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Kieliteknologian valtakunnallinen tutkijakoulu (KIT-tutkijakoulu)
Språkteknologiska forskarskolan i Finland (KIT-forksarskolan)
Graduate School of Language Technology in Finland (KIT-GS)

2 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2006–2009
 
2.1 Tutkijakoulun opetus- ja ohjausjärjestelyt
            
2.1.1  Alustava luettelo ohjaajista mukaan lukien mahdolliset ulkomaalaiset ohjaajat (nimi, tutkinto ja asema yliopistossa/muussa organisaatiossa)
 
Aaltonen, Olli, FT, prof. ma, Suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, TY
Ahonen-Myka, Helena, FT, prof., Tietojenkäsittelytieteen laitos, HY, helena.ahonen-myka ät cs.helsinki.fi
Alku, Paavo, TkT, prof., Akustiikan ja äänenkäsittelyn laboratorio, TKK
Carlson, Lauri, PhD, prof, Käännöstieteen laitos, HY, lauri.carlson ät helsinki.fi
Honkela, Timo, ma prof., Informaatiotekniikan laboratorio, TKK, (myös dos. HY, kieliteknologia), timo.honkela ät hut.fi
Hyvönen, Eero, TkT, prof., Viestintätekniikan laboratorio, TKK, eero.hyvonen ät hut.fi
Isoaho, Jouni, prof. TY, Informaatioteknologian laitos, jouni.isoaho ät utu.fi 
Järvelin, Kalervo, YTT, prof., Informaatiotutkimuksen laitos, TaY, kalervo.jarvelin ät uta.fi
Karjalainen, Matti, TkT, prof., Akustiikan ja äänenkäsittelyn laboratorio, TKK
Kaski, Samuel, prof., TKK, Tietojenkäsittelytieteen laitos, HY, samuel.kaski ät cs.helsinki.f, (kesästä 2005 alkaen: Informaatiotekniikan laboratorio, TKK, samuel.kaski ät hut.fi)
Koskenniemi, Kimmo, FT, prof., Yleisen kielitieteen laitos, HY, kimmo.koskenniemi ät helsinki.fi
Krause, Christina, FT, prof., Psykologian laitos, HY
Kurimo, Mikko, TkT, dos., TKK, Informaatiotekniikan laboratorio, mikko.kurimo ät hut.fi
Kuure, Leena, FT, yliass., Englannin kielen laitos, OY, leena.kuure ät oulu.fi
Lagus, Krista, TkT, TKK, Informaatiotekniikan laboratorio, TKK, krista.lagus ät hut.fi
Laine, Matti, FT, prof., Psykologiska institutionen, ÅA 
Laine, Unto, TkT, prof., Akustiikan ja äänenkäsittelyn laboratorio, TKK
Lindén, Greger, FT, tutkija, Tietojenkäsittelytieteen laitos, HY, greger.linden ät cs.helsinki.fi
Pirkola, Ari, YTT, tutkija, Informaatiotutkimuksen laitos, TaY, pirkola ät cc.jyu.fi
Salakoski, Tapio, prof. mvs., Informaatioteknologian laitos, TY, tapio.salakoski ät it.utu.fi 
Sormunen, Eero, YTT, prof., Informaatiotutkimuksen laitos, TaY, eero.sormunen ät uta.fi
Taalas, Peppi, FT, tutkija, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, JY, peppi.taalas ät jyu.fi
Tuomainen, Jyrki, FT, yliass., dos., Suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, TY
Ukkonen, Esko, FT, prof., tutkimusjohtaja, Tietojenkäsittelytieteen laitos ja HIIT perustutkimusyksikkö, HY, esko.ukkonen ät cs.helsinki.fi
Werner, Stefan, FT, prof. ma, Vieraiden kielten laitos, JoY,
Yangarber, Roman, PhD, tutkija, Tietojenkäsittelytieteen laitos, HY,  roman.yangarber ät cs.helsinki.fi
 
2.1.2  Alustava suunnitelma järjestettävistä koti- ja ulkomaisista kursseista (nimi, opintoviikko- tai tuntimäärä ja opiskelijamäärä)
Laadukkaimmat kurssit sovitaan yhdessä pohjoismaisen NGSLT:n kanssa ja rahoitetaan osin NorFAlta (nyk. NordForskilta) tulevilla varoilla ja osin KIT-tutkijakoululle anottavien/myönnettävien varojen turvin.  Nämä kurssit ovat avoinna NGSLT:n opiskelijoille.
Tutkijakoulutettavien odotetaan (ja toivotaan) olevan monitieteisiä ja heillä on erilaisia koulutustaustoja.  On osoittautunut, että sekä teknisten, matemaattisten että humanistisen peruskoulutuksen hankkineille tutkijakoulutettaville löytyy yhteisesti kiinnostavia ja hyödyllisiä kursseja.  Tutkijakoulun kurssiohjelman tavoitteena olisi nimenomaan laaja-alaistaa opiskelijoiden kokemuksia, tietoja ja taitoja.  Tutkijakoulutettavien ryhmä on osoittautunut erinomaiseksi ideoidessaan tällaisten kurssien valikoimaa.  Lisäksi näin valitut kurssit ovat olleet kansainvälisesti ehkä halutuimpia NGSLT:n kursseista.
 
2.1.3  Alustava suunnitelma siitä, miten tutkijaopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen otetaan huomioon kurssitarjonnassa
Tutkijakoululaiset organisoivat omaa toimintaamsa ja suunnittelevat kokoontumisensa, mistä on ollut nykyisellä kurssilla erinomaisia kokemuksia. Kurssilaiset osallistuvat aktiivisesti tutkijakoulun järjestämien kurssien suunnitteluun ja luennoitsijoiden järjestämiseen paikalle.  Kurssilaiset myös huolehtivat monista kurssien käytännön järjestelyistä. Koska tutkijakoulu on luonteeltaan monitieteinen, kaikki siihen liittyvä opiskelu ja ryhmätyö valmistavat opiskelijoita työelämässä tyypillisten monimutkaisten ongelmien ratkaisuun monialaisissa tiimeissä.
Kurssilaisilla on käytettävissä kaupallista kieliteknologiaa ja tekijänoikeuksia käsittelevät kurssit HY:n yleisen kielitieteen laitoksen kieliteknologian oppiaineen opetusohjelmasta. Yritysvierailuilla tutustutaan mahdollisiin tuleviin työnantajiin.
Tutkijakoulusta työelämään siirtyvien opiskelijoiden kanssa pyritään pitämään hyvä vuoropuheluyhteys jatkossakin. Näin toisaalta saataisiin  koulutuksen suunnitteluun syvällisempää tietoa muuttuvista työelämän  vaatimuksista ja toisaalta valmistuineiden opiskelijoiden kokemusten pohjalta palautetta koulutuksen edelleen  kehittämiseksi.
 
