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LANGNET-VERKOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA 
 

1. Langnetin tarkoitus 
Langnet on Suomen kaikkien yliopistojen kielentutkimuksen alojen tutkijakoulujen ja 
tohtoriohjelmien yhteistyöelin, joka toimii osana Suomen kielitieteellistä yhdistystä (SKY). 
Langnetin tarkoitus on edistää korkeatasoista kielentutkimuksen tutkijakoulutusta Suomessa sekä 
väitöskirjatutkijoiden, ohjaajien ja koko suomalaisen kielentutkijayhteisön yhteistyötä. Langnet 
tekee yhteistyötä sekä koti- että ulkomaisten tutkijakoulujen, tohtoriohjelmien, 
tutkijakouluverkostojen että muiden tutkimusyhteisöjen kanssa. 

 
2. Langnetin toimijat 
Langnetin keskeisiä toimijoita ovat väitöskirjatutkijat, post doc -tutkijat, ohjaajat ja muut toimijat. 
Post doc -tutkijalla tarkoitetaan tässä toimintakäsikirjassa väitellyttä tutkijaa, jolla ei vielä ole omia 
ohjattavia ja muilla toimijoilla tutkimuslaitosten ja esimerkiksi Kotuksen kieliasiantuntijoita ja 
tutkijoita. Toiminnan suunnittelusta ja toimeenpanosta vastaa Langnetin johtoryhmä, johtaja ja 
koordinaattori. 
 
Langnetin väitöskirjatutkijoita ovat kaikki verkostossa mukana olevien tohtoriohjelmien ja 
tutkijakoulujen kielentutkimuksen alan tohtorikoulutettavat. Langnetin väitöskirjatutkijat tekevät 
väitöskirjaansa kotiyliopistolleen, mutta kuuluvat samalla Langnetiin ja voivat osallistua kaikkeen 
sen toimintaan. 
 
Langnetin väitöskirjatutkijoiden ohjaajat kuuluvat Langnetin piiriin. Post doc -tutkijat voivat 
osallistua Langnetin toimintaan tarpeidensa ja uratilanteensa mukaan sekä senioritutkijan 
(ohjaajat) että nuoren tutkijan (väitöskirjatutkijat) ominaisuudessa. 
 
Jokaisen Langnetin piirissä olevan ohjaajan ja post doc -tutkijan toivotaan tekevän tutkijanuransa 
aikana ainakin yhden hyvän työn Langnetin hyväksi. Tällaisia hyviä töitä voivat olla esimerkiksi 
opettaminen Langnetin tapahtumassa, kiinnostavan vierailuluennon järjestäminen, seminaari- tms. 
tapaamisen koolle kutsuminen tai muu vastaava tohtorikoulutuksen laatua ja yhteistyötä edistävä 
teko. 
 

3. Hallinto 
Langnetin toiminnan suunnittelusta ja toimeenpanosta vastaavat johtaja, koordinaattori sekä 
johtoryhmä. Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikokouksen tai muun kielitieteellisen 
tapahtuman yhteydessä järjestetään Langnetin yleiskokous. 
 
3.1. Johtaja 
Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) vuosikokouksen tai muun kielitieteellisen tapahtuman 
yhteydessä järjestettävä Langnetin yleiskokous valitsee verkostolle johtajan. Johtajan tulee olla 
arvostusta nauttiva tiedeyhteisön jäsen. Johtaja valitaan nelivuotiskaudeksi ja hän osallistuu 
Suomen kielitieteellisen yhdistyksen johtokunnan toimintaan. Verkoston johtaja voi siirtää 
tehtäviinsä kuuluvan asian tai asiaryhmän johtoryhmän tai koordinaattorin käsiteltäväksi tai 
ratkaistavaksi. 
 
Johtajan tehtävänä on: 

 johtaa, valvoa ja kehittää verkoston toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta Suomen 
kielitieteelliselle yhdistykselle, Langnetin johtoryhmälle ja rahoittajille; 

  toimia johtoryhmän kokousten puheenjohtajana; 
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 valmistella johtoryhmälle ja yleiskokoukselle verkoston toimintasuunnitelma ja 
budjettisuunnitelma yhdessä koordinaattorin kanssa; 

 valmistella johtoryhmälle ja yleiskokoukselle verkoston toimintakertomus ja talouden 
toteuma yhdessä koordinaattorin kanssa; 

 huolehtia muista johtoryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelusta yhdessä 
koordinaattorin kanssa; 

 vastata verkoston rahoitushauista sekä verkostolle osoitettujen määrärahojen 
käyttämisestä johtoryhmän päättämien suuntaviivojen mukaisesti yhdessä 
koordinaattorin kanssa; 

 vastata verkoston rahoitukseen liittyvästä raportoinnista yhdessä koordinaattorin kanssa; 

 edistää verkoston toimintaan osallistuvien yksiköiden välistä yhteistyötä sekä muita 
yhteistyösuhteita. 

