien
teknisten taitojen tai sen sovellusalueen kursseja

Jos opiskelija on suorittanut kohtien (1) tai (2) kursseja siten, että ne on jo sisällytet-
ty johonkin opintokokonaisuuteen, ei niitä suoriteta toistamiseen kieliteknologian
perusopinnoissa, vaan tällaisten kurssien tilalle otetaan valinnaisia kursseja.  Perus-
opinnot voidaan myös suorittaa laajempana (21-34 ov) sisällyttämällä niihin muita
perusopintojen tai aineopintojen kursseja.

Opiskelija voi valita KIT-verkoston kursseista (omasta tai toisesta yliopistosta)
osioihin sopivia kursseja.  On hyvä sopia etukäteen kurssien soveltuvuudesta pe-
rusopintojen osaksi tai siitä, miltä osin ne korvaavat tutkintovaatimuksissa mainit-
tuja kursseja.

Aineopinnot 20 ov perusopintojen lisäksi

Aineopinnot edellyttävät vähintään hyvin tiedoin suoritettuja kieliteknologian tai
yleisen kielitieteen perusopintoja (jolloin kuitenkin perusopintojen kohdat 1-3 tulee
täyttää).  Samat yleiset periaatteet soveltuvat aineopintoihin kuin mitä mainittiin
perusopintojen kohdalla. Perusopintojen lisäksi tulee suorittaa:

(5) Kieliteknologian ammattitaitoja väh. 5 ov valinnan mukaan seuraavista:
• rakenteisten dokumenttien perusteet 3 ov
• ohjelmoinnin perusteet kieliteknologeille

(jos ei aiempaa ohjelmointitaitoa) 2ov
•  Prolog-ohjelmointikieli 2 ov
•  Lisp-ohjelmointikieli 2 ov

(6) Kieliteknologian menetelmät 4-6 ov valinnan mukaan seuraavista:
•  äärellisten tilojen jäsennysmenetelmät 2 ov
•  kontekstittomat jäsennysmenetelmät 2 ov
•  kieliteknologian tilastomenetelmät 2 ov
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(7) Tutkijan taidot 2-4 ov
Pakollinen osio:  kirjallinen työ 2 ov
Valinnainen osio: proseminaari 2 ov

(8) Valinnaisia opintoja 5-9 ov
Valinnaisia kieliteknologian, siinä tarvittavien
teknisten taitojen tai sen sovellusalueen kursseja

Syventävät opinnot 20 ov aineopintojen lisäksi

Ks. linkki HY:n tutkintovaatimuksiin  KIT-verkoston kotisivuilta
(http: //www.ling.helsinki.fi/kit  > opinnot).

Esimerkkejä kursseista  ja teemoista
KIT-verkoston tarjoamat kurssit on jaettu erilaisiin teemoihin kieliteknologian ja sitä
lähellä olevien alojen mukaan. Monet kursseista saattavat edustaa useampaakin tee-
maa ja soveltua moneen tutkintovaatimuskohtaan, joten kannattaa tarkistaa kurssi-
en kuvaus kurssikohtaisilta kotisivuilta.

Opiskelijan tulee etukäteen selvittää kurssien soveltuvuus tiettyyn tutkintovaati-
muskohtaan opintokokonaisuuden koostavasta laitoksesta. Allaolevassa listassa
on esimerkkejä kyseisistä teemoista ja yksi kurssi näytteeksi kustakin. Koko kurssi-
lista löytyy KIT-verkoston kotisivuilta  (http://www.ling.helsinki.fi/kit > kurssit).

• Atk ja ohjelmointi: HY 581330-2 Ohjelmoinnin ja laskennan perusmallit, 2 ov,
tietojenkäsittelytieteen cum laude -opintoja (aineopintoja)

• Fonetiikka: TY Fonetiikkaa kieliteknologeille, 1 ov,
fonetiikan oppiaineen perusopintoja

• Kielitiede: JoY 450103 Kielentutkimuksen perusteet, 2 ov,
yleisen kielitieteen ja fonetiikan perusopintoja

• Kieliteknologia: HY Ctl190 Kieliteknologian johdantokurssi, 2 ov,
kieliteknologian perusopintoja

• Käyttöliittymäteknologia: TaY Speech Interface Design 3-5 ov,
tietojenkäsittelytieteiden perusopetusta
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• Matematiikka: JoY 450106 Matematiikan perusteita kieliteknologeille, 1 ov,
yleisen kielitieteen ja fonetiikan perusopintoja

• Monikielinen viestintä: TY Kääntäminen ja tietotekniikka, 2 ov,
kääntämisen  ja tulkkauksen keskuksen syventäviä opintoja

• Neurotiede: TY A.3.1. Neurotieteen perustiedot, psykologian opintoja

• Pedagogiikka: OY Kielten verkkopedagogiikka, 2 ov,
englannin kielen perusopintoja

• Psykologia: ÅA Bilingualism Cognitive and Neural Aspects, 2 sw,
psykologi, aineopintoja

• Puheteknologia: TTKK 8404200 Puheentunnistuksen laboratoriotyöt, 2 ov,
digitaali- ja tietokonetekniikan aineopintoja

• Seminaarit: HY 58301307 Kieliteknologiasovellukset, 2 ov,
tietojenkäsittelytieteen seminaari

• Signaalin käsittely: TKK T-61.238 Signaalien tilastollinen mallinnus, 3 ov,
informaatiotekniikan aineopintoja

• Tekoäly: TTKK 8101905 Tekoäly, 4 ov,
ohjelmistotekniikan perusopintoja

• Tiedonhaku: TaY Po4 Tiedonhaun menetelmät, 2 ov,
informaatiotutkimuksen perusopintoja