2.1.4  Alustava suunnitelma mahdollisista muista koulutus- ja ohjausjärjestelyistä
Oman opetuksen lisäksi NGSLT:n kurssit ovat helposti kurssilaisten saatavilla.  Ohjaajapooli on edelleen käytettävissä kun tutkijaopiskelija tarvitsetat lisäohjausta, jollaista myös voi saada pohjoismaisen ja Baltian alueen yhteistyön puitteissa (NGSLT). Tarpeen mukaan tehdään yhteistyötä koulutuksen toteutuksessa muiden tutkijakoulujen kanssa.
 
2.2 Kansallinen yhteistyö
 
2.2.1 Miten yhteistyö ja koordinaatio on suunniteltu toteutettavan kansallisella tasolla (tutkijakoulun sisällä, toiset tutkijakoulut, muut yliopistot, elinkeinoelämä yms.)
Tutkijakoulun johtoryhmä edustaa useimpia alaan liittyviä tahoja maassamme ja koordinoi näiden välistä yhteistyötä. KIT-tutkijakoulu hyödyntää sitä yhteistyöverkostoa, joka on luotu KIT-verkoston puitteissa vuosina 2001-2005.
Tutkijakoulutettavilla on mahdollisuus valita ohjaajapoolista sivuohjaaja toisesta yliopistosta tai eri laitokselta.  (Tätä käytettiin menestyksellisesti kaudella 2002-2005.)
Tutkijakoulu toimii yhteistyössä lähialojen muiden tutkijakoulujen kanssa siten, että lähialojen tutkijakoulujen opiskelijat voivat hakea KIT-tutkijakoulun ns. liitännäisjäseneksi, jollainen voi osallistua tämän tutkijakoulun kursseille, muttei voi saada tukea esim. matkojen tms. kuluihin.  
 
2.2.2 Miten liikkuvuus on suunniteltu toteutettavan kansallisella tasolla ml. sektorien välinen liikkuvuus (kurssit, vierailut yms.)
Tutkijakoulutettavien yhteiset tapaamisten, eri paikoissa pidettävien kurssien kautta.  Tutkijakoulutettavat voivat osallistua tutkijakoulun matka-apurahan turivin erilaisiin tapahtumiin sekä osallistujayliopistojen jatkokoulutustasoisiin kursseihin.  Tutkijakoulutettavia kannustetaan järjestämään vierailuja alan yrityksiin.
 
2.3 Kansainvälinen yhteistyö
 
2.3.1 Yhteistyö ulkomaisten tohtoriohjelmien tai vastaavien kanssa
Pohjoismainen NordForskin (ent. NorFAn) vuosiksi 2004 – 2008 rahoittama Nordic Graduate School of Language Technology (NGSLT) rakentuu Göteborgin yliopiston koordinoiman Ruotsin valtakunnallisen kieltieknologian tutkijakoulun GSLT:n ja KIT-tutkijakoulun varaan sikäli, että pääosa NGSLT:n kursseista on järjestetty joko GSLT:n toimesta Ruotsissa tai KIT-tutkijakoulun toimesta Suomessa. Prof. Robin Cooper Göteborgin yliopistosta on NGSLT:n vastuullinen johtaja (director) ja Kimmo Koskenniemi HY:sta on varajohtaja (codirector).  HY:n tehtävänä on hoitaa Baltian ja Luoteis-Venäjän yhteydet sekä ulkomaisten tutkijakoulutettavien osallistumisista NGSLT:n kursseille koituvat matka- ja majoituskulut sekä täällä järjestettävien kurssien muut järjestelyt ja hallinto.  NGSLT:n (ja GSLT:n) kurssit ovat avoinna KIT-tutkijakoululaisille ja KIT-tutkijakoulun kurssit avoimia NGSLT:n opiskelijoille.
Jotkut tutkijakouluun kuuluvista yksiköistä osallistuvat EU:n rahoittamiin tohtorikoulutusohjelmiin (esimerkiksi TKK:n Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio on partnerina kuuden eurooppalaisen yliopiston muodostamassa Researcher Training Network-tyyppisessä projektissa, HOARSE:ssa, http://www.hoarsenet.org/). Nämä EU-rahoitteiset tohtorikoulutusverkostot mahdollistavat nyt haettavan tukijakoulun opiskelijoiden siirtymisen joksikin aikaa ulkomaille jatko-opiskelemaan ja/tai tutkimaan.
 
2.3.2 Miten muu kansainvälinen yhteistyö, työskentely ulkomailla ja vierailut ulkomailta on suunniteltu toteutettavan (kurssit, vierailut yms.)
Kursseille pyritään edelleenkin saamaan kansainvälistä huippua olevia luennoitsijoita.  Osallistuessaan NGSLT:n kursseille opiskelijat tutustuvat paitsi opettajiin, myös toisiin pohjoismaisiin sekä Baltian ja Luoteis-Venäjän tutkijakoulutettaviin ja heidän tutkimusryhmiinsä.
Tuetaan tohtorikoulusta valmistuvien vierailuja ulkomaisissa tutkimuskeskuksissa (kuten vasta valmistunut Tom Bäckström lähti huhtikuussa 2005 Denveriin Coloradoon.)
 
2.3.3 Tutkijakoulun suunnitelma ulkomaisten tutkijaopiskelijoiden rekrytoimiseksi
Ainakin Baltian maista ja ehkä Islannista olisi kieliteknologiasta kiinnostuneiden tutkijakoulutetavien tarkoituksenmukaista hankkiutua esim. juuri tänne tohtoriopintojaan varten, sillä Latviassa, Liettuassa ja Islannissa ei tällä hetkellä ole tämän alan säännönmukaista tohtorikoulutusta, vaikka varsin laadukasta tutkimustoimintaa näissä maissa onkin.  Hakuilmoitus voidaan toimittaa sähköpostilistoillamme helposti asianomaisille tahoille.  Pohjoismaiset, Baltian ja Luoteis-Venäjän kielteknologian tutkijat ja opiskelijat kokoontuvat toukokuussa 2005 Joensuuhun NODALIDA-konferenssiin, jossa opiskelijasessio sekä NGSLT:hen liittyvää toimintaa, joiden yhteydessä välitetään tietoa myös KIT-tutkijakoulusta.
Tutkijakoululla on valmius ottaa myös ulkomaisia opiskelijoita, koska kaikki kurssit ovat englanninkielisiä ja ohjaajat voivat ohjata myös vierailla kielillä.
 
