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XXX yliopisto (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: ... 

 

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

 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 

?? 

4 Asiantuntemuksen jakamista 

koko CLARINille 

- - 

5 Olemassa olevat kielivarat, 

työkalut ja palvelut 

?? ?? 

6 Tekeillä olevat kielivarat, 

työkalut ja palvelut 

?? ?? 

7 CLARIN-standardien ja -

käytänteiden omaksuminen ja 

levittäminen 

- - 

 Yhteensä  ?? 

 

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 ?? 

4 Asiantuntemuksen jakamista 

koko CLARINille 

?? ?? 

5 Olemassa olevat kielivarat, 

työkalut ja palvelut 

?? ?? 

6 Tekeillä olevat kielivarat, 

työkalut ja palvelut 

?? ?? 

7 CLARIN-standardien ja -

käytänteiden omaksuminen ja 

levittäminen 

?? ?? 

 Yhteensä  ?? 
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TÄYTTÖOHJE - CLARIN ERICin tarvitsemat tiedot 

https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/FinCLARIN/FinClarinKonsortio 

 

Tarvittavat tiedot on määritelty CLARIN ERICin johtosäännössä § 6.2 ja tarkennetaan jäsenyyssopimuksessa. 

Jäsenyyssopimus ja sen liitteitä voidaan päivittää CLARIN ERICin kanssa käydyissä määräajoin toistuvissa 
tulosneuvotteluissa. 

 

Kustakin konsortion varsinaisesta jäsenestä tarvitaan yleis- ja erikoisosaamisen kuvaus CLARIN ERIC -

toiminnan suhteen. Kuvaus on enintään sivun mittainen ja käsittelee alla mainittuja kohtia. 

 

Varsinaisten jäsenten velvoitukset ja panostukset 

 

CLARIN ERICin johtosääntö § 6.2 kohdissa (f)-(h) mainitsee ja liittymissopimus kohdassa 3.5.1 tarkentaa 

seuraavia koko Euroopan-laajuista infrastruktuuria palvelevia toimintoja, joita CLARIN ERIC valvoo ja 

koordinoi ja jotka jäsenorganisaation tulee ilmoittaa yksilöimällä lyhyesti panostuksen laadun ja laajuuden: 

1. Kansallinen konsortio ylläpitää tieto- ja palvelukeskusta. (Koskee CSC:tä ja HY:tä.) 
2. Kansallinen konsortio ylläpitää teknisiä järjestelyjä, jotka toteuttavat käyttäjien luotettavan sähköisen 

tunnistamisen (eli autentikoinnin) ja luvanmyöntömenettelyn (eli auktorisoinnin). (Suomen HAKA-

tunnistus ja CSC:n tutkijan käyttöliittymään liitetty luvanmyöntöpalvelu toteuttavat nämä 

alustavasti.)(Koskee vain CSC:tä.) 

3. CLARIN ERIC edellyttää johtosääntönsä (Statutes) § 19 mukaista käyttöoikeutta 

tutkimusorganisaatioiden (kuten yliopistojen, tutkimuslaitosten, museoiden ja tutkimusta palvelevien 

kirjastojen) henkilökunnalle ja opiskelijoille kunkin aineiston sisällön tuottajan määrittelemien lupien 

ja CLARIN ERICin hyväksymän autentikointijärjestelmän puitteissa. (Tämä periaate on meille 

itsestään selvä, mutta kun konsortion jäsenorganisaatiot sitoutuvat siihen, kielivaramme muuttuvat 

CLARIN ERICin kannalta panostuksiksi.) 

4. Kansallinen konsortio voi tarjota CLARIN ERICille asiantuntemuksen jakamista ja tarjoamista siten, 
kun liittymissopimuksessa erikseen mainitaan. (Jokaisen jäsenorganisaation pitää harkita, olisiko sillä 

koko CLARINille jaettavissa olevaa asiantuntemusta.) 

 

Liittymissopimus mainitsee myös kohdassa 3.5.2 ja CLARIN ERICin johtosääntö kohdissa 6.2 (i)-(l) 

kansallisesti koordinoitavia panostuksia, jotka ovat 

5. olemassa olevien kielivarojen ja -työkalujen parantaminen ja kehittäminen (joita on useimmilla 

jäsenillä)(Nämä pitää yksilöidä yleisesti ja tiiviisti ja arvioida niiden yhteenlaskettu panostus myös 

henkilötyövuosina tai euroina.), 

6. uusien kielivarojen ja -työkalujen ja palvelujen luominen (joita useimmat jäsenet tekevät eri hankkeissa 

tai normaalin toimintansa osana)(Nämä pitää yksilöidä yleisesti ja tiiviisti ja arvioida niiden 

yhteenlaskettu panostus myös henkilötyövuosina tai euroina.), 

7. toimenpiteitä CLARINin käyttämien standardien omaksumiseksi ja soveltamiseksi kansallisissa 
hankkeissa, jotka tuottavat kielivaroja tai -työkaluja (Tätä toimintaa pitäisi löytyä jokaisesta 

organisaatiosta.). 

 

Näiden panostusten määrälliseksi arvioimiseksi voidaan käyttää henkilötyövuosia tai euroja. Määrät tulee laskea 

kullekin panostuksen lajille 1–7 erikseen sekä kustakin näistä liittyessä tarjottavien kielivarojen ja -työkalujen 

ym. keruun ja valmistamisen osalta ja erikseen vuositasolla. 
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