 
3.2. Koordinaattori 
Koordinaattorin työnantajataho valitsee verkoston koordinaattorin Langnetin johtajan ja 
johtoryhmän esityksestä, jonka Suomen kielitieteellisen yhdistyksen johtokunta on hyväksynyt. 
Verkoston koordinaattori voi siirtää tehtäviinsä kuuluvan asian tai asiaryhmän johtoryhmän tai 
johtajan käsiteltäväksi tai ratkaistavaksi. 
 
Koordinaattorin tehtävänä on: 

 koordinoida verkoston toimintaa johtajan sekä johtoryhmän ohjeiden mukaan; 

 toimia johtoryhmän kokousten valmistelijana, esittelijänä ja sihteerinä; 

 valmistella johtoryhmälle ja yleiskokoukselle verkoston toimintasuunnitelma ja 
budjettisuunnitelma yhdessä johtajan kanssa; 

 valmistella johtoryhmälle ja yleiskokoukselle verkoston toimintakertomus ja talouden 
toteuma yhdessä johtajan kanssa; 

 huolehtia muista johtoryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelusta yhdessä johtajan 
kanssa; 

 vastata verkoston rahoitushauista sekä verkostolle osoitettujen määrärahojen 
käyttämisestä johtoryhmän päättämien suuntaviivojen mukaisesti yhdessä johtajan 
kanssa; 

 vastata verkoston rahoitukseen liittyvästä raportoinnista yhdessä johtajan kanssa; 

 huolehtia toimintasuunnitelman toteuttamisesta; 

 huolehtia verkoston sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä; 

 suunnitella ja kehittää verkoston toimintamuotoja; 

 tarvittaessa opastaa väitöskirjatutkijoita ja ohjaajia; 

 hoitaa muut johtoryhmän erikseen määrittelemät tehtävät. 
 
3.3. Johtoryhmä 
Langnetin johtoryhmän muodostavat eri yliopistojen kieliaineiden tohtoriohjelmien johtajat. Jos 
tohtoriohjelman johtaja ei edusta kieliaineita tai ei muuten voi osallistua Langnetin toimintaan, 
tohtoriohjelma voi nimetä hänen tilalleen johtoryhmään toisen edustajan. Paikallinen 
tohtoriohjelma nimeää tarvittaessa myös edustajan varahenkilön. 
Johtoryhmässä tulee lisäksi olla väitöskirjatutkijoiden edustus. Johtoryhmän puheenjohtaja toimii 
Langnetin johtaja. Johtoryhmän esittelijänä ja sihteerinä toimii Langnetin koordinaattori. 
Johtoryhmää voidaan tarvittaessa täydentää kesken toimikauden. Täydentämisestä ja jäsenten 
nimeämisestä päättää tuolloin johtoryhmä. Johtoryhmä voi siirtää tehtäviinsä kuuluvan asian 
johtajan tai muun toimijan käsiteltäväksi tai ratkaistavaksi. Johtoryhmä voi laajakantoisissa tai 
periaatteellisesti merkittävissä asioissa ottaa ratkaistavakseen johtajan tehtäviin kuuluvan asian. 
 
Johtoryhmän tehtävänä on: 

 tukea johtajaa ja koordinaattoria sekä kehittää ja ohjata verkoston toimintaa; 

 edustaa oman yliopistonsa yksikköä Langnetin johtoryhmässä ja toisaalta Langnet-
verkostoa oman yliopistonsa yksikössä; 

 käsitellä verkoston toimintasuunnitelma ja budjettisuunnitelma; 
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 käsitellä verkoston toimintakertomus ja talouden toteuma; 

 päättää, mihin tarkoitukseen verkosto hakee määrärahoja; 

 käsitellä muut verkoston toimintaan oleellisesti vaikuttavat suunnitelmat ja esitykset; 

 esittää muutoksia tähän toimintakäsikirjaan Suomen kielitieteellisen yhdistyksen 
johtokunnalle; 

 päättää toimista tilanteessa, jossa johtaja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. 
 
Johtoryhmä voi halutessaan valita keskuudestaan työvaliokunnan ja valtuuttaa sen hoitamaan 
joitakin johtoryhmän toimivaltaan kuuluvia asioita. 
 
Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme johtoryhmän jäsentä sitä 
kirjallisesti pyytää johtokunnalle kuuluvan asian käsittelemiseksi. Johtoryhmän jäsenet voivat 
myös itse tuoda johtoryhmän kokouksen käsittelyyn asioita ilmoittamalla niistä Langnetin 
johtajalle ja koordinaattorille kirjallisesti tai suullisesti.  
 
