
Liite	2	(UOUL):	Oulun	yliopiston	FIN-CLARIN-panostus	
https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/FinCLARIN/FinClarinKonsortio

Oulunyliopisto (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: Finnic minority and regional languages,
Northern varieties of  Finnish, learners’ corpora, corpus linguistics, corpus methodology,  Saami linguistics, Saami
language technology, training researchers and other professionals who have a profound knowledge of Saami
language and culture.

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

Panostuksen laji Kuvaus htk tai
KEUR

1 Tieto- ja palvelukeskus - -
2 Autentikointi- ja

auktorisointipalvelun ylläpito
- -

3 Autentikointi- ja
auktorisointipalvelun käyttö

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

1

4 Asiantuntemuksen jakamista koko
CLARINille

- -

5 Olemassa olevat kielivarat,
työkalut ja palvelut

Oulun nauhoitearkisto (ONA), Kansainvälinen oppijankielen
korpus (ICLFI) Saamelainen kulttuuriarkisto (SKA) + 100 000
euroa ostopalveluina nauhojen digitointiin, annotointiin ja
taitotasoarviointiin

150

6 Tekeillä olevat kielivarat, työkalut
ja palvelut

Oulun nauhoitearkiston (ONA), Giellagas-instituutin puhutun
saamen korpus ja virheannotoitu versio Kansainvälisestä
oppijansuomen korpuksesta, edellisten siirto Kielipankkiin.

130

7 CLARIN-standardien ja -
käytänteiden omaksuminen ja
levittäminen

- -

Yhteensä 281

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

KEUR
1 Tieto- ja palvelukeskus - -
2 Autentikointi- ja

auktorisointipalvelun ylläpito
- -

3 Autentikointi- ja
auktorisointipalvelun käyttö

HAKA-tunnistuspalvelu ja Language Bank Rights käyttö 1

4 Asiantuntemuksen jakamista koko
CLARINille

Oulun nauhoitearkiston (ONA) ja Saamelaisen kulttuuriarkiston
(SKA) sekä Kansainvälisen oppijankielen korpuksen (ICLFI) ja
Giellagas-instituutin puhutun saamen korpuksen käytön opastus

1

5 Olemassa olevat kielivarat,
työkalut ja palvelut

Oulun nauhoitearkiston (ONA), Kansainvälisen oppijankielen
korpuksen (ICLFI) ja Saamelaisen kulttuuriarkiston (SKA) käyttö,
säilytys ja kehitystyö.

30

6 Tekeillä olevat kielivarat, työkalut
ja palvelut

Oulun nauhoitearkisto, Giellagas-instituutin puhutun saamen
korpus, virheannotoitu versio Kansainvälisestä oppijankielen
korpuksesta FIN-CLARINin ja CLARIN ERICin käyttöön.

20

7 CLARIN-standardien ja -
käytänteiden omaksuminen ja
levittäminen

Mahdollisten uusien kielivarojen suunnittelun yhteydessä
tapahtuva konsultointi CLARIN-standardien käytänteistä.

1

Yhteensä 53


