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TOIMINTAKERTOMUS 2022 

Tässä toimintakertomuksessa kuvataan kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnetin 
jatkuva toiminta sekä kehitystoiminta ja -projektit vuonna 2022. 

Langnetin johtoryhmä on hyväksynyt toimintakertomuksen kokouksessaan 1/2023 (16.1.2023). 

1. Jatkuva toiminta 

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.).  

1.1. Jatkuva toiminta: Hallinto 

Langnetin hallinnosta vuonna 2022 vastasivat 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.  

Vuonna 2022 Langnetin johtoryhmä koostui seuraavista henkilöistä: 

 Tuuli Ahonen (väitöskirjatutkijajäsen, Itä-Suomen yliopisto) 

 Tiina Eilittä (väitöskirjatutkijavarajäsen, Oulun yliopisto), poissa 16.3.2022 alkaen 

 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) 8/2022 saakka, Liisa Mustanoja 8/2022 alkaen 

Varajäseninä toimivat kunkin yliopiston kieliaineiden tohtorikoulutuksesta vastaavat varahenkilöt. 
Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Langnetin johtaja Urpo Nikanne ja sihteerinä koordinaattori 
Lotta Aarikka. Johtoryhmä kokoontui vuoden 2022 aikana kuusi kertaa: 19.1., 14.3., 2.5., 17.5.–
24.5. (sähköpostikokous), 12.9. ja 21.11. Kokousmuistiot ovat luettavissa Langnetin verkkosivuilla. 

Langnet-toimintaan liittyvistä isommista ja ajankohtaisista asioista keskustellaan vuosittaisissa 
ohjaajien ja väitöskirjatutkijoiden yleiskokouksissa, jotka järjestetään esimerkiksi Kielitieteen 
päivien yhteydessä. Vuonna 2022 Langnet järjesti kaksi yleiskokousta, 12.5. klo 17–19 (XLVIII 
Kielitieteen päivien yhteydessä Turussa) sekä 9.12. klo 8–10 (Langnetin joulukoulun yhteydessä 
Zoomissa). Kevään yleiskokouksessa ideoitiin Langnetin toimintaa ja käsiteltiin Langnetin 
yhdistymistä Suomen kielitieteelliseen yhdistykseen (SKY). Joulukuun yleiskokouksessa käsiteltiin 
toimintasuunnitelmaluonnosta (2023), toimintakertomusta (2022) sekä Langnetin 
toimintakäsikirjaa. 

https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/hallinto/
https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/hallinto/
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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. 

Vuonna 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 ollut 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 

 Diskurssi / Discourse 

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. Langnetin koordinaattori ja 
johtaja tapasivat teemaryhmien vetäjiä 7.2.2022. Seitsemän teemaryhmää haki vuonna 2022 
toimintaansa määrärahoja, joita myönnettiin 300 €/teemaryhmä (yht. 2100 €). 

Teemaryhmät järjestivät vuonna 2022 seuraavat tapahtumat: 

 Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä -ryhmän koulutustapahtuma ja 
tekstiseminaari Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin yhteydessä (21.4., 
Joensuu/etänä)  

 Kirjallisuus ja kieli: Tutkimuskirjallisuuspiiri (27.4., etänä) 

 Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa: Seminaari Kieli- ja viestintätieteiden Kevätkoulun 
yhteydessä (4.-5.5., Jyväskylä) 

 Kielioppi, semantiikka ja typologia: seminaari kesäkoulun yhteydessä, teemana 
terminologia ja Tieteen termipankki (17.8., Turku) 

 Kirjallisuus ja kieli: seminaari kesäkoulun yhteydessä, teemana runous (17.8., Turku)  

 Diskurssi: seminaari kesäkoulun yhteydessä (17.8., Turku)  

 Historiallinen kielentutkimus, vanhat kirjakielet ja tekstit: seminaari kesäkoulun yhteydessä 
(17.8., Turku)  

 Kirjallisuus ja kieli: Kirjallinen syysilta (30.9., Helsinki) 

 Kirjallisuus ja kieli: Tutkimuskirjallisuuspiiri (5.10., etänä)  

 Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa: Boot camp (13.-14.10.; Jyväskylä, Kiponniemi)  

 Diskurssi: vapaamuotoinen kokoontuminen AFinLAn syyssymposiumissa (lokakuu, 
Helsinki) 

 Kirjallisuus ja kieli: “Teema ja tematiikka kirjallisuudessa ” -seminaari (9.11., Tampere) 

https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/ryhmien-tiedot/
https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/ryhmien-tiedot/
https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/events/
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 Diskurssi: Kirjoitustyöpaja (28.11., etänä)  

 Kirjallisuus ja kieli: Tutkimuskirjallisuuspiiri (7.12., etänä)  

 Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa: aineisto- ja tekstiseminaari 
(15.12., Jyväskylä)  

 Nimistöntutkimus: kuukausittainen lukupiiri (etänä) 

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).  

