Kielentutkimuksen
tohtorikoulutusverkosto
Langnet

TOIMINTASUUNNITELMA 1/2022–2/2023
Tässä toimintasuunnitelmassa kuvataan kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnetin
jatkuva toiminta sekä kehitystoiminta ja -projektit 1/2022–2/2023.
Toimintasuunnitelman luonnosta on käsitelty ja sitä on kommentoitu:
•
•
•
•
•
•

7.2.2022 Langnetin teemaryhmien vetäjien tapaamisessa
Helsingin yliopiston tohtoriohjelma HELSLANGin johtoryhmän kokouksessa 14.2., Oulun
yliopiston kieli- ja kirjallisuus tutkinto-ohjelman ohjaajien kokouksessa 28.2. sekä Jyväskylän
yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa sähköpostitse helmi-maaliskuussa 2022.
14.3.2022 Langnetin johtoryhmän kokouksessa
Turun yliopiston Utuling-tohtoriohjelman johtoryhmän kokouksessa 12.4.
Langnetin yleiskokouksessa 12.5. klo 17–19(XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä Turussa).
Tampereen yliopiston Kielten tohtoriohjelman kokouksessa 16.5.

Langnetin johtoryhmä on hyväksynyt toimintasuunnitelman sähköpostikokouksessaan 4/2022.

1. Jatkuva toiminta ja vuosikello
Langnetin jatkuvan toiminnan voi jakaa neljään osaan: hallintoon (1.1.), teemaryhmien
toimintaan (1.2.), tapahtumanjärjestämiseen ja toimintaan (1.3.), viestintään (1.4.) sekä
rahoituksen hakuun ja rahoittajalle raportoimiseen (1.5.). Lisäksi Langnet organisoi
kielentutkimuksen alan väitöskirjantekijöille ja vastavalmistuneille tohtoreille vuosittaista
mentorointiohjelmaa (1.6.).
Rahoituksen vuosikello esitellään tässä toimintasuunnitelmassa omassa kohdassaan 1.5. ja muun
jatkuvan toiminnan (hallinto + teemaryhmät, tapahtumat ja toiminta, viestintä,
mentorointiohjelma) vuosikello on taulukkona kohdassa 1.7.

1.1. Jatkuva toiminta: Hallinto
Langnetin hallinnosta vuosina 2022–2023 vastaa Langnetin johtaja, professori Urpo Nikanne (ÅA)
sekä koordinaattori Lotta Aarikka (ÅA, väitöskirjatutkija TY). Langnetin korkein päättävä elin on
johtoryhmä, joka koostuu Suomen yliopistojen kieliaineiden tohtorikoulutuksen
vastuuhenkilöistä. Johtoryhmään kuuluu myös väitöskirjatutkijoiden edustaja.
Tammikuussa 2022 Langnetin johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuuli Ahonen (väitöskirjatutkijajäsen, Itä-Suomen yliopisto)
Tiina Eilittä (väitöskirjatutkijavarajäsen, Oulun yliopisto)
Riho Grünthal (Helsingin yliopisto)
Ari Huhta (Jyväskylän yliopisto)
Tuomas Huumo (Turun yliopisto)
Maarit Siromaa (Oulun yliopisto)
Urpo Nikanne (Åbo Akademi)
Helka Riionheimo (Itä-Suomen yliopisto)
Johannes Riquet (Tampereen yliopisto)
Langnet 2020–2023 | Åbo Akademi
Coordinator: lotta.aarikka@abo.fi
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Varajäseninä toimivat kunkin yliopiston kieliaineiden tohtorikoulutuksesta vastaavat varahenkilöt.
Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Langnetin johtaja Urpo Nikanne ja sihteerinä koordinaattori
Lotta Aarikka. Johtoryhmä kokoontuu noin seitsemän kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin.
Langnet-toimintaan liittyvistä isommista ja ajankohtaisista asioista keskustellaan vuosittaisissa
ohjaajien ja väitöskirjatutkijoiden yleiskokouksissa, jotka järjestetään Kielitieteen päivien
yhteydessä toukokuussa. Vuonna 2022 yleiskokoukset järjestetään 12.5. klo 17–19 (XLVIII
Kielitieteen päivien yhteydessä Turussa).

1.2. Jatkuva toiminta: Langnetin teemaryhmät
Syksyllä 2016 Langnetissa alkoivat toimia uudet teema- ja resurssiryhmät. Nykyiset ryhmät
perustuvat Oulun Langnet-tapaamisessa 27.5.2016 tai sen jälkeen tulleisiin ehdotuksiin. Langnetin
teema- ja resurssiryhmätoimintaa vetävät väitöskirjatutkijat. (Huom! Teemaryhmien toiminnan
kehittämistarpeista, ks. kohta 2.3. Kehitysprojektit: Langnetin teemaryhmät.)
Tammikuussa 2022 Langnetin piirissä toimii 15 teemaryhmää, joista punaisella on merkitty ne
kuusi teemaryhmää, joilla ei ole (uutta) vastuullista väitöskirjatutkijaa vetämässä niiden toimintaa
tai joilla ei ole toimintaa vuonna 2022:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonetiikka / Phonetics
Historiallinen kielentutkimus, vanhat kirjakielet ja tekstit / Historical Linguistics, Languages,
Texts and Documents
Kielentutkimuksen metateoria (historia, filosofia, metodologia ym.) / Metatheory of
Linguistics (history, philosophy, methodology etc.)
Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa / Language in a Changing Society
Kielioppi, semantiikka ja typologia / Grammar, Semantics and Typology
Kielten oppiminen ja opetus / Language Learning and Teaching
Kirjallisuus ja kieli / Literature and Language
Kirjoitusjärjestelmät / Writing Systems
Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät / Corpus Linguistics and Statistical Methods
Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä / Translation Studies, Multilingualism, and
Professional Communication
Monikielisyys ja kielikontaktit / Multilingualism and Language Contacts
Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa / Multimodality and Talk in
(Inter)action
Nimistöntutkimus / Onomastics
Puhutun kielen tutkimus / Spoken Language Studies
Diskurssiryhmä / The Discourse group

