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Kotimaisten kielten keskus (jäljempänä jäsen) toimii FIN-CLARIN -konsortiossa panostaen FIN-CLARINin ja CLARIN
ERICin perussäännön mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi seuraavaa:

· Jäsen toimii CLARIN ERICin teknillisen ja tieteellisen kuvauksen (CLARIN ERIC Technical and Scientific
Description, July 2011) mukaisena R-tason CLARIN-keskuksena (Recognized Centre).

· Jäsenellä on seuraavassa taulukossa kohdissa 5 ja 6 lueteltuja olemassa olevia ja tekeillä olevia kielivaroja ja jäsen
pyrkii saamaan kyseiset kielivarat FIN-CLARINin ja CLARIN ERICin käyttöön tekijänoikeuksien ym. sallimissa
puitteissa.

· Jäsen tarjoaa FIN-CLARINille asiantuntemusta mm. seuraavilla alueilla: tieteelliset verkkosanakirjat, muut
sanakirjat ja sanastot, kielen- ja nimistönhuollon aineistot, teksti- ja av-korpukset sekä muut audiovisuaaliset
digitaaliset aineistokokoelmat. Aineistoja on erityisesti suomesta ja suomenruotsista, myös suomen sukukielistä.

Alla on yhteenveto organisaation liittyessä FIN-CLARINille ja CLARIN ERICille tarjottavien palvelujen, kielivarojen ja -
työkalujen ym. keruun ja valmistamisen käytetty työ- tai rahamäärä vuosilta 2006–2015.

Panostuksen laji Kuvaus htk tai
KEUR

1 Tieto- ja palvelukeskus Aineistopalvelu Kaino. Aineistotyön tietotekniset resurssit. 151 htkk
2 Autentikointi- ja auktorisointipalvelun

ylläpito
- -

3 Autentikointi- ja auktorisointipalvelun
käyttö

HAKA-tunnistuspalvelun käyttö ja aineistojen käyttölupien
myöntäminen Language Bank Rights sovelluksen kautta.

5 htkk

4 Asiantuntemuksen jakamista koko
CLARINille

Kielitieteellisiin aineistoihin liittyvän kielitieteellisen ja
tietoteknisen asiantuntemuksen jakaminen yhteishankkeissa
ja muin tavoin.

-

5 Olemassa olevat kielivarat, työkalut ja
palvelut

Yleinen kielivarojen kehittäminen.
AV-aineistot (digitointi, keruu, litterointi).
Sähköiset sanakirjat (Karjalan kielen sanakirja).
Tietokannat (mm. Álgu).
Korpukset (vanhan kirjasuomen ja 1800-luvun korpus).

423 htkk
(+ 365

keur)

6 Tekeillä olevat kielivarat, työkalut ja
palvelut

Yleinen kielivarojen kehittäminen; sähköiset sanakirjat
(mm. Ordbok över Finlands svenska folkmål, Suomen
murteiden sanakirja, Vanhan kirjasuomen sanakirja);
korpukset (Språkbanken i Finland, Suomen kielen
näytteitä).

501 htkk
(+ 40
keur)

7 CLARIN-standardien ja -käytänteiden
omaksuminen ja levittäminen

Aineistotyön kehittäminen. 5 htkk

Yhteensä 1085 htkk (+ 405 keur)

Alla on yhteenveto organisaation arvioidusta vuosittaisesta panostuksesta liittymisen jälkeen.
Panostuksen laji Kuvaus htk tai

KEUR
1 Tieto- ja palvelukeskus Aineistopalvelu Kaino. Aineistotyön tietotekniset resurssit. 18 htkk
2 Autentikointi- ja auktorisointipalvelun

ylläpito
-  -

3 Autentikointi- ja auktorisointipalvelun
käyttö

HAKA-tunnistuspalvelu ja Language Bank Rights käyttö. 1 htkk

4 Asiantuntemuksen jakamista koko
CLARINille

Kielitieteellisiin aineistoihin liittyvän kielitieteellisen ja
tietoteknisen asiantuntemuksen jakaminen yhteishankkeissa
ja muin tavoin.

1 htkk

5 Olemassa olevat kielivarat, työkalut ja
palvelut

Olemassa olevien aineistojen ylläpito. 2 htkk

6 Tekeillä olevat kielivarat, työkalut ja
palvelut

Yleinen kielivarojen kehittäminen; sähköiset sanakirjat
(mm. Ordbok över Finlands svenska folkmål, Suomen
murteiden sanakirja, Vanhan kirjasuomen sanakirja); tekstija
av-korpukset (Språkbanken i Finland, Lauseopin arkisto);
kielenhuollon aineistot.

87 htkk

7 CLARIN-standardien ja -käytänteiden
omaksuminen ja levittäminen

Aineistotyön kehittäminen. 1 htkk

Yhteensä 110 htkk