Vuonna 2022 Langnetin kesäkoulu järjestettiin 15.–16.8.2022 Åbo Akademissa ja sen teemana oli 
kielitieteen tutkimusetiikka. Tapahtuman ohjelmaan voi tutustua Langnetin tapahtumakalenterissa. 
Kesäkoulu kokosi Turkuun yli viisikymmentä kielestä kiinnostunutta tutkijaa kaikista kieliaineiden 
tohtoreita kouluttavista yliopistoista (HY, ISY, JY, OY, Tay, TY, ÅA). Etäyhteydellä kesäkoulua 
seurasi noin 20 henkilöä. Kesäkoulusta kerättiin palautetta, jota hyödynnetään seuraavan 
kesäkoulun suunnittelussa. Osallistujat antoivat kesäkoululle 2022 ka. arvosanaksi 4,5 (asteikolla 1–
5), eli kesäkoulua voi pitää hyvin onnistuneena. 

Vuonna 2022 Langnet järjesti etäjoulukoulun (Zoom) kahtena päivänä: 2.12. ohjelmassa oli 
tieteellisten seurojen ja seuratoiminnan esittely ja 9.12. suomenkielinen Wikipedia sekä Tieteen 
termipankki. Molempien päivien ohjelmaan voi tutustua Langnetin tapahtumakalenterissa: 
tieteelliset seurat (2.12.) ja Wikipedia & Tieteen termipankki (9.12.). Tapahtumiin osallistui noin 20 
henkilöä ja Wikipedia-työpajan jatko-osaan ilmoittautui viisi henkilöä. Palaute joulukoulusta oli 
kiittävää (palautteiden yleisarvosana 4). 

1.4. Jatkuva toiminta: Viestintä 

Langnet viestii ajankohtaisista kielitieteellisistä tapahtumista ja tilaisuuksista, opetuksesta ja 
vierailuluennoista sekä yhteiskunnallisista kielitieteeseen ja -politiikkaan liittyvistä kysymyksistä. 
Langnetin uutiskirje, jossa viestitään ajankohtaisista aiheista sekä Langnetin ja sen teemaryhmien 
toiminnasta, lähetettiin vuonna 2022 langnet-kaikki-listalle viisi kertaa: 24.1., 4.3., 1.6., 12.9. ja 1.11. 
Uutiskirje julkaistiin 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 oli vuonna 2022 aktiivisena kaksi rahoitusta: Koneen Säätiön apuraha (2019–2023) sekä 
Faro-säätiön Langnetin kesäkouluun myöntämä apuraha (myönnetty 2020, käytettiin 2022). 
Kyseisistä apurahoista ja niiden käytöstä on raportoitu rahoittajille vuonna 2022.  

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. 

Osana jatkuvaa toimintaansa Langnet hakee toiminnalleen rahoitusta. 

Vuonna 2022 Langnet on hakenut rahoitusta (tarkoitus, rahoittaja, haettu summa, päätös): 

https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/events/langnetin-kesakoulu-2022-kielitieteen-tutkimusetiikka/
https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/events/langnet-joulukoulu-tieteelliset-seurat-langnet-winter-school-scientific-societies/
https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/events/langnet-joulukoulu-tieteen-termipankki-ja-wikipedia-langnet-winter-school-science-term-bank-and-wikipedia/
https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/
https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/events/
mailto:langnet-kaikki@helsinki.fi
https://www.facebook.com/LangnetVerkosto
https://twitter.com/Langnet_fi
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 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 €, ei myönnetty 

 Kieli ulos! -projekti, kesäkoulu 2023 ja koordinaattorin palkkaus (6 kk); Suomen 
kulttuurirahasto, 42 500 €, päätös tammikuussa 2023 

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 toteutettiin 
myös vuonna 2022.  

Langnetin joulukoulun urapäivässä 3.12.2021 käsiteltiin mm. väitöksen jälkeistä uraa akatemian 
ulkopuolella. Tuon keskustelun motivoimana Langnetin koordinaattori pyrki 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 aloittivat toimintansa huhtikuussa. Mentoreita oli kaksi ja aktoreita 
ilmoittautui ohjelmaan yhteensä seitsemän. Luottamuksellisissa ryhmämentorointitapaamisissa 
osallistujat saivat vertaistukea ja vinkkejä ja pääsivät keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista. 
Langnetin koordinaattori hoiti mentoreiden ja aktoreiden ilmoittautumisen sekä ryhmien 
koostamisen ja toimi ryhmien tukena tarvittaessa. Mentorit ja aktorit vastasivat itse 
mentorointitapaamisten sopimisesta. Langnetin johtaja ja koordinaattori keräsivät mentoroinnista 
palautetta ja järjestivät 14.12.2022 yhteisen purkutilaisuuden mentorointiryhmille Tampereella. 