Uusien teemaryhmien perustaminen on mahdollista ja ryhmä käynnistyy, jos sille löytyy vetäjätiimi:
mielellään kaksi vetovastuullista väitöskirjatutkijaa sekä vähintään yksi toimintaan sitoutunut
ohjaaja. Langnetin koordinaattori avustaa toiminnan käynnistämisessä.
Langnet tarjoaa teemaryhmille sähköpostilistat toiminnasta viestimiseen. Koordinaattori lisää
teemaryhmien tapahtumat teemaryhmien sivuille sekä Langnet-tapahtumakalenteriin ja mainostaa
niitä sekä Langnet-uutiskirjeessä että Langnetin sosiaalisen median kanavissa.
Toiminnan suunnittelusta vastaavat teemaryhmät ja niiden vetäjät. Tammikuun 2022
taloustilanteessa Langnetilla on varoja teemaryhmien toimintaan yht. 1750 €/vuosi (2022–2023,
Koneen Säätiö). Seitsemän teemaryhmää haki vuonna 2022 toimintaansa määrärahoja, joita
myönnettiin 300 €/teemaryhmä (yht. 2100 €). Varojen vähyyden vuoksi teemaryhmiä kannustetaan
järjestämään tapaamisia Kielitieteen päivien sekä Langnetin kesä- ja joulukoulujen yhteydessä.
Langnetin koordinaattori ja johtaja kutsuvat teemaryhmien vetäjät tapaamiseen kahdesti vuodessa:
tammikuussa ja syyskuussa. Lisätapaamisia järjestetään tarvittaessa. Tapaamisissa keskustellaan
Langnetin toiminnasta sekä teemaryhmien tarpeista ja toiveista sekä toiminnan kehittämisestä (ks.
kohta 2.3. Kehitysprojektit: Langnetin teemaryhmät.).
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1.3. Jatkuva toiminta: Tapahtumat ja toiminta
Langnet järjestää vuosittain kaksi toistuvaa tapahtumaa: kesäkoulun elokuussa sekä joulukoulun
joulukuussa. Kesäkoulu pyritään järjestämään lähitapahtumana, kun taas joulukoulu järjestetään
etä- tai hybridimuotoisena (esim. Zoom).
Kesä- ja joulukoulujen sisällöt suunnitellaan vuosittain (ks. kuitenkin kehitysprojekti kesä- ja
joulukouluihin liittyen kohdassa 2.4.1.). Vuonna 2022 Langnetin kesäkoulu järjestetään 15.–
16.8.2022 Åbo Akademissa ja sen teemana on kielitieteen tutkimusetiikka. Kesä- ja joulukoulun
järjestelyistä päävastuussa on Langnetin koordinaattori.

1.4. Jatkuva toiminta: Viestintä
Langnet viestii ajankohtaisista kielitieteellisistä tapahtumista ja tilaisuuksista, opetuksesta ja
vierailuluennoista sekä yhteiskunnallisista kielitieteeseen ja -politiikkaan liittyvistä kysymyksistä (ks.
kehitysprojekti kohdassa 2.5.2. Viestintästrategia). Langnetin uutiskirje, jossa viestitään
ajankohtaisista aiheista sekä Langnetin ja sen teemaryhmien toiminnasta, lähetetään langnet-kaikkilistalle noin viisi kertaa vuodessa. Uutiskirje julkaistaan myös Langnetin verkkosivuilla.
Langnetin keskeisimmät viestintäkanavat ovat:
•
•
•
•
•

Verkkosivut
Verkkosivujen tapahtumakalenteri
Sähköpostilistat, erityisesti langnet-kaikki@helsinki.fi
Facebook-tili: LangnetVerkosto
Twitter-tili: @Langnet_fi

1.5. Jatkuva toiminta: Rahoitus
Langnetilla on 1/2022–2/2023 aktiivisena ainakin kaksi rahoitusta: Koneen Säätiön apuraha (2019–
2023) sekä Faro-säätiön Langnetin kesäkouluun myöntämä apuraha (myönnetty 2020, käytetään
2022). Kyseisistä apurahoista ja niiden käytöstä on raportoitava rahoittajille vuosina 2022 ja 2023.
Tammikuussa 2022 Langnetin koordinaattori ja Matti Miestamo (Langnetin johtaja 2016–2019,
HY) jättivät Suomen kulttuurirahastolle kaksi loppuselvitystä liittyen Langnetin rahoitukseen
(kesäkoulu 2019, teemaseminaarien sarja 2018). Samoin tammikuussa 2022 Langnetin toiminnasta
(2021) Koneen Säätiölle raportoi sen nykyinen johtaja Urpo Nikanne.
Tammikuun 2022 taloustilanteessa Langnetilla on pääpiirteittäin varoja koordinaattorin
palkkaukseen (50% työsuhde, 30.6.2023 saakka, Koneen Säätiö), kesäkoulun 2022 järjestämiseen
(5000 €, Faro-säätiö) sekä teemaryhmien toimintaan (yht. 3500 €, Koneen Säätiö).
Osana jatkuvaa toimintaansa Langnet hakee toiminnalleen rahoitusta. Koordinaattori laatii johtajan
avustuksella 4–5 rahoitushakemusta/vuosi.
1/2022–5/2022 Langnet hakee rahoitusta (tarkoitus, rahoittaja, haettu summa, päätös):
•
•