2.4 Yhteydet elinkeinoelämään
 
Selvitys tutkijakoulun yhteyksistä elinkeinoelämään ja keinoista yhteistyön edistämiseksi
Tutkijakouluun osallistuvilla yksiköillä on tutkimusyhteistyötä teollisuuden kanssa joko kahdenkeskisinä projekteina (esim. Nokia Research Center:n kanssa) tai osana Tekesin tutkimusprojekteja. Vaikka tutkijakoulun oppilaiden ei ole tarkoitus suoranaisesti osallistua näihin projekteihin jatko-opintovaiheessaan, tarjoavat ne kuitenkin luonnollisen yhteyden kieli- ja puheteknologian alalla toimiviin yrityksiin. Jatko-opintojen suorittaminen yksikössä, joka on aktiivisessa yhteistyössä teollisuuden kanssa, helpottaa myös tutkijakoulusta aikanaan valmistuvien tohtorien siirtymisen omaa osaamisaluettaan edustavien yritysten palvelukseen.
Järjestetään tutkijakoulutettavien tutustumisvierailuja alan yrityksissä, järjestämällä lehdistötilaisuuksia ja kutsumalla kieliteknologia-yritysten ja kieliteknologiaa hyödyntävien yritysten edustajia niihin, ja kutsumalla tällaisia yrityksiä täällä järjestettävien tapahtumien tai konferenssien sponsoreiksi sekä pitämään niissä esityksiä ja demonstraatioita.
Lisäksi monilla tämän alan tutkijakoulutettavilla voi taustastaan johtuen olla jo yhteyksiä, mm. työhistoriansa kautta.  Tutkijakoulussa tuodaan esille näitä olemassaolevia kontakteja.
 
2.5 Laadun turvaaminen
 
Selvitys siitä, miten tutkijakoulu turvaa koulutuksen laadun
Yhteistyössä pohjoismaisen NGSLT:n kanssa voidaan varmistaa, että jatkossakin kurssien luennoijiksi saadaan kunkin alan huippututkijoita maailmalta.  Kurssien järjetäminen arvovaltaisissa puitteissa auttaa saamaan haluttuja luennoitsijoita tänne.
Opiskelijan ilmoittautuminen NGSLT:n kursseille edellyttää hänen ohjaajansa ilmoittautumista NGSLT:n ohjaajapooliin.  Tätä kautta opiskelijamme saavat yhteyksiä lähialueen muiden maiden asiantuntijoihin, mikä auttaa osaltaan opinnäytteiden laadun turvaamisessa.
Tutkijakoulutettavat pitävät kerran vuodessa esityksen työnsä edistymisestä ja saavat siinä yhteydessä palautetta.
Vastuu monografian muotoisista väitöskirjatöiden edistymisestä on pääosin ohjaajilla. KIT-tutkijakoulussa laaditaan suurelta osin myös artikkeliväitöskirjoja.  Kun tutkijakoulutettava laatii artikkeliväitöskirjan muotoisen opinnäytteen, hän saa pitkin matkaa palautetta työnsä laadusta.  Opiskelija ja hänen ohjaajansa saavat silloin varmennettua tietoa siitä, kuinka hyvin tavoitteessa edistytään ja siitä, kuinka suuri osa työstä on kulloinkin valmiina.
 
2.6 Tohtoritarve
 
Perustelut esitettävän tutkijakoulun tarpeelle mukaan luettuna arvio ja perustelut tohtorien tarpeesta (tällä hetkellä/viiden vuoden kuluttua) tutkijakoulun edustamalla alalla ryhmiteltynä seuraavasti: tutkimustyö julkisella sektorilla, opetustyö julkisella sektorilla, julkinen hallinto, tutkimustyö elinkeinoelämässä, muu työ elinkeinoelämässä, muut työtehtävät.
 
Kieliteknologian alalta aiemmin valmistuneet tohtorit ovat sijoittuneet pääosin kotimaisiin kieliteknologiayrityksiin.  Vuoden 2005 lopussa päättyvässä KIT-tutkijakoulusta valmistuneet ja pian valmistuvat sijoittuvat välittömästi yritys- ja yliopistoympäristöön.  Edelleen on vaikeaa löytää riittävästi koulutettuja opettajia ja tutkijoita akateemisiin tehtäviin ja yrityksiin.  Tarvetta hyvän tutkijakoulutksen hankkineille tohtorielle lienee runsaasti olemassa suurehkoissa yrityksissä, jotka ryhtyvät hyödyntämään kieliteknologiaa omassa toiminnassaan.
 
 
2005
2010
tutkimustyö julkisella sektorilla
2
3
opetustyö julkisella sektorilla
2
4
julkinen hallinto
 
 
tutkimustyö elinkeinoelämässä
4
6
muu työ elinkeinoelämässä
2
3
muut työtehtävät
 
 
yhteensä
10
16
 
 
2.7 Naisten tutkijanuran edistäminen
 
Selvitys siitä, miten tutkijakoulu edistää naisten tutkijanuraa ja tasapainoisen sukupuolijakauman saavuttamista tutkijakoulun edustamalla alalla
 
Mahdolliset äitiys/vanhempainlomat järjestetään asiamukaisesti.  Kurssien ja toimintojen järjestelyt hoidetaan siten, että esim. pienten lasten vanhemmille ei muodostu kohtuuttomia vaikeuksia.
Tutkijakoulutettavien valinnassa käytetä hakijoiden osoittamiin ansioihin perustuvia kriteerejä.  Ylemmän perustutkinnon suorittaneiden ja sitä suorittavien opiskelijoiden sukupuolijakautuma on kuitenkin tällä alalla melko tasainen, mikä antaisi toivoa tässä suhteessa tasapainoisemmasta hakijajoukosta kuin aiemman tutkijakoulun haussa.  
Erityisesti hyvin miesvaltaisten insinööritieteiden näkökulmasta kieliteknologian tutkijakoulu voi houkutella tutkijanuralle kyvykkäitä naisia, jotka puhtaan insinöörialan koulutuksen piiristä eivät löytäisi riittävän kiinnostavaa erikoistumisalaa, eivätkä näin päätyisi jatkokoulutuksen piiriin.  Määrät ovat kuitenkin oletettavasti pieniä johtuen peruskoulutuksen voimakkaan epätasaisesta sukupuolijakaumasta.



