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Annifin ja Finto AI:n esittelyt ja kuulumisia



Mikä on Annif?



Annif

Tuottaa sisällönkuvailua (asiasanoitus ja luokitus) tekstin perusteella

Kansalliskirjastossa kehitetty työkalu (prototyyppi 2017), avointa koodia

Soveltuu parhaiten asiateksteille, mutta testataan myös muilla aineistoilla

Perustuu kieliteknologiaan ja koneoppimiseen

Voidaan käyttää rajapinnan kautta tai itsenäisenä työkaluna



Annif oppii aineistosta, miten tunnistaa aiheita



Annif…

…tukee useita eri algoritmeja automaattiseen sisällönkuvailuun

Algoritmeja voi käyttää yksitellen tai yhdistelminä (ensemble)



Annif GitHubissa

Python 3.6+

Apache License 2.0

Kattavat yksikkötestit (99%)

PEP8 tyylisäännöt

Tekninen dokumentaatio wikissä

https://github.com/NatLibFi/Annif

https://github.com/NatLibFi/Annif/wiki
https://github.com/NatLibFi/Annif


Python CLI tool

quay.io/natlibfi/annif
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Annifin laatu ihmisten arvioitavana

Lehtinen M, Inkinen J & Suominen O (2019). Aaveita koneessa: Automaattisen sisällönkuvailun 
arviointia Kirjastoverkkopäivillä 2019. Tietolinja, 2019(2). http://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe2019120445612

Kuva: Mikko Lappalainen.

https://tietolinja.kansalliskirjasto.fi/2019-2/2019-2/
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019120445612


Finto AI julkaistiin 28.5.2020

https://tinyurl.com/yfgntuhz

https://tinyurl.com/yfgntuhz


Finto AI

ai.finto.fi

https://ai.finto.fi


Yleiskäyttöinen työkaluohjelmisto
automaattiseen sisällönkuvailuun

Tukee monia kieliä ja eri sanastoja

Verkkosivut, GitHub-koodivarasto, 
demolomake ja rajapintapalvelu testikäyttöä 
varten

Maailmanlaajuinen käyttäjäyhteisö

Tekninen dokumentaatio englanniksi, 
verkkokurssi, käyttäjäryhmä annif-users

Annifiin perustuva automaattisen sisällönkuvailun 
verkkopalvelu

Tukee YSO-kuvailua kolmella kielellä (YKL tulossa)

Verkkopalvelu, jossa lomake ja rajapintapalvelu

Kotimaisen kuvailutyön tukipalvelu, Finton sisar

Käyttöönotto-ohjeistus suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi, Finton tiedotuskanavat



Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkisto
Opiskelijat lataavat omat gradunsa, Annif / Finto AI ehdottaa niille aiheita (toteutus 
Ari Häyrinen)



Osuva-julkaisuarkisto, Vaasan yliopisto & Theseus, 
Ammattikorkeakoulut
Sama ajatus kuin JYXissä: Finto AI ehdottaa aiheita uusille dokumenteille

Pilottikäytössä 

2.3.2020 alkaen, 

toteutus

Anis Moubarik



Käyttö Kansalliskirjaston  
järjestelmissä

DSpace-pohjaiset julkaisuarkistot: Osuva, Theseus, 

Trepo, Taju

E-vapaakappaleiden 

vastaanotto ja käsittely



Annifin käyttöönottoja ja testejä muualla

▪ Kirjavälitys oy

▪ YLE1,2

▪ Kavi3

▪ Saksalaisia kirjastoja (kansalliskirjasto, taloustieteen kansalliskirjasto)

▪ Alankomaiden kansalliskirjasto4 ja tilastokeskus

▪ LCSH-testejä USA:ssa 



Lisätiedot

▪ 1 Suominen, Osma & Virtanen, Pia. 2020. ‘Yle Meets ANNIF – an Open Source Tool for Automated 
Subject Indexing’. Presented at the EBU MDN Workshop 2020, June 10. 
https://tech.ebu.ch/contents/publications/events/presentations/mdn2020/yle-meets-annif--an-
open-source-tool-for-automated-subject-indexing.

▪ 2 Nikkarinen, Irene. 2021. ‘Annif <3 Yle 2.0: Annifin osittainen käyttöönotto artikkeleiden  
koneavusteisessa asiasanoituksessa’. Esitelmän kalvot

▪ 3 Lehtonen, Tommi, and Juha Piukkula. 2020. ‘Automaattinen asiasanoitus Radio- ja televisio-
ohjelmatietokanta Ritvassa’. Informaatiotutkimus 39 (1): 27–45–27–45. 
https://doi.org/10.23978/inf.88107.