Langnetin kesäkoulu 2022, Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, 6500 €, ei myönnetty
Kieli ulos! -projekti, kesäkoulu 2023 ja koordinaattorin palkkaus (6 kk); Jenny ja Antti Wihurin
rahasto, 41 400 €

Langnetin yleiskokouksissa vuonna 2022 (12.5. klo 17–19, XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä
Turussa) suunnitellaan muita projekteja, joille Langnet hakee rahoitusta 6/2022–2/2023 (ks.
kehitysprojekti 2.7.1. Rahanhaun strateginen suunnittelu).
Oheiseen taulukkoon on koottu Langnetin rahoituksen käytön raportointiin sekä rahoituksen
hakemiseen liittyvä vuosikello. Vuosikelloon on pyritty kokoamaan laajasti erilaisia säätiöitä, joilta
Langnetin on mahdollista hakea toimintaansa rahoitusta.
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Tammikuu

Raportointi

Haku

Suomen kulttuurirahasto (2022),
Koneen Säätiö (2022, 2023)

Oskar Öflunds Stiftelse
(parittomat vuodet),
Kordelin/Suuret kulttuurihankkeet
Ella & Georg Ehrnroothin säätiö,
Niilo Helanderin säätiö

Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu

SKR/Argumenta
Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Faro-säätiö (2022)

Joulukuu

Kordelin/kansanvalistus
Koneen Säätiö
SKR/keskusrahasto
Saastamoisen säätiö (ei hakuaikaa)

1.6. Jatkuva toiminta: Mentorointiohjelma
Ryhmämentorointia kokeiltiin ensimmäisen kerran Langnetissa vuonna 2017 ja onnistuneen
kokeilun jälkeen ohjelma toteutettiin uudelleen vuosina 2019 ja 2020. Kiittävän palautteen vuoksi
mentorointiohjelman toteuttaminen on otettu osaksi Langnetin jatkuvaa toimintaa, ja se
toteutetaan myös vuosina 2022–2023.
Langnetin joulukoulun urapäivässä 3.12.2021 käsiteltiin mm. väitöksen jälkeistä uraa akatemian
ulkopuolella. Tuon keskustelun motivoimana Langnetin koordinaattori pyrkii löytämään
mentoreiksi myös kieliaineiden tohtoreita, jotka ovat väittelemisen jälkeen lähteneet rakentamaan
uraansa yksityisellä, julkisella tai kolmannella sektorilla yliopistomaailman sijaan.
Ilmoittautuminen mentorointiin sekä mentoreille että aktoreille (mentoroitaville) käynnistyi
maaliskuussa 2022 ja ryhmät ovat aloittaneet toimintansa huhtikuussa. Luottamuksellisissa
ryhmämentorointitapaamisissa osallistujat saavat vertaistukea ja vinkkejä ja pääsevät
keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista syvällisesti. Langnetin koordinaattori hoitaa
mentoreiden ja aktoreiden ilmoittautumisen sekä ryhmien koostamisen ja toimii ryhmien tukena
tarvittaessa. Mentorit ja aktorit vastaavat itse mentorointitapaamisten sopimisesta. Langnetin
johtaja ja koordinaattori järjestävät joulukuussa 2022 yhteisen purkutilaisuuden
mentorointiryhmille ja keräävät mentoroinnista palautteen.
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1.7. Jatkuvan toiminnan vuosikello 2022
Oheiseen taulukkoon on koottu Langnetin jatkuvan toiminnan vuosikello 2022.
2022

Hallinto

Tapahtumat

Viestintä

Tammikuu

Johtoryhmän
kokous

Kesäkoulun
ajankohta ja
tilavaraukset

Uutiskirje 1/5, Mentoreiden
langnet-kaikki kartoittaminen

Helmikuu

Teemaryhmien
vetäjien kokous

Maaliskuu

Johtoryhmän
kokous

Kesäkoulun
sisältöjen
suunnittelu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Mentorointi

Ilmoittautuminen
Uutiskirje 2/5,
mentoreille ja
langnet-kaikki
aktoreille
Mentorointiryhmien
järjestäytyminen

Johtoryhmän
kokous;
Ohjaajien ja
väitöskirjatutkijoiden Kielitieteen päivät
yleiskokoukset
Kielitieteen päivien
yhteydessä
Kesäkoulun
Johtoryhmän
Uutiskirje 3/5,
ilmoittautuminen ja
kokous
langnet-kaikki
käytännönjärjestelyt