3 RESURSSISUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2009
 
3.1 Opetusministeriöltä ja muilta rahoittajilta haettavien tutkijaopiskelijapaikkojen lukumäärä eriteltynä rahoituslähteittäin
 
Opetusministeriöltä anotaan 5 tutkijaopiskelijapaikkaa.  Helsingin yliopistolta on aiemmin anottu kahta tutkijakoulutettavan paikka (ja hakemuksia ei vielä ole ratkaistu) toteutettaviksi KIT-tutkijakoulun yhteydessä.
 
3.2 Mahdollisen koordinaattorin tarve ja tehtävät
KIT-tutkijakoululla ei kaudella 2002-2005 ollut nimenomaista omaa koordinaatoria, vaan KIT-verkoston koordinaattori (FL Hanna Westerlund) ja erikseen kurssien yhteyteen palkatut osa-aikaiset tutkimusapulaiset hoitivat koordinointia.  Juuri NGSLT:n kanssa tehtävän yhteistyön takia laitokselle tulee huomattava määrä juoksevia asioita, järjestettävää ja suunniteltavaa.  NGSLT:n varoista kustannetaan osapäiväisesti tätä koordinointia ja mm. matkakulujen korvaamista.  Riittävä koordinointi on KIT-tutkijakoulun ja NGSLT:n toiminnan edellytys ja nykyisellään tämän resurssin puute haittaa tämän kansainvälistymisen täyttä hyödyntämistä.
KIT-verkoston rahoitus lakkaa vuoden 2005 lopussa, jonka jälkeen nykyisille järjestelyille ei enää ole pohjaa.  Olisi erittäin tärkeää, että riittävä koordinointi voitaisiin varmistaa.  Kokopäiväinen koordinaattori takaisi suotuisan kehityksen.  Varat osapäiväiseen koordinaattoriin voitaisiin yhdistää NGSLT:n rahoihin ja siten saada pätevämpi hoitaja kuin aivan osa-aikaisella rahalla.
 
3.3 Muu tarvittava rahoitus rahoituslähteittäin eriteltynä
Rahoitusta tarvitaan tutkijaopiskelijoiden palkan (ja koordinaattorin) lisäksi yhteensä 25.000 euroa per vuosi seuraavasti:
 
tutkijaopiskelijoiden konferenssimatkat ja -kulut	10 000
tutkijaopiskelijoiden kokoukset ym.	2 000
kutsuttujen luennoits. palkkiot, matkakulut ym.	10 000
aputyövoiman palkkaus	3 000
 
 
2 TUTKIJAKOULUN TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN ORGANISOINTI 
 
Vain, mikäli eri kuin esityksessä (ks. esityksen luku 1 edellä)
 
 
3 TUTKIJAKOULUN TOIMINTA
 
3.1 Tiedot tutkijaopiskelijoista 2002-2004
 
3.1.1 Tutkijakoululaisten valintamenettely ja -perusteet sekä tiedot täytettävinä olleista paikoista ja hakijamääristä; lisäksi selvitys varalistalle valitsemisesta ja siitä, miten varalistaa on käytetty
Johtoryhmä valitsi hakemusten mukaan, jossa otettiin huomioon tutkimussuunnitelma, mahdolliset julkaisut ja opintomenestys. Pykimyksenä oli valita opiskelijoita, joilla olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet saada tutkintonsa valmiiksi tutkijakoulun kestäessä. 
 
3.1.2 Luettelo päätoimisista tutkijaopiskelijoista ja heitä koskevista seuraavista tiedoista:
 
Päätoimiset:
Lili Aunimo, nainen, s. 1973, Suomen, FM (kieliteknologia) 2002, liittynyt toukok. 2002, HY tietojenkäsittelytiede (kieliteknologian linjalla), ohjaaja Ahonen-Myka, FT arvioitu 2005, OpM rahoitus 3 v 8 kk.
Tom Bäckström, mies, s. 1974, Suomen, DI (teknillinen fysiikka) 2001, liittynyt tammik. 2002, TKK akustiikka (puheteknologia), ohjaaja Alku, TkT valmis 2004, OpM rahoitus 4 v.
Mathias Creutz, mies, s. 1974, Suomen, DI (informaatiotekniikan laboratorio) 2000, liittynyt tammik. 2002, TKK informaatiotekniikka, ohjaaja Lagus, TkT arvioitu syksy 2005, OpM rahoitus 4 v.
Krister Lindén, mies, s. 1963, Suomen, FM (tietojenkäsittelytiede) 1990, liittynyt tammik. 2002, HY kieliteknologia, Carlson (sivuohj. Lagus), esitarkastukssa FT arvioitu 2005 kevät, OpM rahoitus 4 v; lisäpalkkaa HY yleisen kielitieteen laitokselta.
Janne Savela, mies, s.1973, Suomen, FM 1999 (fonetiikka), TY fonetiikka, ohjaaja Aaltonen, FT arvioitu 2005, OpM 4 v.
 
Anssi Yli-Jyrä, mies, s. 1970, Suomen, FM (kieliteknologia) 1997, liittynyt tammik 2002 OpM-rahoitteisena ja siirtynyt toukok 2002 NorFA-rahoitteiseksi opiskellut tutkijakoulussa 3 v, HY kieliteknologia, ohjaaja Koskenniemi, esitarkastuksessa FT arvioitu 2005 kevät, OpM rahoitusta 4 kk, NorFAn rahoitusta 2 v 8 kk.

Palkanlisiä on maksettu useimmille OpM-rahoitteisille tutkijaopiskelijoille laitosten tai laboratorioiden varoista, jotta on päästy suunnilleen koulutusta ja tarvetta vastaavalle tasolle.
 
