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Tavoitteet
1. Kuvailuprosessien tehostaminen:

asiantuntijatyö siihen mihin sitä erityisesti tarvitaan

2. Parempien palveluiden tarjoaminen yhteistökumppaneille

3. Kansainvälinen yhteistyö, näkyvyys ja maine



Työkalut
Grobid

Tuottaa perusmetatietoja (nimeke, tekijät, 
julkaisuajankohta …) PDF-tiedostoista

Parhaillaan testattavana Kansalliskirjastossa

Tarkoitettu tieteellisille artikkeleille, mutta 
testataan myös muuntyyppisillä julkaisuilla

Perustuu koneoppimismalleille, joita voitaisiin 
kouluttaa uudelleen suomalaisella aineistolla

Annif

Tuottaa sisällönkuvailua (asiasanoitus ja 
luokitus) tekstin perusteella

Kansalliskirjastossa kehitetty

Soveltuu parhaiten asiatekstille, mutta testataan 
myös muilla aineistoilla

Perustuu kieliteknologiaan ja koneoppimiseen

https://github.com/kermitt2/grobid
http://annif.org


Sanastot, ontologiat, luokitukset...
YSO Toimivat mallit olemassa ja jo käytössä mm. Jyväskylän 

yliopiston kirjastossa. Kehitys jatkuu.

YSO-paikat Ei vielä aloitettu. Tarkoitus testata mm. Satakunnan Kansan 
artikkeleilla.

YKL YKL julkaistu Fintossa 2019 alussa. Alustavia automaattisen 
YKL-luokituksen kokeiluja tehty mm. Makupalat-aineistolla ja 
Kirjavälityksen tuotetiedoilla. 

UDK Ei vielä aloitettu. Paljon UDK:ta käyttävää metatietoa saatavana 
mm. Fennicassa ja Melindassa.

Kaunokki Kaunokki julkaistu Fintossa 2019 alussa. Automaatiokokeiluja ei 
vielä aloitettu. Tutkittava, missä määrin kaunokirjallisuuden 
sisällönkuvailua ylipäänsä voidaan automatisoida.



Aineistotyypit
Tähän mennessä parhaita tuloksia saatu graduilla, väitöskirjoilla ja e-artikkeleilla.
Yleisten kirjastojen kiinnostus kohdistuu myös muuntyyppisiin aineistoihin:

● e-kirjat
● kustantajien / Kirjavälityksen tuotekuvaukset
● lehtiartikkelit (mm. Satakunnan Kansan arkistot)
● kysymys-vastausparit (esim. Kysy kirjastonhoitajalta -palsta)
● linkkikokoelmat (mm. Makupalat)

Kaikkia em. aineistotyyppejä on jo saatu käyttöön yleisiltä kirjastoilta ja 
Kirjavälitykseltä ja niillä on jo tehty automaattisen sisällönkuvailun kokeiluja.



Automaattisen sisällönkuvailun palvelut
Finton palveluvalikoimaa laajennetaan automaattiseen sisällönkuvailuun
Dokumentaatio, käyttöönoton tuki, palaute jne. Finton nykyisten kanavien kautta

api.finto.fi/rest/
rajapinta sanastodataan
tuotantokäyttöä varten

api.annif.org
demorajapinta automaattiseen 

sisällönkuvailuuun

annif.org
Annif-ohjelmiston käyntikorttisivusto

Uusi Finton 
automaattisen 

sisällönkuvailun 
API

api.finto.fi/xxx/
rajapinta autom. kuvailuun 

tuotantokäyttöä varten



Annif API esimerkki

“The quick brown fox jumped over the lazy dog.”
Analyze this!

results=[
{uri=”<http://www.yso.fi/onto/yso/p2228>”, score=0.2595, label=”red fox”},
{uri=”<http://www.yso.fi/onto/yso/p5319>”, score=0.2039, label=”dog”},
{uri=”<http://www.yso.fi/onto/yso/p8122>”, score=0.1946, label=”laziness”},
{uri=”<http://www.yso.fi/onto/yso/p25726>”, score=0.1285, label=”brown”},
{uri=”<http://www.yso.fi/onto/yso/p4760>”, score=0.1220, label=”triple jump”}

]

Annif API

http://www.yso.fi/onto/yso/p2228
http://www.yso.fi/onto/yso/p5319
http://www.yso.fi/onto/yso/p8122
http://www.yso.fi/onto/yso/p25726
http://www.yso.fi/onto/yso/p4760


Automaattisen kuvailun verkosto Suomessa
● automaattisen kuvailun verkostossa mukana Yle, CSC, Kansallisarkisto, 

Xamk, JYU, Yleiset kirjastot / VAKE, VNK, Kirjavälitys …
● Kirjavälitystä kiinnostaa Annifin hyödyntäminen metatiedon tuotannossa

○ Kehityshanke Kirjavälityksen kanssa 2019-2020: “Metadatan tuotannon tehostaminen ja sen 
rikastaminen automaation avulla”

● Yle ja Kavi haluavat asiasanoittaa tv-ohjelmia tekstityksen perusteella
● Museovirasto haluaa asiasanoittaa mm. rakennettujen ympäristön kuvauksia 

ja arkeologisia löytöjä
● Jyväskylän yliopisto käyttää jo Annifia JYX-julkaisuarkistossa (gradut ja vk:t)



Seuraavia askeleita
1. Rekrytointien käynnistäminen

○ Tietoasiantuntija laatutyöhön ja verkostojen koordinointiin
○ Tietojärjestelmäasiantuntija Annif- ja muuhun tekniseen kehitystyöhön

2. Finton palveluvalikoiman laajentaminen automaattiseen sisällönkuvailuun
○ Finto tarjoaisi Annif APIn nykyisen Finto/Skosmos APIn rinnalla

3. Kansallisen yhteistyöverkoston aktivointi
○ Automaattisen kuvailun verkoston seuraavan tapaamisen järjestäminen
○ Työpajojen järjestäminen, mm. Kirjastoverkkopäivien yhteydessä

4. Kansainvälisen yhteistyön laajentaminen
○ Annifille kehittymässä kansainvälinen käyttäjäyhteisö (mm. annif-users foorumi)
○ DCMI Interest Groupin perustaminen automaattisen sisällönkuvailun ympärille



Kiitos!
Kysymyksiä?

osma.suominen@helsinki.fi - @OsmaSuominen

Tämä esitys: https://tinyurl.com/kuvailun-automatisointi-finto 

mailto:osma.suominen@helsinki.fi
https://tinyurl.com/kuvailun-automatisointi-finto