Heinäkuu
Elokuu

Johtoryhmän
kokous

Kesäkoulu

Syyskuu

Teemaryhmien
vetäjien kokous

Joulukoulun
ajankohta ja
sisältöjen
suunnittelu

Uutiskirje 4/5,
langnet-kaikki

Lokakuu

Johtoryhmän
kokous
Joulukoulun
ilmoittautuminen

Uutiskirje 5/5,
langnet-kaikki

Marraskuu
Joulukuu

Johtoryhmän
kokous

Joulukoulu

Mentorointiryhmien
purku ja palaute

6

2. Kehitystoiminta ja -projektit
Tässä toimintasuunnitelman osiossa on esitetty Langnetin toimintaan liittyviä kehitysprojekteja.
Ensimmäinen ja monella tapaa Langnetin toiminnan kannalta merkittävin kehitysprojekti Langnetin
jatkuvuus on kuvattu ensimmäisenä (2.1.). Muut Langnetin kehitystoimintaan liittyvät projektit on
kuvattu samassa temaattisessa järjestyksessä kuin jatkuva toiminta kohdassa 1: hallinto (2.2.),
Langnetin teemaryhmät (2.3.), tapahtumat ja toiminta (2.4.), viestintä (2.5.) sekä rahoitus (2.6.).
Jokaisen kehitysprojektin alkuun on myös kirjattu sen:
•
•
•
•

Tärkeys- ja kiireellisyysaste (asteikko 1–5; 1=ei kiireellinen/tärkeä, 5=erittäin
kiireellinen/tärkeä)
Arvioitu työmäärä/kuormittavuus (asteikko 1–5; 1=pieni kuormitus, 5=erittäin kuormittava)
Vastuuhenkilö + sidosryhmät
Suunniteltu toteutusajankohta

2.1. Kehitysprojektit: Langnetin jatkuvuus
Yksi Langnetin keskeisin kehitysprojekti on taata toiminnan jatkuvuus. Vuonna 2022 toiminnan
jatkuvuutta edistetään paitsi hakemalla Langnet-toimintaan rahoitusta (ks. kohdat 1.5. ja 2.6.) myös
kolmena kehitysprojektina.

2.1.1. Langnetin ja Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) yhteistyö
•
•
•
•

Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 5
Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 4
Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori, johtaja, johtoryhmä, SKY:n johtokunta,
Langnet-yhteisö
Suunniteltu toteutusajankohta: 1/2022–2/2023

Langnetin johtoryhmä sekä Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) johtokunta ovat aloittaneet
joulukuussa 2021 alustavat keskustelut siitä, että Langnetin toiminta siirtyisi mahdollisesti osaksi
SKY:n toimintaa vuonna 2023.
Keskeisimmät perusteet yhdistymiselle ovat:
•

•
•
•

Langnet on nykyisellään verkostomainen yhteisö. Tämän vuoksi Langnetin toimintaan
myönnetty rahoitus on Langnetin johtajan henkilökohtaista hankerahaa, joka maksetaan
johtajan kotiyliopistolle. Nykyinen järjestely on hankala jatkuvuuden ja hallinnoinnin kannalta
ja Langnetin ei ole mahdollista hakea esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia.
Suomessa toimii noin 20 erilaista kielitieteen alan tieteellistä yhdistystä ja verkostoa.
Toimijoiden jaksamisen ja toiminnan järjestämisen resurssien näkökulmasta on järkevää, että
Langnet jatkaisi toimintaansa jonkin jo olemassa olevan yhdistyksen osana.
Yhdistykseen liittymällä Langnet saisi juridisen henkilön aseman ja Y-tunnuksen, mikä tekee
hallinnoinnista helpompaa ja luo toimintaan jatkuvuutta.
SKY ei ole sitoutunut mihinkään erityiskieleen, kieliryhmään tai kielitieteelliseen suuntaukseen,
minkä vuoksi se voisi olla luonteva yhdistys, johon Langnet voisi yhdistyä.

Projektia on edistetty 4/2022 mennessä seuraavanlaisesti:
•
•
•
•
•
•

Langnetin johtoryhmä valtuutti Langnetin johtajan Urpo Nikanteen aloittamaan alustavat
keskustelut yhdistymisestä SKY:n johtokunnan kanssa (22.11.2021)
ensimmäinen alustava keskustelu yhdistymisen edellytyksistä SKY:n johtokunnan edustajien
kanssa (16.12.2021)
yhdistyminen keskusteluasiana Langnetin johtoryhmän kokouksessa (19.1.2022)
toinen alustava keskustelu yhdistymisen edellytyksistä SKY:n johtokunnan edustajien kanssa
(28.1.2022)
avoin keskustelutilaisuus langnetlaisille (18.2. klo 15–16)
yhdistyminen keskusteluasiana SKY:n vuosikokouksessa (24.2.2022 klo 18–19)
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Langnetin avoimessa keskustelutilaisuudessa (18.2.) esitettiin joitakin kriittisiä huomioita
yhdistymiseen liittyen. Suomen kielitieteellisen yhdistyksen kokouksessa (24.2.) suhtauduttiin
yhdistymiseen yksimielisen myönteisesti. Langnetin johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 3/2022
(14.3.) ne kriittiset huomiot, joita keskustelutilaisuudessa esitettiin. Käytyjen keskustelujen pohjalta
Langnetin
johtokunta
teki
kuitenkin
päätöksen,
että
taustatöitä
jatketaan:
yhdistymismahdollisuuksia jatkoselvitetään työryhmässä, jossa on edustajia sekä Langnetin
johtoryhmästä että SKY:n johtokunnasta. Jatkovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota niihin
huoliin, joita keskustelutilaisuudessa esitettiin. Erityisesti on syytä korostaa, että toteutuessaan
Langnetin toiminnan siirtyminen osaksi SKY:n toimintaa ei sulje pois tai rajoita minkäänlaista
kielentutkimusta tai kirjallisuudentutkimusta, jota Langnetin piirissä on muutenkin tehty tai estä
tuomasta uusia ideoita Langnetin toimintaan. Tämä on myös valmistelutyön lähtökohta. Langnetkaikki-listalle 14.3. lähteneessä uutiskirjeessä (2/2022) oli avoin kutsu mukaan valmistelutyöhön.
Projektin etenemisestä tullaan keskustelemaan seuraavissa yhteyksissä:
•
•
•

XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä järjestettävissä Langnetin yleiskokouksissa (12.5. klo
17–19)
Langnetin kesäkoulussa (15.–16.8., ÅA)
Langnetin ylimääräisessä yleiskokouksessa joulukuussa 2022 (Langnetin joulukoulun 2022
yhteydessä)

Asia menee päätettäväksi myös Suomen kielitieteellisen yhdistyksen kokoukseen alkuvuonna 2023.
Valmistelusta ovat vastuussa Langnetin koordinaattori ja johtaja sekä SKY:n johtokunnan
puheenjohtaja Lotta Aunio.

2.1.2. Miten muilla aloilla menee? – Tohtorikoulutukseen liittyvän
kansallisen yhteistyön selvittäminen
•
•
•
•

Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 5
Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 3
Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori, johtaja, johtoryhmä, muiden alojen kansallista
yhteistyötä koordinoivat tahot
Suunniteltu toteutusajankohta: 1/2022–12/2022

Langnet toimi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana kielitieteen alan
tohtorikouluna/tohtoriohjelmana vuoteen 2015 saakka. Tohtorikoulu-uudistuksen jälkeen Langnet
on jatkanut toimintaansa verkostona.
Koordinaattori on tammikuussa 2022 aloittanut selvitystyön liittyen siihen, miten muilla aloilla
kansallinen tohtorikoulutukseen liittyvä yhteistyö on järjestetty ja rahoitettu tohtorikouluuudistuksen jälkeen. Koordinaattori on tavannut 21.3. muiden alojen kansallista
tohtorinkoulutukseen liittyvää yhteistyötä koordinoivia henkilöitä ja keskustellut heidän kanssaan
rahoituksesta, yhteistyösopimuksista, opetuksen järjestämisestä sekä uusien väitöskirjatutkijoiden
tavoittamisesta. Tapaamisessa sovittiin myös uudesta tapaamisesta lokakuussa 2022.
Selvitystyön ja yhteistyön tavoitteena on saada selville, miten koordinaattorin työsuhteen rahoitus
olisi mahdollista järjestää muilla keinoin kuin säätiörahoituksella (ks. projekti 2.1.3 Langnetin
perustoiminnan rahoittaminen). Lisäksi tavoitteena on vaihtaa muiden alojen yhteistyötä
koordinoivien tahojen kanssa tietoja ja hyviä käytäntöjä.

2.1.3. Langnetin perustoiminnan rahoittaminen
•
•
•
•

Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 5
Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 4
Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori, johtaja, johtoryhmä, Langnet-yliopistojen
budjettivastuullisten yksiköiden päättäjät (esim. laitosjohtajat ja dekaanit)
Suunniteltu toteutusajankohta: 8/2022–

Langnetin toiminta on saanut rahoitusta Suomen kulttuurirahastolta (2016–2019) sekä Koneen
Säätiöltä (2020–2023). Rahoituksella on käytännössä maksettu koordinaattorin palkkaa (50 %
työsuhde). Koneen Säätiön rahoituksen turvin Langnetin koordinaattorin palkkaus on turvattu
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30.6.2023 saakka ja täydentävää rahoitusta haetaan vuonna 2022 Jenny ja Antti Wihurin rahastolta
vuoden 2023 loppuun.
Esimerkiksi Koneen säätiö on ilmoittanut, ettei jatkossa rahoita Langnetin perustoimintaa. On
luultavaa, ettei säätiörahoituksella ole mahdollista pitkäjänteisesti kustantaa Langnetin
perustoimintaa kuten koordinaattorin palkkausta ja teemaryhmien toimintaa. Ilman
koordinaattorin henkilöresurssia Langnetin jatkuva toiminta sekä projektiluontoinen toiminta ja
esimerkiksi mahdollisuus hakea ulkoista rahoitusta vaarantuvat merkittävästi.
Koordinaattori on tammikuussa 2022 aloittanut selvitystyön liittyen siihen, miten muilla aloilla
kansallinen tohtorikoulutukseen liittyvä yhteistyö on rahoitettu (ks. projekti 2.1.2. miten muilla
aloilla menee?). Selvitystyön pohjalta Langnetin johtaja, koordinaattori ja johtoryhmä laativat
esityksen yliopistojen budjettivastuullisille tahoille siitä, miten Langnetin perustoimintaa kuten
koordinaattorin palkkausta ja teemaryhmien toimintaa voitaisiin jatkossa rahoittaa yliopistojen
yhteistyönä. Esityksessä osoitetaan selkeästi, miten Langnetin jatkuva sekä projektiluontoinen
toiminta hyödyttävät yliopistojen kieliaineiden tohtorikoulutusta antavia yksiköitä ja miksi
toimintaa on kannattavaa ja järkevää rahoittaa. Tavoitteena on turvata Langnetin perustoiminnan
rahoitus.