2. Kehitystoiminta ja -projektit 

Tässä toimintakertomuksen osiossa on esitetty Langnetin toimintaan liittyviä kehitysprojekteja, 
jotka on toteutettu vuonna 2022. 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.). Kohdassa 2.7 esitetään taulukko, josta käy ilmi, mitkä 
toimintasuunnitelmassa 2022 luetellut projektit ovat toteutuneet. 

2.1. Kehitysprojektit: Langnetin jatkuvuus 

Yksi Langnetin keskeisin kehitysprojekti on taata toiminnan jatkuvuus. Vuonna 2022 toiminnan 
jatkuvuutta edistettiin paitsi hakemalla Langnet-toimintaan rahoitusta (ks. kohta 1.5.) myös 
kolmena kehitysprojektina. 

2.1.1.  Langnetin ja Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) yhteistyö 

Langnetin johtoryhmä sekä Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) johtokunta aloittivat 
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. 

https://okm.fi/avustukset
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 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. 

Yhdistymistä on käsitelty vuonna 2022 seuraavissa tapahtumissa: 

 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) 

 XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä järjestetyssä Langnetin yleiskokouksessa (12.5. klo 17–
19) 

 Langnetin kesäkoulussa (15.–16.8., ÅA) 

 Langnetin ylimääräisessä yleiskokouksessa (9.12. klo 8–10) 

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 valmistelun jatkosta: yhdistymismahdollisuuksia 
jatkoselvitettiin työryhmässä, jossa oli edustajia sekä Langnetin johtoryhmästä että SKY:n 
johtokunnasta. Langnet-kaikki-listalle 14.3. lähteneessä uutiskirjeessä (2/2022) oli avoin kutsu 
mukaan valmistelutyöhön. Työryhmä tapasi kolme kertaa: 28.3., 6.6. ja 5.9. Jatkovalmistelussa 
kiinnitettiin erityistä huomiota niihin huoliin, joita keskustelutilaisuudessa esitettiin: esimerkiksi 
Langnetin taloudesta päätettiin pitää kirjaa Suomen kielitieteellisen yhdistyksen kirjanpidossa siten, 
että Langnetin tulot ja menot kirjataan kirjanpitoasetuksessa mainittuun sidottuun rahastoon, mikä 
mahdollistaa Langnetin talouden erillisen seuraamisen. 

Asia menee päätettäväksi Suomen kielitieteellisen yhdistyksen kokoukseen helmikuussa 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 

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 tohtorikoulu-
uudistuksen jälkeen. Koordinaattori on tavannut 21.3. ja 31.10. muiden alojen kansallista 
tohtorinkoulutukseen liittyvää yhteistyötä koordinoivia henkilöitä ja keskustellut heidän kanssaan 
rahoituksesta, yhteistyösopimuksista, opetuksen järjestämisestä sekä uusien väitöskirjatutkijoiden 
tavoittamisesta. Käytäntöjen ja kuulumisten vaihto on koettu hyödylliseksi, joten koordinaattorit 
tapaavat epävirallisesti myös keväällä 2023. 

Langnetin johtaja ja koordinaattori tapasivat 10.11. tohtorikoulutusverkoston vetäjää, Itä-Suomen 
yliopiston vararehtoria Tapio Määttää. Tapaamisessa keskusteltiin mm. tohtorikoulutusverkoston 
marraskuussa 2022 lanseeraamasta tohtoriopintotarjottimesta sekä siitä, miten alakohtainen 
tohtorikoulutukseen liittyvä yhteistyö tulisi ottaa huomioon yliopistojen tohtorikoulut yhdistävässä 
tohtorikoulutusverkostossa. 

 

https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/2022/03/14/langnet-kuulumisia-2-2022-langnet-news-2-2022/
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2.1.3. Langnetin perustoiminnan rahoittaminen 

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 
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. Asian edistämistä jatketaan vuonna 2023. 

2.2.  Kehitysprojektit: Hallinto 

2.2.1. Toimintakertomus 2016– 

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 vuosittaiset toimintakertomukset Langnetin toiminnasta vuodesta 
2016 alkaen tammikuussa 2023. Toiminnan kuvaamisesta tulee jatkuvaa toimintaa ja jatkossa 
toimintakertomus tehdään vuosittain. 

2.2.2. Arkistointi ja verkkolevy, tietosuoja-asiat 

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 laati nykyisen toiminnan vaatimat rekisterikuvaukset käsiteltävistä 
henkilörekistereistä, tarkisti niissä määritellyt säilytysajat ja hävitti tarpeettomat rekisteritiedot. 
Koordinaattori järjesti Langnetin asiakirjat verkkolevylle. Työ saatetaan loppuun alkuvuonna 2023. 