3.1.3 Luettelo työn ohessa ja sivutoimisesti opiskelevista tutkijaopiskelijoista (nimi, sukupuoli, syntymävuosi ja kansalaisuus) sekä heidän määränsä ryhmiteltynä työpaikan mukaan (tutkimus julkisella sektorilla, opetus, hallinto, elinkeinoelämä, muut)
 
Jussi Piitulainen, mies, s. 1966, Suomen, FM (kieliteknologia) 1995, liittynyt omarah. maalisk. 2003, HY kieliteknologia, ohjaaja Koskenniemi, FT  arvioitu 2005, ei OpM rahoitusta.
Mietta Lennes, nainen, s. 1973, Suomen, FM (fonetiikka) 1999, liittynyt omarah. maalisk. 2003, HY fonetiikka, ohjaajat Iivonen, Vainio, Werner, FT arvioitu 2005-2006, ei OpM rahoitusta.
Vesa Siivola, mies, s. 1974, Suomen, DI (tietotekniikka)1999, liittynyt omarah. maalisk. 2003, TKK tietotekniikka, ohjaaja Mikko Kurimo, TkT arvioitu 2006, ei OpM rahoitusta.
Juha-Pertti Laaksonen, mies, s. 1963, Suomen, FM (fonetiikka) 2001, liittynyt omarah syysk 2002, TY fonetiikka, ohjaaja Aaltonen, FT arvioitu 2006-2007, ei OpM rahoitusta.
Harri Saarikoski, mies, s. 1970, FM (tietojenkäsittelytiede) 1997, Suomen, liittynyt omarah. maalisk. 2003, HY kieliteknologia, ohjaajat Carlson ja Toivainen, FT arvioitu 2007-2009, ei OpM rahoitusta.
Osmo Eerola, mies, s. 1956, Suomen, liittynyt omarah. maalisk. 2003, TY fonetiikka, ohjaaja Aaltonen, FT arvioitu 2008, ei OpM rahoitusta.
Outi Pikkanen, nainen, s. 1978, Suomen, FM (fonetiikka) 2002, liittynyt omarah. maalisk. 2003, TY fonetiikka, ohjaaja Aaltonen, FT arvioitu 2009, ei OpM rahoitusta.
Sinikka Loikkanen, nainen, s. 1961, Suomen, FM (seemiläiset kielet), 1994, liittynyt omarah. syysk. 2002, HY kieliteknologia, ohjaaja Koskenniemi, FT arvioitu 2010, ei OpM rahoitusta.
Kimmo Kettunen, mies, s. 1959, Suomen, FK () 1987, liittynyt omarah. maalisk. 2003, TaY informaationtutkimus, ohjaajat Järvelin, YTT arvioitu 2010, ei OpM rahoitusta.
Janne Tynkkynen,  mies, s. 1969, Suomen, FM (Itä-Aasian tutkimus) 1999, liittynyt omarah. syysk. 2002, HY (kieliteknologia), ohjaaja Koskenniemi, (kokopäivätöissä muualla, ei arviota valmistumisesta FT:ksi), ei OpM rahoitusta.
 
Stina Ojala, nainen, s. 1974, Suomen, FM (fonetiikka) 2000, liittynyt omarah. syysk. 2002, TY fonetiikka, ohjaaja Aaltonen, eronnut jouluk. 2004 siirtyessään Langnet-tutkijakoulun päätoimiseksi tutkijaopiskelijaksi, ei OpM rahoitusta.
 
Työn ohella opiskelevie työpaikkojen jakautuma (arvio): 
tutkimus julkisella sektorilla	5	(Lennes, Laaksonen, Saarikoski,
		 Kettunen, Ojala)
opetus 	3	(Piitulainen, Siivola, Pikkanen)
hallinto	0 	                     
elinkeinoelämä 	2	(Tynkkynen, Eerola)
muut (ei työpaikkaa)	1	(Loikkanen)
 
Liitännäisjäsenet:
Antoine Doucet, mies, HY (tietojenkäsittelytiede), liitännäisjäsen maalisk 2003, vars. HecSe-tutkijakoulun opiskelija
Steve Legrand, mies, JY (tietojenkäsittelytiede), liitännäisjäsen maalisk 2003, vars. Comas-tutkijakoulun opiskelija
 
 
3.1.4 Keskeyttäneiden opiskelijoiden lukumäärä ja keskeyttämisen syy, mikäli se on tiedossa
Yksi omarahoitteinen (Stina Ojala) on keskeyttänyt siksi, että sai toisesta OpM:n Langnet-tutkijakoulusta kokorahoitteisen paikan.  Ennen eroamistaan Stina Ojala sai valmiiksi FL-tutkinnon TY:ssa (The Effects of Lingual Nerve Impairment on the Articulation of Fricatives).
Yksi (Janne Tynkkynen) on kokopäiväisesti töissä eikä väitöskirjatyö edisty, ellei ole rahoitusta, jonka varassa työtä voisi tehdä.  Muutama muukin edistyy samanlaisista syistä hitaasti.  Yksikään OpM:n tutkijaopiskelijan rahoitusta saanut ei ole keskeyttänyt vaan loputkn heistä saanevat väitöskirjansa ajallaan valmiiksi.
 
3.1.5 Tiedot tohtorin tutkinnon suorittaneiden lukumäärästä ja sijoittumisesta (yliopisto, tutkimuslaitos, julkinen hallinto, elinkeinoelämä, ulkomaat jne.)
Yksi v. 2004 valmistunut,Tom Bäckström, juuri nyt jatkaa Post Doc –tutkijana TKK:ssa.  
Kaksi muuta on jättänyt väitöskirjansa esitarkastukseen: Anssi Yli-Jyrä, joka siirtyi 1.1.2005 CSC Tieteellinen laskenta Oy:hyn vakinaiseksi työntekijäksi.  Toinen eli Krister Lindén on edelleen OpM:n tutkijakoulutettavan paikalla.
 