2.2. Kehitysprojektit: Hallinto
2.2.1. Toimintakertomus 2016–
•
•
•
•

Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 4
Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 3
Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori, johtaja
Suunniteltu toteutusajankohta: 6/2022–8/2022

Langnetin toiminnasta ei ole olemassa selkeää toimintakertomusmaista kuvausta sen
verkostomaisen luonteen vuoksi. Toimintaa on kuitenkin dokumentoitu ja kuvattu rahoittajille
raportoimisen yhteydessä. Menneen toiminnan kuvaaminen olisi hyödyllistä 1) Langnetin
toiminnan jatkuvuuden, 2) rahoitushakujen sekä rahoittajalle raportointien, 3) uusien toimijoiden
perehdytyksen sekä 4) Langnetin toiminnan hyödyn ja tarkoituksen perustelemisen kannalta.
Langnetin koordinaattori laatii tämän toimintasuunnitelman mallin mukaan vuosittaiset
toimintakertomukset Langnetin toiminnasta vuodesta 2016 alkaen. Toiminnan kuvaamisesta tulee
jatkuvaa toimintaa ja jatkossa toimintakertomus tehdään vuosittain.

2.2.2. Arkistointi ja verkkolevy, tietosuoja-asiat
•
•
•
•

Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 4
Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 4
Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori, johtaja
Suunniteltu toteutusajankohta: 10/2022–12/2022

Langnetilla on hallussaan asiakirjoja ajalta, jolloin Langnet oli Opetus- ja kulttuuriministeriön
tohtorikoulu/tohtoriohjelma. Langnetin johtaja Urpo Nikanne sekä koordinaattori Aino Liira ovat
tavanneet 8.11.2021 Åbo Akademin juristin ja asiakirjakäsittelyn asiantuntijoiden kanssa ja
keskustelleet Langnetin vanhojen asiakirjojen käsittelystä (ts. mitä tulee säilyttää ja mitä hävittää).
Asiasta on keskusteltu myös johtoryhmän kokouksessa 22.11.2021. Koordinaattori (Liira) on
aloittanut vanhojen asiakirjojen läpikäymisen, ja uuden koordinaattorin (Aarikka) tulisi saattaa työ
loppuun.
Koordinaattori laatii myös nykyisen toiminnan vaatimat rekisterikuvaukset käsiteltävistä
henkilörekistereistä, tarkistaa niissä määritellyt säilytysajat ja hävittää tarpeettomat rekisteritiedot.
Koordinaattori laatii suunnitelman siitä, millaisella verkkolevyllä Langnetin toimintaan liittyvät
tiedostot säilytetään tietoturvallisesti mutta saavutettavasti ja järjestää Langnetin asiakirjat
verkkolevylle.
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2.3. Kehitysprojektit: Langnetin teemaryhmät
2.3.1. Teemaryhmien kehittäminen
•
•
•
•

Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 4
Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 3
Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori, johtaja, teemaryhmien vetäjät, Langnet-yhteisö
Suunniteltu toteutusajankohta: 8/2022–2/2023

Langnetin teemaryhmät kaipaavat kehittämistä. Teemaryhmiä on paljon (15 kpl), mutta vain osalla
niistä (9 kpl) on vuonna 2022 toimintaa. Lisäksi Langnetissa on yhteensä neljä teemaryhmää, joilla
ei ole vetäjää. Langnetin teemaryhmiä käsittelevissä keskusteluissa on tullut ilmi, että teemaryhmien
vetäjät ovat kokeneet hyvin haasteellisena tilanteen, jossa heidän olisi etsittävä itselleen seuraaja.
Vaikka on perusteltua, että Langnetin teemaryhmiä vetävät väitöskirjatutkijat ja toiminta on
ruohonjuuritasolta ohjautuvaa, tulisi teemaryhmien vetäjien eli nuorten tutkijoiden saada tehtävään
tarvittavaa ohjausta ja tukea.
Langnetin teemaryhmien kehitysprojektissa pohditaan seuraavia seikkoja:
•
•
•

Langnetin teemaryhmien määrä ja teemat sekä teemaryhmien suhde yliopistojen
tohtoriohjelmien ja -koulujen ja muiden yksiköiden tutkimusseminaareihin
Teemaryhmien lakkauttaminen ja perustaminen: Milloin teemaryhmän toiminnan voi katsoa
loppuneeksi ja toisaalta miten uusia ryhmiä on tarvittaessa mahdollista perustaa?
Teemaryhmien vetämiseen liittyvät käytännöt: Miten ja missä uusi vetäjä valitaan? Vetävätkö
teemaryhmiä jatkossa väitöskirjatutkijat vai väitöskirjatutkijat ja ohjaajat yhdessä? Mitkä ovat
teemaryhmien vetäjien oikeudet ja velvollisuudet? Mitä hyötyä teemaryhmän vetämisestä sen
vetäjälle on? Mitä tukea Langnet teemaryhmien vetäjille tarjoaa?

Teemaryhmien kehittämisprojektia koordinoi Langnetin koordinaattori sekä johtaja.
Teemaryhmien kehittämisestä keskustellaan syyskuussa Langnetin teemaryhmien vetäjien kanssa
sekä Langnetin ylimääräisessä yleiskokouksessa joulukuussa 2022. Teemaryhmiin liittyvät
käytännöt kirjataan Langnetin toimintakäsikirjaan.