2.3. Kehitysprojektit: Tapahtumat ja toiminta 

2.3.1. Langnetin infopaketti uusille väitöskirjatutkijoille 

Langnetin toiminnalle on keskeistä, että kaikki uudet väitöskirjatutkijat saavat tietoa siitä, mikä 
Langnet on ja lähtevät mukaan teemaryhmien toimintaan.  

Vuonna 2022 Langnetista laadittiin infopaketti uusille väitöskirjatutkijoille, jota tohtoriohjelmat 
voivat hyödyntää omissa orientaatioissaan. Infopaketin laatimisesta vastasivat koordinaattori ja 
johtaja ja sen sisältöä sekä muotoa käsiteltiin myös Langnetin johtoryhmän kokouksessa. 
Langnetille koostettiin yleisesittelydiat. Lisäksi Langnetin johtaja Urpo Nikanne laati johtajan 
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tervehdyksen, joka toimitettiin aloittavien väitöskirjatutkijoiden perehdytysmateriaaleihin niissä 
tohtoriohjelmissa, joissa uusille kieliaineiden väitäskirjatutkijoille toimitetaan materiaaleja. 
Materiaalit ovat nähtävillä ja käytettävissä Langnetin verkkosivuilla.  

Langnetin koordinaattori ja johtaja vierailivat kolmessa yliopistossa: Turun yliopiston Utuling-
tohtoriohjelmassa (15.9.), Oulun yliopiston COACT-tutkimusryhmän kokoontumisessa (30.9.) 
sekä Tampereen yliopiston kielten tohtoriohjelman tapaamisessa (21.11.).  

2.4. Kehitysprojektit: Rahoitus 

2.4.1. Rahanhaun strateginen suunnittelu 

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 järjestivät 12.5. klo 17–19 Langnetin yleiskokouksessa (XLVIII 
Kielitieteen päivien yhteydessä Turussa) ideariihen, jossa Langnet-yhteisön jäsenet pääsivät 
ideoimaan Langnetin toimintaa myös rahoitushakujen näkökulmasta. Ideariihten sisältöä on 
hyödynnetty toimintasuunnitelmaa 2023 laadittaessa. 

 

2.5. Kehitystoiminta ja -projektit: vertailu toimintasuunnitelmaan 2022 

Oheiseen taulukkoon on koottu Langnetin kehitysprojektit toimintasuunnitelman 2022 mukaisessa 
prioriteettijärjestyksessä ja koonti siitä, toteutuiko projekti vuonna 2022. 

 

Projekti Prioriteetti Kuormittavuus 
Toteutus-
ajankohta 

Toteutus 

Langnetin ja Suomen 
kielitieteellisen yhdistyksen 
(SKY) yhteistyö 

5 4 
1/2022–
2/2023 

Toteutettu, jatkuu 
helmikuuhun 2023. 

Miten muilla aloilla menee? 
– Tohtorikoulutukseen 
liittyvän kansallisen 
yhteistyön selvittäminen 

5 3 
1/2022–
12/2022 

Toteutettu, jatkuu 
vuonna 2023. 

Langnetin perustoiminnan 
rahoittaminen 

5 4 8/2022– 
Toteutettu, jatkuu 
vuonna 2023. 

Langnetin infopaketti 
uusille väitöskirjatutkijoille  

4 2 
4/2022–
8/2022 

Toteutettu. 

Toimintakertomus 2016– 4 3 12/2022 
Toteutettu, jatkuu 
vuonna 2023. 

Arkistointi ja verkkolevy, 
tietosuoja-asiat 

4 4 12/2022 
Toteutettu, jatkuu 
vuonna 2023. 

Teemaryhmien 
kehittäminen  

4 3 2023 
Siirtynyt vuodelle 
2023. 

https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/tervetuloa-langnetiin-welcome-to-langnet/
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Langnet-OPS 4 4 2023 
Siirtynyt vuodelle 
2023. 

Rahanhaun strateginen 
suunnittelu 

4 2 5/2022 
Toteutettu 
yleiskokouksessa, 
jatkuu vuonna 2023. 

Kesä- ja joulukoulujen 
sisältöjen strateginen 
suunnittelu 

2 2 
8/2022–
12/2022 

Ei toteutettu: 
riippuvuus 
rahoituksesta. 

Viestintästrategia 2 3 2023 Ei toteutettu. 

Verkkosivujen kehittäminen 2 2 2023 Ei toteutettu. 

Väitöskirjat Wikipediaan 1 3 12/2022 
Ei toteutettu, mutta 
Wikipedia-työpaja 
järjestetty 12/2022. 

 

 