▪ 4 Haighton, Thomas, and Sara Veldhoen. 2020. ‘Assisted Keyword Assignment Using Annif. KB Lab: 
The Hague.’ 2020. http://kbresearch.nl/annif/.

https://tech.ebu.ch/contents/publications/events/presentations/mdn2020/yle-meets-annif--an-open-source-tool-for-automated-subject-indexing
https://www.kiwi.fi/display/tekoalykumppanuus/Automaattisen+kuvailun+verkoston+tapaamiset?preview=/147358597/211911484/Automaattisen%20kuvailun%20verkoston%20tapaaminen%2015.3.2021%20Annif.pdf
https://doi.org/10.23978/inf.88107
http://kbresearch.nl/annif


Automaattisen kuvailun projektisuunnitelma

▪ Julkaistu os. https://www.kiwi.fi/x/8YBND. 

▪ Keskeisiä tavoitteita ovat Annif-työkalun jatkokehitys sekä Finto AI -palvelun parantaminen 
mm. laajentamalla tarjolla olevien sanastojen valikoimaa. 

https://www.kiwi.fi/x/8YBND
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fannif.org%2F&data=04%7C01%7C%7C1f431eb113f1422dd19208d8c768598e%7Cd03c298e81444473bf8ffc5fdf6a3f09%7C0%7C0%7C637478598282995592%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=I1FsbEKgsxtWnv2x7S59Fywh8Rj%2Fhqwsy5tzZ%2Bk%2B3yA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fai.finto.fi%2F&data=04%7C01%7C%7C1f431eb113f1422dd19208d8c768598e%7Cd03c298e81444473bf8ffc5fdf6a3f09%7C0%7C0%7C637478598282995592%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7kcC9NWwRyFdm9gEf2g8MN0Gcf47kVUGHC6WplrHM%2FI%3D&reserved=0


Automaattisen kuvailun projektisuunnitelma

▪ Pyrkimyksenä on myös edistää sisällönkuvailun ja bibliografisen kuvailun automatisointia 
Kansalliskirjaston omissa järjestelmissä sekä rakentaa yhteistyötä automaattisen kuvailun 

tiimoilta kotimaassa ja kansainvälisesti.



Annifin tekninen kehitystyö

▪ https://github.com/NatLibFi/Annif/releases/tag/v0.52.0

▪ Finton wiki

https://github.com/NatLibFi/Annif/releases/tag/v0.52.0
https://www.kiwi.fi/x/F4T6Bg


Verkostot ja yhteistyö: HPD-projektista

▪ Kansalliskirjaston, CSC:n ja Kansallisarkiston yhteinen High Performance Digitisation -hanke on 
taannoin päättynyt. 

▪ Hanke pureutui kasvavan digitaalisen aineistomäärän käsittelyn haasteeseen. 

▪ Tarkoituksena oli helpottaa muistiorganisaatioiden aineiston käsittelyä / annotointia älykkäillä 
puoliautomaattisilla ratkaisuilla. Hankkeesta voi lukea lisää mm. tästä blogitekstistä. 

https://www.digime.fi/2020/09/29/high-performance-digitisation-hankkeella-vauhtia-digitaalisten-aineistojen-kuvailuun/


Kirjoitukset

▪ Blogikirjoitus (suomeksi ja englanniksi)

▪ Sisällönkuvailun automatisoinnin haasteita ja ratkaisuja kulttuuriperintöorganisaatiossa
▪ Whitepaper, tekninen kuvaus automaattisen kuvailun palvelusta: 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7233-4

▪ Automaattisen kuvailun palvelun integroiminen Kansalliskirjaston järjestelmäkokonaisuuteen -

tietovirrat ja prosessit
▪ Proof of Concept, käsittelee automaattisen kuvailun käyttöönottoa Kansalliskirjastossa: 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6986-0

https://www.digime.fi/2020/09/29/high-performance-digitisation-hankkeella-vauhtia-digitaalisten-aineistojen-kuvailuun/
https://www.csc.fi/-/high-performance-digitisation-giving-a-boost-to-the-description-of-digital-data
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7233-4
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6986-0


Verkostot ja yhteistyö: suunnitelmia

▪ Yhteistyö Linné-yliopiston ja Ruotsin kansalliskirjaston kanssa

▪ Annif-tutoriaali Uumajassa, Baltian maiden kansalliskirjastoille

▪ Pohjoismaiseen yhteistyöprojektiin 2022-2023 haettu rahoitusta NeIC:ltä (Nordic e-
Infrastructure Collaboration)



Annifiin liittyvää koulutusta tulossa toukokuussa

▪ 19.5. 

▪ Ilmoittautuminen ja ohjelma: https://www.kiwi.fi/x/FwW5D

▪ Perustuu aikaisempaan tutoriaaliin

▪ Miten Annifin saa käyttöön omalle aineistolle?

▪ Automaattisen kuvailun verkoston s-postilistalla tiedotusta mm. tästä aiheesta (liittymisohjeet 
verkoston sivulla)

https://www.kiwi.fi/x/FwW5D
https://github.com/NatLibFi/Annif-tutorial
https://www.kiwi.fi/x/qgrUBg


www.kansalliskirjasto.fi

Kiitos! 