3.4. Langnetin yleiskokous 
Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikokouksen tai muun kielitieteellisen tapahtuman 
yhteydessä järjestetään Langnetin yleiskokous. Ylimääräinen yleiskokous pidetään, jos johtoryhmä 
tai johtaja katsovat sen tarpeelliseksi. Langnetin toimijat (ks. kohta 2) voivat myös kirjallisesti 
pyytää ylimääräisen yleiskokouksen järjestämistä. Yleiskokous kutsutaan koolle vähintään 
kymmenen päivää ennen kokousta. Yleiskokoukseen voivat osallistua kaikki Langnetin toimijat 
(ks. kohta 2). Päätös yleiskokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
 
Yleiskokouksen tehtävänä on: 

 valita verkostolle johtaja nelivuotiskaudeksi; 

 valita johtoryhmän väitöskirjatutkijajäsen sekä hänen varajäsenensä; 

 toimia neuvoa-antavana tahona johtajan, koordinaattorin ja johtoryhmän toiminnalle ja 
siten kehittää ja ohjata verkoston toimintaa; 

 käsitellä verkoston toimintasuunnitelma ja budjettisuunnitelma johtoryhmän esityksestä; 

 käsitellä verkoston toimintakertomus ja talouden toteuma johtoryhmän esityksestä; 

 käsitellä muut verkoston toimintaan oleellisesti vaikuttavat suunnitelmat ja esitykset. 
 

4. Langnetin toiminta, rahoitus ja talous 
Langnetin toiminta sisältää yhteyksien luomista kielentutkijoiden välille, verkoston toimijoiden 
tapahtumista tiedottamista ja omien tapahtumien järjestämistä. Langnetissa toimii 
teemaryhmiä. Langnetin toimintaa kuvataan tarkemmin toimintasuunnitelmassa sekä 
toimintakertomuksessa, jotka käsitellään vuosittain Langnetin yleiskokouksessa (ks. kohta 3.4.). 
 
Langnetin järjestämät tapahtumat tarjoavat korkeatasoista ja monipuolista kielentutkimuksen 
jatkokoulutusta. Kaikilla Langnetin toimijoilla (ks. kohta 2) on pääsääntöisesti oikeus osallistua 
kaikkeen Langnetin järjestämään toimintaan. 
 
Langnet antaa pyydettäessä osallistumistodistuksen tapahtumiinsa osallistumisesta, johon sisältyy 
suositus opintopistemääristä. Väitöskirjatutkija vastaa itse siitä, että tieto Langnet-suorituksista 
siirtyy oman yliopiston suoritusrekisteriin ennen väittelyä. 
 
Langnet hankkii ulkopuolista rahoitusta tässä toimintakäsikirjassa määriteltyyn toimintansa 
tarkoitukseen (ks. kohta 1). Langnetin johtoryhmä päättää, mihin tarkoitukseen verkosto hakee 
määrärahoja. Rahoituksen hakemisesta ja rahoittajalle raportoinnista huolehtii Langnetin johtaja 
sekä koordinaattori.  
 
Langnetin taloudesta pidetään kirjaa Suomen kielitieteellisen yhdistyksen kirjanpidossa siten, että 
Langnetin tulot ja menot kirjataan kirjanpitoasetuksessa mainittuun sidottuun rahastoon, mikä 
mahdollistaa Langnetin talouden erillisen seuraamisen. 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971339
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5. Langnetin eettiset periaatteet 
Kaikkien Langnetin toiminnassa mukana olevien on noudatettava hyvää tieteellistä käytäntöä 
siten kuin siitä on säädetty Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeissa (ks. Hyvä tieteellinen 
käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen 2012, www.tenk.fi).  
 
Lisäksi Langnet noudattaa tapahtumissaan ja toiminnassaan yhdenvertaisuuden ja turvallisemman 
tilan periaatteita. Turvallisemman tilan periaatteilla ja toimintatavoilla pyritään luomaan tila, jossa 
kaikki pyrkivät omalla toiminnallaan rakentamaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa 
ilmapiiriä ja keskustelua. 
 
Jokaisella on oikeus osallistua Langnetin tapahtumiin ja toimintaan ilman minkäänlaista syrjintää 
tai asiatonta käytöstä. Jos henkilö kokee tulleensa Langnetin toiminnassa tai tapahtumissa 
kohdelluksi hyvän tieteellisen käytännön vastaisesti tai muuten epäasiallisella tavalla, häntä 
kehotetaan ottamaan yhteyttä Langnetin koordinaattoriin tai oman yliopistonsa tohtoriohjelman 
edustajaan. 
 

6. Voimaantulo 
Tämä toimintakäsikirja tulee voimaan Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikokouksessa 
XX.XX.2023. Muutoksista Langnetin toimintakäsikirjaan päättää jatkossa Suomen kielitieteellisen 
yhdistyksen johtokunta Langnetin johtoryhmän esityksestä. 
 

 

  