2.4. Kehitysprojektit: Tapahtumat ja toiminta
2.4.1. Kesä- ja joulukoulujen sisältöjen strateginen suunnittelu
•
•
•
•

Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 2
Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 2
Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori, johtaja, johtoryhmä, teemaryhmien vetäjät
Suunniteltu toteutusajankohta: 8/2022–12/2022

Langnetin kesä- ja joulukoulujen sisällöt suunnitellaan vuosittain. Toiminnan selkeyden,
jatkuvuuden ja rahoitushakujen kannalta voisi olla hyödyllistä, jos kesä- ja joulukoulujen sisällöt
suunniteltaisiin temaattisesti pidemmäksi ajanjaksoksi.
Langnetin koordinaattori laatii yhteistyössä johtajan, johtoryhmän sekä teemaryhmien vetäjien
kanssa pitkäjänteisen suunnitelman kesä- ja joulukoulujen sisällöiksi syksyllä 2022.

2.4.2. Langnet-OPS
•
•
•
•

Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 4
Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 4
Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori, johtaja, johtoryhmä
Suunniteltu toteutusajankohta: 8/2022–12/2022

Langnetin käytäntönä on ollut, että kieliaineiden tohtorikoulutusta järjestävät yliopistot ovat
mahdollistaneet kielentutkimuksen tohtorikoulutukseen liittyville kursseille osallistumisen myös
muiden yliopistojen väitöskirjatutkijoille kuin omilleen, jos se suinkin on ollut mahdollista (esim. ei
osallistujamäärärajausta). Langnetin piirissä on myös ollut keskustelua siitä, että yliopistojen
tohtorikoulujen järjestämät yleiset kurssit eivät aina vastaa kielentutkijoiden erityistarpeisiin liittyen
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esimerkiksi kielitieteen metodologian,
tiedeviestinnän ja uraohjauksen sisältöihin.

metateorian,

tutkimushistorian,

tutkimusetiikan,

Koordinaattori ja johtaja valmistelevat yhdessä tohtoriohjelmien edustajien eli johtoryhmän kanssa
suunnitelman
kielentutkimuksen
tohtorikoulutuksen
epävirallisesta
kansallisesta
opintosuunnitelmasta. Opintosuunnitelman valmistelussa pyritään ottamaan huomioon kaikki
kielitieteilijöille tarpeelliset alakohtaiset sisällöt (esim. metodologia, metateoria, tutkimushistoria,
tutkimusetiikka, tiedeviestintä, uraohjaus). Tavoitteena on, että jokainen kielentutkimuksen
tohtorikoulutusta järjestävä yliopisto tarjoaisi kaikille Langnetin piirissä toimiville
väitöskirjatutkijoille yhtä kurssia, joka järjestetään joka toinen vuosi.

2.4.3. Väitöskirjat Wikipediaan
•
•
•
•

Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 1
Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 3
Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori, Langnet-yhteisö
Suunniteltu toteutusajankohta: 12/2022

Langnetin verkkosivuilla on lista kielitieteen alalla ilmestyneistä väitöskirjoista vuodesta 2002
eteenpäin. Lista on pitkä, eikä sivusto löydy esimerkiksi Google-haulla ”kielitieteen väitöskirjat”.
Langnetin koordinaattori järjestää Langnetin joulukoulun yhteydessä väitöskirjatutkijoille ja muille
halukkaille etäyhteyksin toteutettavan Wikipedia-koulutuksen, jossa opetellaan, miten Wikipediaan
luodaan sivu ja sisältöä. Kaikki koulutukseen osallistujat sitoutuvat osallistumaan kohtuullisella
työpanoksella talkoisiin, jonka tuloksena Wikipediaan tehdään sivu, joka sisältää tiedot kaikista
Suomessa ilmestyneistä kielitieteen alan tohtorinväitöskirjoista. Sivulle siirretään tiedot Fred
Karlssonin (1998) laatimasta bibliografiasta Kielitieteiden väitöskirjat Suomessa 1840–1997 sekä
Langnetin nettisivuilta. Sivun jatkopäivityksestä vastaa Langnetin koordinaattori.

2.4.4.
•
•
•
•

Langnetin infopaketti uusille väitöskirjatutkijoille

Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 4
Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 2
Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori
Suunniteltu toteutusajankohta: 4/2022–8/2022

Langnetin toiminnalle on keskeistä, että kaikki uudet väitöskirjatutkijat saavat tietoa siitä, mikä
Langnet on ja lähtevät mukaan teemaryhmien toimintaan.
Vuonna 2022 Langnetista laaditaan infopaketti uusille väitöskirjatutkijoille, jota tohtoriohjelmat
voivat hyödyntää omissa orientaatioissaan. Infopaketin laatimisesta vastaavat koordinaattori ja
johtaja ja sen sisältöä sekä muotoa käsitellään Langnetin johtoryhmän kokouksessa.