• Tieteentekijän yleinen ammattitaito: JY TJT R50 Introduction to CSCW, 4 ov,
tietojenkäsittelytieteiden aineopintoja

• Tilastotiede: TKK T-61.281 Luonnollisten kielten tilastollinen käsittely, 3 ov,
informaatiotekniikan  laudatur-opintoja (syventäviä opintoja)

Koko kurssilista on verkoston kotivuilla (http://www.ling.helsinki.fi/kit > kurssit)
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Ilmoittautuminen kursseille
Kursseille ilmoittautumisesta tiedotetaan kunkin kurssin kotisivulla, ks. linkit KIT-
verkoston kotisivulta (http://www.ling.helsinki.fi/kit  >  kurssit). Useimmille kursseil-
le ilmoittaudutaan sähköpostitse kurssin pitäjälle, jolta voi myös tarvittaessa kysyä
tarkempia tietoja ennakkovaatimuksista.

KIT-verkoston koordinaattoreihin ja verkoston laitosten yhteyshenkilöihin voi ot-
taa yhteyttä kaikissa kursseihin liittyvissä asioissa. Yhteystiedot ovat verkoston
kotisivulla (http://ww.ling.helsinki.fi/kit  >  yhteystiedot).

Opintoneuvonta
Henkilökohtaista opintoneuvontaa antavat verkoston koordinaattorit Helsingissä,
Tampereella ja Turussa. Jos haluat asioida puhelimitse, katso koordinaattoreiden
puhelinnumerot  KIT-verkoston kotisivulta (http://www.ling.helsinki.fi/kit  > yhteys-
tiedot). Parhaiten tavoitat heidät kuitenkin sähköpostitse.

Koordinaattoreiden sähköpostiosoitteet

Helsinki ja muu verkosto (HY, JoY, JY, OY, TaiK,TKK)
Hanna Westerlund, kieliteknologia@helsinki.fi

Tampere  (TaY, TTY)
Kirsi Tuominen, kirsi.tuominen@uta.fi

Turku (TY, ÅA)
Mira Mäkinen, mimmaki@utu.fi 

KIT-verkoston tiedotus
Pääosa KIT-verkoston tiedotuksesta hoidetaan verkoston kotisivujen kautta. Koti-
sivulla on yleisiä ohjeita sekä yhteystiedot ( >  yhteystiedot) ja linkit verkoston
kurssien kotisivuille (  >  kurssit). Kurssien kotisivuilta löytyvät päivitetyt }kurssi-
kohtaiset tiedot mm. ennakkovaatimuksista ja ilmoittautumiskäytännöstä. Verkos-
tossa mukana olevat yliopistot ylläpitävät myös omia kieliteknologian kotisivustoja.
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KIT-verkoston yliopistojen tai laitosten kotisivuja:
(tilanne 06/2002)

Verkoston kotisivut: http://www.ling.helsinki.fi/kit/

HY tietojenkäsittelytiede: http://www.cs.helsinki.fi/u/hahonen/ktekno/

JoY  kieliteknologian: http://phon.joensuu.fi/kieliteknologia/

JY soveltavan kielentutkimuksen keskus:
http://www.solki.jyu.fi/humdrum/kielitekno.htm

TaY  kieliteknologia: http://www.info.uta.fi/kieliteknologia/kit.htm

TKK   kieliteknologia: http://www.acoustics.hut.fi/teaching/kieliteknologia/

TY kieliteknologia: http://www.utu.fi/hum/fonetiikka/kit.html

TTY  kieliteknologia: http://sigwww.cs.tut.fi/kielitek.htm

OY englannin kielen laitos: http://www.ekl.oulu.fi/KIT/

Sähköpostilista

Kieliteknologian valtakunnallinen sähköpostilista on kit-opiskelu@helsinki.fi. Se
palvelee sekä kieliteknologian opiskelijoita että opettajia. Listan kautta verkoston
koordinaattorit ja yhteyshenkilöt ilmoittavat ajankohtaisista asioista ja opiskelijat
voivat lähettää listalle kieliteknologiaan liittyviä kysymyksiä.

Listalle liitytään lähettämällä tiedot osoitteeseen majordomo@helsinki.fi
seuraavan viestin muodossa: subscribe kit-opiskelu oma.oikea@osoi.te
Otsikkokenttä jätetään tyhjäksi.

To      :  majordomo@helsinki.fi
Cc      :
Attchmnt:
Subject :
----- Message Text -----
subscribe kit-opiskelu matti.opiskelija@email.fi
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Kit-verkoston yliopistot ja laitokset
Helsingin yliopisto

Tietojenkäsittelytieteenlaitos
Yleisen kielitieteen laitos
Fonetiikan laitos

Joensuun yliopisto
Vieraiden kielten laitos
Savonlinnan kansainväisen viestinnän laitos

Jyväskylän yliopisto
Soveltavan kielentutkimuksen keskus
Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Oulun yliopisto
Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos
Englannin kielen laitos

Taideteollinen korkeakoulu
Medialaboratorio

Tampereen teknillinen yliopisto
Digitaali- ja tietokonetekniikan laitos
Ohjelmistotekniikan laitos
Signaalinkäsittelyn laitos

Tampereen yliopisto
Informaatiotutkimuksen laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Puheopin laitos

Teknillinen korkeakoulu
Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio
Laskennallisen tekniikan laboratorio
Informaatiotekniikan laboratorio

Turun yliopisto
Suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos
Kääntämisen ja tulkkauksen keskus
Psykologian laitos
Tilastotieteen laitos

Åbo Akademi
Psykologiska institutionen
Engelska institutionen
Finska institutionen
Tyska institutionen
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