
Toiminta- ja opetus- sekä kansainvälistymissuunnitelma vuosiksi 2007–2009

Opetusministeriön vuosiksi 2006-2009 rahoittaman Kieliteknologian valtakunnallinen tutkijakoulun
(KIT-tutkijakoulun) toiminta koostuu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tutkijaopiskelijoiden
järjestäytymisestä, integroimisesta toimivaksi ryhmäksi, joka pyrkii eri tieteenalojen taustoilta
tulevien opiskelijoiden yhteisjulkaisuihin ym. yhteistoimintaan, tutkijaopiskelijoille tarjottavien
kurssien järjestämisestä.

Kurssit ovat KIT-tutkijakoulun aiempien vuosien tapaan monipuolisia ja perehdyttävät opiskelijat
alan viimeisimpiin tutkimussuuntauksiin ja siten valmentavat opiskelijoita tutkijanuraan.
Tutkijakoulu on katsonut, että ei ole tarkoituksenmukaista järjestää yleisiä kursseja
tieteenfilosofiasta, kielistä tai kirjoittamisesta, vaan kukin opiskelija saa tällaisen tuen paremmin
oman yliopistonsa tarjonnasta.

Kurssit järjestetään osana pohjoismaisen Nordic Graduate School of Language Technologyn
(NGSLT, http://www.ngslt.org) opetusta.  KIT-tutkijakoulun opiskelijat voivat osallistua NGSLT:n
muissa Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Luoteis-Venäjällä tarjoamiin kursseihin ja vastavuoroisesti
näistä maista tulevat tutkijaopiskelijat osallistuvat KIT-tutkijakoulun kursseille.  Näin on luotu ja
luodaan kontakteja ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueen tutkijakoulutettavien kesken.
Tämä toiminta on vakiintunut KIT-tutkijakoulun edellisen kauden aikana ja jatkuu hyväksi
havaituissa puitteissa edelleen.  Itse täsmällinen KIT-tutkijakoulun kurssiohjelma eli kurssien
otsikot ja luennoijat määräytyvät opiskelijoiden tarpeen ja ehdotusten perusteella ja johtoryhmä
päättää kurssien luennoijista ja otsikoista aina hyvissä ajoin siten, että kurssista voidaan tiedottaa
omassa ja NGSLT:n piirissä hyvissä ajoin ja aikaa jää muualta tuleville opiskelijoille ilmoittautua ja
järjestää NGSLT:n kautta matkansa ja majoituksensa.

NorFA (nykyinen NordForsk) myönsi NGSLT:lle rahoituksen vuosiksi 2004–2008 siten, että se
nojautuu Ruotsin GSLT-tutkijakouluun ja Suomen KIT-tutkijakouluun, jotka koordinoivat yhdessä
toiminnan.  Rahoitusta myönnettäessä edellytettiin, että nämä maat panostavat itse riittävästi tähän
toimintaan.  Sen vuoksi ei ole mielekästä anoa erikseen rahoitusta näihin kursseihin suoraan
NordForskilta, vaan uskottavuuden säilyttämiseksi KIT-tutkijakoulun pitäisi saada tätä varten
rahoitusta.

Suurimmaksi esteeksi suomalaisten ja toisaalta myös koko NGSLT:n tutkijaopiskelijoiden
tehokkaalle valmistumiselle on noussut kieliteknologian alan asiamukaisten julkaisukanavien
vähyys.  Tämä on nostettu opiskelijaedustajien kokouksissa, mm. toukokuussa Joensuussa pidetyssä
NGSLT:n opiskelijaedustajien kokouksessa, tärkeimmäksi asiaksi, johon pitäisi saada korjausta.
Konferensseja nimittäin on hyvinkin runsaasti tarjolla eri puolilla maailmaa, mutta niiden
konferenssijulkaisujen referointi ja taso on vaihteleva ja kaikissa niissä rajoitetaan artikkelin
pituutta niin suppeaksi, että niissä ei voi julkaista tutkimustuloksia riittävässä laajuudessa.
Kieliteknologian alalla on vain harvoja aikakausjulkaisuja (esim. Computational Linguistics,
Natural Language Engineering) ja niissä julkaiseminen sekä hidasta että epävarmaa
toimitusprosessin viiveiden ja tarjonnan runsauden takia.

Erityinen mahdollisuus saada juuri Pohjoismaiden ja Baltian alueen piiristä resurssit laadukkaan
referoinnin ja toimituksen tarpeisiin on siinä, että NGSLT:n noin sadan tutkijaopiskelija ohjaajat
ovat sitoutuneet tarvittaessa olemaan mukana artikkelien arviointi- ja toimitusprosessissa.
Kansallista aikakauslehteä ei olisi mielekästä perustaa, mutta toisaalta maailmanlaajuisen lehden



kohdalla on vaikeampaa taata motivoituneita arvioijia ja toimittajia.  Ehdotetussa laajuudessa
lehden toteutuminen laadukkaana on realistista.

KIT-tutkijakoulun johtajan, Kimmo Koskenniemen, aloitteesta pohjoismainen Nordiska
datalingvistikdagar (NODALIDA-2005, http://phon.joensuu.fi/nodalida2005/) -konferenssi päätti
toukokuussa 2005 Joensuussa, että perustetaan Pohjoismaita, Baltian maita ja Luoteis-Venäjän
aluetta varten kieliteknologian yhdistys (työnimellä Northern European Association of Language
Technology, NEALT), jonka pääasiallisena tehtävänä olisi toimittaa ja julkaista uutta perustettavaa
elektronista kieliteknologian aikakauslehteä, (katso päätöksiä
http://www.ling.helsinki.fi/~koskenni/nodali/nodalida-2005-minutes.shtml).  Konferenssi asetti
kolmen hengen työryhmän, prof. Joakim Nivre (Växjö), prof. Janne Bondi Johannesen (Oslo) ja
prof. Kimmo Koskenniemi (Helsinki), valmistelemaan ja toimeenpanemaan näitä tehtäviä.

Koska tehtävä oli KIT-tutkijakoululle elintärkeä, palkkasi se FT Pirkko Suihkosen valmistelemaan
ja suunnittelemaan asiaa vuoden 2005 loppupuolella.  Tässä vaiheessa yhdistykselle on olemassa
säännöt (http://www.ling.helsinki.fi/~koskenni/nodali/association/constitution.shtml), jotka tuleva
jäsenkunta on käsitellyt.  Yhdistys on tarkoitus perustaa virallisesti ja valita sille toimielimet
lokakuussa Göteborgissa pidettävän kokouksen yhteydessä, jonka ohjelmassa on varattu asialle
kohtansa.

Kun NEALT-yhdistyksen sääntöjenmukainen toimituskunta on koossa, voidaan FT Pirkko
Suihkosen viime vuonna laatiman aikakauslehden alustavan suunnitelman pohjalta laatia tämän
vuoden aikana lehdelle viimeistelty suunnitelma (johon FT Suihkonen on käytettävissä). Siten
aikakauslehti voidaan käynnistää vuoden 2007 aikana, kunhan osaltamme rahoitus on kunnossa.
Lehden varsinainen julkaiseminen on edullista, kun sitä ei paineta, vaan käytetään olemassa olevia
avoimen elektronisen julkaisun mahdollisuuksia.  Toimitus- ja arviointityön ja -rutiinien
varmistamiseksi tarvitaan muutamia kokouksia ja pienempiä kuluja.

KIT-tutkijakoululaiset pääsisivät hyötymään tästä julkaisukanavasta juuri sopivaan aikaan, vuoden
2007 aikana, jolloin heillä lienee jo runsaasti tutkimustuloksia.
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