3.2 Selvitys opetus- ja ohjausjärjestelyistä
Tutkintovaatimusten suhteen on noudatettu kunkin yliopiston omia käytäntöjä ja säännöksiä, eikä ole yritetty laatia tutkijakoululle erityisiä omia vaatimuksia.  Tähän on päädytty myös siksi, että esim. teknillisillä aloilla ja humanistisilla aloilla on keskenään erilaisia tapoja ja käytäntöjä.
Tästä huolimatta ja juuri tutkijakoulutettavien oman organisoitumisen ja aktiviteetin ansiosta jokseenkin kaikki päätoimiset ja useimmat ns. omarahoitteisista ovat osallistuneet kaikille järjetetyille kursseille.
3.2.1 Luettelo ohjaajista mukaan lukien ulkomaalaiset ohjaajat (nimi, tutkinto, asema yliopistossa/muussa organisaatiossa)
Seuraavat ohjaajapoolin jäsenet ovat konkreettisesti ohjanneet KIT-tutkijakoulun tohtoriopiskelijoita:
Aaltonen, Olli, FT, prof. ma, Suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, TY
Ahonen-Myka, Helena, FT, prof., Tietojenkäsittelytieteen laitos, HY, helena.ahonen-myka ät cs.helsinki.fi
Alku, Paavo, TkT, prof., Akustiikan ja äänenkäsittelyn laboratorio, TKK
Carlson, Lauri, PhD, prof, Yleisen kielitieteen laitos (Käännöstieteen laitos), HY, lauri.carlson ät helsinki.fi
Happonen, Risto-Pekka, HLT, Hammaslääketieteen laitos (suukirurgia), TY
Iivonen, Antti, FT, prof., Puhetieteiden laitos, HY
Järvelin, Kalervo, YTT, prof., Informaatiotutkimuksen laitos, TaY, kalervo.jarvelin ät uta.fi
Koskenniemi, Kimmo, FT, prof., Yleisen kielitieteen laitos, HY, kimmo.koskenniemi ät helsinki.fi
Kurimo, Mikko, TkT, dos., TKK, Informaatiotekniikan laboratorio, mikko.kurimo ät hut.fi
Lagus, Krista, TkT, Informaatiotekniikan laboratorio, TKK 
Takkinen, Ritva, FT, lehtori, Kielten laitos, JY
Tyrväinen, Pasi ,prof., Tietojenkäsittelytieden laitos, JY
Vainio, Martti, FT, Yleisen kielitieteen laitos/Puhetieteiden laitos, HY
Werner, Stefan, FT, prof. ma, Vieraiden kielten laitos, JoY
 
Lisäksi seuraavat ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä KIT-tutkijakoulun ohjaajapoolissa:
 
Alanen, Riikka, FT, prof. JY, Soveltavan kielitieteen tutkimusyksikkö
Honkela, Timo, ma prof., Informaatiotekniikan laboratorio, TKK, (myös dos. HY, kieliteknologia), timo.honkela ät hut.fi
Hyvönen, Eero, TkT, prof., Viestintätekniikan laboratorio, TKK, eero.hyvonen ät hut.fi
Isoaho, Jouni, prof. TY, Informaatioteknologian laitos, jouni.isoaho ät utu.fi 
Karjalainen, Matti, TkT, prof., Akustiikan ja äänenkäsittelyn laboratorio, TKK
Kaski, Samuel, prof., TKK, oppivat menetelmät ja data-analyysi, samuel.kaski ät hut.fi
Krause, Christina, FT, prof., Psykologian laitos, HY
Kuure, Leena, FT, yliass., Englannin kielen laitos, OY, leena.kuure ät oulu.fi
Laine, Matti, FT, prof., Psykologiska institutionen, ÅA 
Laine, Unto, TkT, prof., Akustiikan ja äänenkäsittelyn laboratorio, TKK
Lindén, Greger, FT, tutkija, Tietojenkäsittelytieteen laitos, HY, greger.linden ät cs.helsinki.fi
Niemi, Jussi, FT, prof., JoY, Vieraiden kielten laitos, jussi.niemi ät joensuu.fi
Pirkola, Ari, YTT, tutkija, Informaatiotutkimuksen laitos, TaY, pirkola ät cc.jyu.fi
Räihä, Kari-Jouko, prof., TaY, tietojenkäsittelytieteet, kjr ät cs.uta.fi
Saarinen, Jussi, prof., JY, kognitiotiede, jsaarine ät cc.jyu.fi, p. 014-260 3016
Salakoski, Tapio, prof. mvs., Informaatioteknologian laitos, TY, tapio.salakoski ät it.utu.fi 
Sams, Mikko, prof., TKK, kognitiivinen teknologia, mikko.sams ät hut.fi
Sormunen, Eero, YTT, prof., Informaatiotutkimuksen laitos, TaY, eero.sormunen ät uta.fi
Taalas, Peppi, FT, tutkija, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, JY, peppi.taalas ät jyu.fi
Tuomainen, Jyrki, FT, yliass., dos., Suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, TY
Ukkonen, Esko, FT, prof., tutkimusjohtaja, Tietojenkäsittelytieteen laitos ja HIIT perustutkimusyksikkö, HY, esko.ukkonen ät cs.helsinki.fi
Yangarber, Roman, PhD, tutkija, Tietojenkäsittelytieteen laitos, HY,  roman.yangarber ät cs.helsinki.fi
 
3.2.2 Järjestetyt koti- ja ulkomaiset kurssit (nimi, opintoviikko- tai tuntimäärä ja opiskelijamäärä)
 
Roman Yangarber, New York University, Unsupervised learning in language technology, 5.-9.5.2003, Helsinki..
Mehryar Mohri (AT&T Labs - Research), Weighted finite-state transducers in text and speech processing, 12.-15.5.2003, Helsinki.
Kirby and Jim Hurford (University of Edinburgh), Language evolution and computation, 1.-5.9.2003, Helsinki.
Svante Granqvist (KTH) and Martti Vainio (University of Helsinki), Speech production modelling, 12.-16.1.2004, Helsinki.
Björn Lindblom (Stockholm University), Emergent phonology, 17.-20.5.2004, Helsinki
Harald Baayen (Interfaculty research unit for language and speech, University of Nijmegen, & Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen), Soft Computing: An introduction to R as a statistical programming environment for the analysis of quantitative linguistic data, 13.-17.12.2004, Helsinki
Ivana Kruijff-Korbayová and Geert-Jan M. Kruijff (Dept. of Computational Linguistics and Phonetics, Saarland University), Combined Course on Information Structure and Combinatorial Categorial Grammar, 4.-8.4. 2005, Helsinki.
Richard Wicentowski (Swarthmore College, USA), Minimally supervised induction of morphology, 22.-26.8.2005, Helsinki.
Yksityiskohtaisempia tietoja KIT-tutkijakoulun järjestämistä kursseista lisätietoineen on verkkosivuilla: 
            http://www.ling.helsinki.fi/kit/tutkijakoulu/courses/index.shtml
 
3.2.3 Mahdolliset muut koulutus- ja ohjausjärjestelyt
Tutkijakoulutettavat ovat kokoontuneet vuosittain esittelemään työnsä edistymistä.
 