2.5. Kehitysprojektit: Viestintä
2.5.1. Viestintästrategia
•
•
•
•

Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 2
Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 3
Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori
Suunniteltu toteutusajankohta: 2023

Langnetin viestintä on pääasiassa ad hoc -tyyppistä tapahtumiin liittyvää viestintää. Langnetin
verkkosivuilla on tosin julkaistu myös kampanjamaista sisältöä, kuten kielitieteilijöiden esittelyjä
sekä uratarinoita.
Langnetin koordinaattori laatii Langnetille viestintästrategian keväällä 2023. Viestintästrategiassa
kuvataan jatkuvan toiminnan viestinnän (tapahtumiin ja toimintaan liittyvä viestintä) lisäksi myös
temaattisia asioita, joihin Langnet pyrkii viestinnän avulla vaikuttamaan. Tällaisia asioita ovat
esimerkiksi yhteiskunnalliset kielitieteeseen sekä kieli-, tiede- ja koulutuspolitiikkaan liittyvät
kysymykset. Viestintästrategiassa otetaan myös kantaa siihen, miten ja mihin tarkoitukseen eri
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sosiaalisen median kanavia käytetään. Viestintästrategia toimii koordinaattorin ohjenuorana ja
aikatauluna.

2.5.2. Verkkosivujen kehittäminen (oma domain)
•
•
•
•

Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 2
Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 2
Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori
Suunniteltu toteutusajankohta: 2023

Langnetin verkkosivut sekä sähköpostilistat ovat Helsingin yliopiston alustoilla. Langnetin piirissä
on ollut keskustelua siitä, tulisiko verkkosivut itsenäiselle langnet.fi-domainille, jonka Langnetin
entinen koordinaattori on hankkinut.
Koordinaattori selvittää verkkosivujen siirtämisen kustannuksia sekä helsinki.fi-päätteisistä
sähköpostilistoista luopumista keväällä 2023. Päätöksen siirtämisestä ja sen kannattavuudesta tekee
Langnetin johtoryhmä.

2.6. Kehitysprojektit: Rahoitus
2.6.1. Rahanhaun strateginen suunnittelu
•
•
•
•

Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 4
Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 2
Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori, johtaja, johtoryhmä, Langnet-yhteisö
Suunniteltu toteutusajankohta: 5/2022

Kuten jatkuvan toiminnan kuvauksen kohdassa 1.5. Rahoitus kuvattiin, Langnet hakee toiminnalleen
rahoitusta. Tavoitteena on, että koordinaattori laatii johtajan avustuksella 4–5
rahoitushakemusta/vuosi. Jotta rahaa haettaisiin sellaiseen toimintaan, jonka Langnet-yhteisö
kokee mielekkääksi, olisi hankehakemusten sisältöä hyvä pohtia yhdessä. Jos potentiaaliset
rahanhakuideat suunnitellaan kootusti ja suunnataan jo suunnitteluvaiheessa tiettyjen rahoittajien
hakuihin, se keventää sekä koordinaattorin että Langnetin johtajan työtä.
Langnetin koordinaattori ja johtaja järjestävät 12.5. klo 17–19 järjestettäviin Langnetin
yleiskokouksiin (XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä Turussa) ideariihen, jossa Langnetyhteisön jäsenet pääsevät ideoimaan Langnetin toimintaa rahoitushakujen näkökulmasta.
Ideariihten sisältöä käsitellään Langnetin johtoryhmässä, joka päättää, mihin ideoihin haetaan
rahoitusta ja mihin hakuihin hakemukset suunnataan.
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2.7. Kehitystoiminta ja -projektit: koonti
Oheiseen
taulukkoon
on
koottu
Langnetin
kehitysprojektit
1/2022–2/2023
prioriteettijärjestyksessä, sekä tieto kuormittavuudesta, toteutusajankohdasta ja vastuuhenkilöistä
& sidosryhmistä.

Projekti
Langnetin ja Suomen
kielitieteellisen
yhdistyksen (SKY)
yhteistyö
Miten muilla aloilla
menee? –
Tohtorikoulutukseen
liittyvän kansallisen
yhteistyön selvittäminen
Langnetin
perustoiminnan
rahoittaminen
Langnetin infopaketti
uusille
väitöskirjatutkijoille
Toimintakertomus
2016–
Arkistointi ja
verkkolevy, tietosuojaasiat

Prioriteetti Kuormittavuus

Toteutus- Vastuuhenkilö +
ajankohta sidosryhmät
koordinaattori, johtaja,
1/2022– johtoryhmä, SKY:n
2/2023 johtokunta, Langnetyhteisö
koordinaattori, johtaja,
johtoryhmä, muiden
1/2022–
alojen kansallista
12/2022
yhteistyötä koordinoivat
tahot
koordinaattori, johtaja,
johtoryhmä, Langnetyliopistojen
8/2022– budjettivastuullisten
yksiköiden päättäjät
(esim. laitosjohtajat ja
dekaanit)

5

4

5

3

5

4

4

2

4/2022–
8/2022

koordinaattori

4

3

6/2022–
8/2022

koordinaattori, johtaja

4

4

10/2022–
koordinaattori, johtaja
12/2022
koordinaattori, johtaja,
teemaryhmien vetäjät,
Langnet-yhteisö

Teemaryhmien
kehittäminen

4

3

8/2022–
2/2023

Langnet-OPS

4

4

8/2022–
12/2022

Rahanhaun strateginen
suunnittelu

4

2

5/2022

Kesä- ja joulukoulujen
sisältöjen strateginen
suunnittelu

2

2

8/2022–
12/2022

Viestintästrategia
Verkkosivujen
kehittäminen

2

3

2023

koordinaattori

2

2

2023

koordinaattori

Väitöskirjat Wikipediaan

1

3

12/2022

koordinaattori, johtaja,
johtoryhmä
koordinaattori, johtaja,
johtoryhmä, Langnetyhteisö
koordinaattori, johtaja,
johtoryhmä,
teemaryhmien vetäjät

koordinaattori, Langnetyhteisö

