
 

Hallinto: FIN-CLARIN -johtoryhmän kokous
Aika: to 26.4.2012 klo 14 alkaen
Skype-neuvottelu

PÖYTÄKIRJA
Osallistujat:
Tero Aalto, CSC
Nobufumi Inaba, TY
Kimmo Koskenniemi, HY/FIN-CLARIN
Mietta Lennes, HY/FIN-CLARIN, sihteeri
Krister Lindén, HY/FIN-CLARIN, puheenjohtaja
Antti Pursula, CSC
Toni Suutari, Kotus

Kokous alkoi klo 14:00.
1. CLARIN ERIC ja FIN-CLARIN-konsortiosopimus
Konsortiosopimukseen vaaditaan joitakin päivityksiä.
Ministeriö ei tee itse CLARIN ERIC-sopimuksia vaan se valtuuttaa jonkun niitä tekemään. Ministeriölle riittää, että CLARIN ERICin
perusedellytykset täytetään.
Jokaisessa jäsenmaassa pitää olla vähintään yksi B-tason keskus.
R-luokan keskuksen kuvaus löytyy konsortiosopimuksen liitteestä ja Kimmon lähettämästä sähköpostiviestistä.
CSC alkaa muokata omaa panostuslomakettaan B-tyypin keskuksen vaatimusten mukaisesti. (Tero A. ja Ville S.)
Konsortion osallistujayliopistot sitoutuvat R-tason keskuksina. Muokataan liitteen 2 sitoumuksia vastaavasti.
Nykyisessä konsortiosopimuksen versiossa oleva irtisanoutumismahdollisuus oli ministeriön näkökulmasta huono. Eroamispykälä
siis poistetaan.
Sitoumus tehdään sopimuksessa ensin viideksi vuodeksi, koska tämä on CLARIN ERICin vähimmäisvaatimus.
7.5. paikkeilla saadaan tarkempaa tietoa siitä miten neuvottelut ovat edenneet.
OKM:ltä ei nykyisessä taloustilanteessa liene odotettavissa suuria taloudellisia panostuksia.
CSC toivoo vielä yhtä palaveria OKM:n kanssa, koska mm. rahoitusnäkymät olisi hyvä varmistaa ennen kuin sopimus tehdään.
Konsortiosopimuksen ajantasainen versio

2. Kielipankkiin tulossa olevien aineistojen tilanne
Kustakin aineistokokonaisuudesta tehdään erillinen deponointisopimus ko. aineiston edustajan ja FIN-CLARINin välillä. Jokainen
yliopisto vastaa itse varojen käytöstä, ts. FIN-CLARINin kanssa ei tehdä varsinaisia työsopimuksia. Rahoitus (tai sen viimeinen erä)
maksetaan toimitetun aineiston perusteella.
Jyväskylän kanssa tehdään erilliset sopimukset TOPLINGistä ja DIALUKIsta.
Tampereen rinnakkaiskorpusten käyttöoikeussopimuksia koskevaan hankkeeseen on löytynyt työntekijä. Työ voi alkaa jo 1.5.
Turussa hoidettava Lauseopin murreosuus on äänen kohdistustyöstä erillinen hanke ja sille tehdään erillinen sopimus. Tämä työ
voisi olla valmis jo elokuussa.
Kokeillaan Vanhan kirjasuomen aineiston vientiä LATiin ja pohditaan sopivaa tapaa edetä. On huomioitava myös mm. sanakirjatyön
tekijöiden vaatimukset.
Kotuksen pienten luvanvaraisten aineistojen hankkeet pääsevät myös käyntiin tämän vuoden puolella.
Vrt. edellisen kokouksen pöytäkirjan liite: Ehdotetut aineistot ja kustannusarviot sekä FIN-CLARINin puolivirallinen
aineistonhankintakehys

3. Kielipankin uusi domain-nimi: kielipankki.fi
Sekä FIN-CLARINin wiki-pohjaiset verkkosivut että CSC:n omalla verkkosivustolla olevat Kielipankki-aiheiset sivut tullaan
siirtämään Kielipankin uuden domainin alle.
Samalla yhtenäistetään Kielipankin asema vihdoin myös viestinnällisesti palveluna, jonka sisällöstä vastaa FIN-CLARIN-konsortio
ja teknisestä ylläpidosta CSC.
Tarkoitus on, että käyttäjät pääsevät helposti muistettavalla uudella osoitteella jatkossa kaikkiin Kielipankin palveluihin:
kieliaineistoihin, työkaluihin, em. kielivarojen kuvauksiin, kansainvälisiin hakemistopalveluihin, kaikenlaisiin ohjeisiin,
keskustelupalstaan, FIN-CLARINin hallinnolliseen osioon jne.
Pyritään myös edelleen parantamaan esim. Kielipankin palveluihin liittyvien ohjeiden vuorovaikutteisuutta ja käyttäjien
mahdollisuuksia lisätä omia kommentteja ja lisäinformaatiota.
CSC hankkii domain-nimen.
FIN-CLARIN ja CSC jatkavat uuden yhteisen verkkopalvelun suunnittelua yhdessä.

4. Muut asiat
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut TTA-nimisen (Tutkimuksen tietoaineistot) hankkeen edistämään tietoaineistojen
kuvausten ja määritysten yhtenäistämistä, harmonisointia ja käyttöä sidosryhmien tietojärjestelmissä.
sähköisten tietoaineistojen hyödyntäminen tutkimuksessa
keskitetty tallennuspalvelu, kuvailutietojen yhtenäistäminen, pitkäaikaistallennuksen suunnittelu ja järjestäminen
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hanke käynnissä 2012-2013
tieteenalasta riippumaton, kansallinen tutkimusaineistojen hakemistopalvelu
yhteistyö erikseen rahoitettujen ESFRI-listan hankkeiden kanssa (ml. FIN-CLARIN)
TTA:ssa toimii metatietotyöryhmä, jossa mukana mm. Mari Kleemola, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; FIN-CLARINista voisi olla
mukana Jussi Piitulainen.
CSC voi tulla mukaan myös CLARINin metadatan standardointiin liittyvään tapahtumaan.
Kieliaineistojen tuotantolinja -seminaari järjestetään Helsingissä 11.5.

5. Seuraava kokous
pidetään touko-kesäkuun vaihteessa. Sovitaan Doodlella.

Kokous päättyi klo 14:55.

-- MiettaLennes - 2012-04-26

 Kommentit

Kommentin jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen.
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