3.3 Tutkijakoulun toiminnan rahoitus
 
3.3.1 Opetusministeriön rahoitus (tutkijaopiskelijapaikat, koordinaattori)
Vuosina 2002 - 2005 viisi tutkijaopiskelijan paikkaa, ei koordinaattoria: noin 122.700 euroa per vuosi eli neljän vuoden aikana yhteensä noin 490.800 euroa.
3.3.2 Suomen Akatemian rahoitus 
	 2002	2003	2004	2005
Tutkijakoulut. konf. matkoja 	000	000	000	000
Tutkijakoulutettavien kokoontum.	000	000	000	000
Kansainv. kurssien kuluja	000	000	000	000
 
3.3.3 Yliopistojen rahoitus
	2002	2003	2004	2005
Koordinointia	000 	 000	000	000
Tilakustannuksia	000	000	000	000
Lisäpalkkoja tutkijaopiskelijoille	000	000	000	000
 
3.3.4 Muu rahoitus (esim. tutkimuslaitos, elinkeinoelämä ja ulkomainen rahoitus)
Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoitti Pohjoismaista kieliteknologian tutkimusohjelmaa 2000-2004.  Siihen kuului mm. Kimmo Koskenniemin johtama hanke GENST-NET, joka sai kyseisellä kaudella n. 1 milj. Norjan kruunua. Hankkeen tarkoituksena oli käynnistää Suomen KIT-tutkijakoulun ja Ruotsin valtakunnallisen GSLT:n varaan muitakin Pohjoismaita kattavaa toimintaa.  Varat käytettiin pääosin pohjoismaisten ja Baltian sekä Luoteis-Venäjän opiskelijiden matka- ja majoituskuluihin näiden tutkijakoulujen järjestämille kursseille sekä useimpien KIT-tutkijakoulun järjestämien kurssien kansainvälisten opettajien matka- ja luennointikuluihin.
Vuosiksi 2004 - 2009 on käynnistetty GENST-NETin työtä jatkamaan NorFA:n (nykyisen NordForskin) rahoittama Nordic Graduate School of Language Technology (NGSLT), jolle on myönnetty n. 1 milj. Norjan kruunua per vuosi.  Tätäkin on ehditty käyttää KIT-tutkijakoulun kurssikulujen kattamiseen (muutaman tuhannen euron verran).  Sen lisäksi NGSLT maksaa koordinoinnista ja hallinnosta HY:lle n. 20 % koordinaattorin kuluista (joka on v. 2005 loppuun KIT-verkoston rahoituksella olemassa).
3.4 Kansallinen yhteistyö
 
3.4.1 Miten yhteistyö ja koordinaatio on toteutettu kansallisella tasolla (tutkijakoulun sisällä, toiset tutkijakoulut, muut yliopistot, elinkeinoelämä yms.)
On perustettu liitännäisjäsenten kategoria sellaisille tutkijaopiskelijoille, jotka kuuluvat jo johonkin toiseen tutkijakouluun, mutta hakevat sijaa KIT-tutkijakoulusta päästäkseen sen kursseille ja muutenkin paremmin yhteyteen KIT-tutkijakoulun opiskelijoiden kanssa.  Liitännäisjäseniä on toistaiseksi kaksi: Antoine Doucet (HecSe-tutkijakoulusta) ja Steve Legrand (Comas-tutkijakoulusta).
Kursseista tiedotetaan verkossa ja postuslistoilla eri tavoin.  Johtoryhmän jäsenistä joillakin on läheisiä kontakteja toisiin kotimaisiin tutkijakouluihin.
3.4.2 Miten liikkuvuus on toteutettu kansallisella tasolla ml. sektorien välinen liikkuvuus (kurssit, vierailut yms.)
Kansallista liikkuvuutta tuettu lähinnä kotimaan matkakuluja korvaamalla.  Tutkijaopiskelijat ovat liikkuneet kokouksiinsa.
 
3.5 Kansainvälinen yhteistyö
 
3.5.1 Yhteistyö ulkomaisten tohtoriohjelmien tai vastaavien kanssa
 KIT-tutkijakoulu on ollut pohjoismaisen NGSLT:n toinen tukipilari ruotsalaisen GSLT:n ohella, ks. yl.
 
3.5.2  Muu kansainvälinen yhteistyö, työskentely ulkomailla ja vierailut ulkomailta (kurssit, vierailut yms.)
GENS-NET-hankkeen rahoituksella on pohjoismaisten tutkijakurssien lisäksi kustannettu tutkijakoulutettavia mm. vuonna 2003 NorFAn kieliteknologian ylesseminaariin ja NODALIDA-konferenssin Reykjavikissa, jossa eri maiden vastaavat tutkijaopiskelijat tapasivat.  Toukokuussa vuonna 2005 vastaavat tilaisuudet ovat Joensuussa ja NGSLT rahoittanee vastaavanlaista liikkuvuutta.
Yksi väitellyt (Bäckström) on vierailemassa USA:ssa keväällä 2005 (vrt. edellä kohta 2.3.2).
 
3.5.3 Tiedot (nimet ja lukumäärät) tutkijakoulun opiskelijoiden
 Työskentely ulkomailla: Vain Tom Bäckström keväällä 2005.
Osallisumiset kansainvälisille kursseille: useita kymmeniä osallistumisia, erityisesti Suomessa järjestetyille kansainvälisille NGSLT:n tutkijakursseille.
Konferenssimatkat: useita kymmeniä, ks. julkaisuluettelosta kansainväliset konferenssit.
 
3.5.4 Tiedot (nimet ja lukumäärät) ulkomaisten opiskelijoiden vierailuista tutkijakoulussa ja osallistumisesta tutkijakoulun järjestämille kursseille
 
 
4 TUTKIJAKOULUN OPISKELIJOIDEN TIETEELLINEN JULKAISUTOIMINTA
 
4.1 Tutkijakoulusta valmistuneet väitöskirjat (väittelijän ja väitöskirjan nimi, väitösajankohta, mahdollinen arvosana) 
Tom Bäckström, Linear Predictive Modelling of Speech - Constranints and Line Spectrum Pair Decomposition, 2004
 
4.2 Selvitys tutkijaopiskelijoiden muusta keskeisestä tieteellisestä julkaisutoiminnasta 
Verkkosivulla: http://www.ling.helsinki.fi/kit/tutkijakoulu/publications/index.shtml ylläpidetään ajantasaista luetteloa KIT-tutkijakoulun opiskelijoiden julkaisuista.  Yhteenvetona (tilanne tammikuussa 2005):
	2005	2004	2003	2002	yhteensä
Refereed journal articles 		6	6	4	16
Refereed conference articles	2	13	 23	9	47
Other publications 		10	3	9	22
 
5 TUTKIJAKOULUN ITSEARVIOINTI 
  
5.1 Miten tutkijakoulu on onnistunut toteuttamaan tutkijakoulujärjestelmälle asetetut tavoitteet?
Tutkijakoulutksen laatu ymmärtääksemme kestää ankaratkin vertailut.  Kaikille kursseille on saatu kansainvälisesti arvostetut huippututkijat pitäjiksi ja kurssit on pidetty kansainvälisinä. 
Kolme kuudesta täysrahoitteisesta on jo jättänyt väitöskirjansa (niistä yksi valmistunut).  Loput kolme täysirahoitteisista jättää suunnitelmien ja toteutuneitten välitavoitteiden perusteella väitöskirjansa tarkastettavaksi viimeistään vuoden kuluessa.  Pari omarahoitteisistakin saanee samassa aikataulussa työnsä valmiiksi.
Väittelyikä on laskenut väitöskirjan valmistumisen nopeutumisen myötä. Jatkossa toivotaan saatavan entistä nuorempia jatko-opiskelijoita rekrytoiduiksi, jolloin väittelyikä laskisi edelleen.
Ohjausvastuu on selkiytetty jo alusta pitäen.  Teknisten ja humanististen alojen yhteisohjaus on myös toteutunut ja osoittautunut hedelmälliseksi.
Rahoitusta on käytetty väitöskirjan kannalta olennaisten artikkelijulkaisujen tuottamiseen referoituina konferenssiesitelminä.  Sivutuotteena tämä on edistänyt kansaivälistymistä.
 
5.2 Mitkä syyt ovat mahdollisesti haitanneet tavoitteiden saavuttamista?
Koordinaattorin puute on ollut uhkana.  KIT-verkoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston GENST-NET-hankkeen rahoituksella tämä puute voitu kompensoida.  Velvoitukset pohjoismaisen NGSLT:n suhteen edellyttävät välttämättä määrältään riittävää ja laadukasta koordinaattorikapasiteettia.
Monet omarahoitteiset, jotka eivät rahoituksen puuttuessa ole voineet omistautua kokopäiväisesti jätko-opintoihin, ovat edistyneet hitaasti ja jotkut näistä integroituneet huonommin tutkijakurssiin.
5.3 Miten tutkijakoulu on onnistunut turvaamaan koulutuksen laadun?
Tutkijakoululaiset ovat voineet valita itselleen sopivia ohjaajia.
Onnistumalla houkuttelemaan kansainvälisiä huippuluennoitsijoita kursseille.  Olisi mieluisaa, jos tämä jatkuisi yhtä hyvin tulevaisuudessakin, mikä edellyttää ainakin riittäviä resursseja.
Yhdistämällä eri yliopistojen ja tieteenalojen hyviä käytäntöjä on voitu parantaa koulutuksen ja ohjauksen laatua.  
Tutkijakoulutettavien organisoitumisella ja aktivoitumisella on saatu käyttöön vertaistukea ja hyvää motivaatiota.
Tutkijakoululaisista on muodostunut tiivis ja aktiivinen yhteisö.  Tutkijakoulutettavien säännölliset tapaamiset, kiinnostavien aiheiden ja luennoijien ehdottaminen järjestettäviä kursseja varten, keskinäinen tuki jne
 
5.4 Miten tutkijakoulu on onnistunut toteuttamaan opetus- ja ohjausjärjestelyt?
Opetuksen järjestelyissä suuri ansio on ollut tutkijakoulutettavien omalla aktivoitumisella.  He ovat yhdessä etsineet mahdollisia teemoja ja tunnettuja opettajia maailmalta ajankohtaisilta aloilta.
5.5 Miten yhteistyö on onnistunut tutkijakoulun sisällä?
Paremmin kuin odotettiin.  Eri taustalta tulleet tutkijaopiskelijat ovat muodostaneet hyvän yhteisön, joka on aktivoitunut ja motivoitunut yhteisiin opintoihin.  Jokseenkin kaikki täyspäiväiset tutkijaopiskelijat ja pääosa muistakin on taustastaan riippumatta osallistunut tutkijakoulun kursseille.
Hyvinkin erilaiset lähtöoletukset teknillisten, humanististen ja luonnontieteellisten alojen jatkokoulutksen suhteen eivät ole osoittautuneet ongelmiksi.  Yhteistyöhalu on ollut selvä ja järjestelyt ovat sopineet kaikille. 
Tutkijakoululaisten ruohonjuuritason kontaktit ovat edistäneet hyviksi havaittujen tutkimus- ja koulutuskäytäntöjen leviämistä yli yliopistorajojen.
Kehitettävää on edelleen esim. lisäämällä vierailuja toisten yliopistojen seminaareissa kuulijoina ja puhujina.
5.6 Miten yhteydet elinkeinoelämään ovat toteutuneet?
Kohtuullisen hyvi, mutta elinkeinoelämän aktiivista kiinnostusta alan tutkimukseen pitäisi vielä enemmän herätellä ja saada elinkeinoelämää osallistumaan yhteisiin toimintoihin muutenkin kuin esim. Tekesin ja EU:n tutkimushankkeiden puitteissa.
5.7 Miten tutkijakoulu on onnistunut kansainvälisen yhteistyön lisäämisessä?
Yli odotusten pohjoismaisella tasolla NGSLT:n (http://www.ngslt.org) ja sitä edeltäneen pohjoismaisen kieliteknologian tutkimusohelman GENST-NET -hankkeen ansiosta.  Kauempaa olisi pitänyt ehkä aktiivisemmin rakentaa yhteyksiä alan suurempiin keskuksiin mm. Edinburghiin ja Saarbrückeniin.
 
 
 
                      

