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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



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


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.

Annifin laatu ihmisten arvioitavana

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


Mallipäivitys maaliskuu 2020: YSO Diotima (2020.1), uusi Finna-koulutusdata, 
neuroverkko-ensemble -mallit
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Automaattisen kuvailun kehittäminen 
Kansalliskirjastolla 2019-2020
1. Kehitetään Annif-työkalua erityisesti sisällönkuvailun laadun näkökulmasta. 
2. Julkaistaan avoin rajapintapalvelu automaattiseen sisällönkuvailuun 

Finto-palvelun yhteyteen (Finto AI) ja tuetaan sen käyttöönottoa eri 
organisaatioissa. 

3. Edistetään Annif-avusteisen kuvailun käyttöä Kansalliskirjaston omissa 
järjestelmissä (julkaisuarkistot, e-vapaakappaleet...). 

4. Tutkitaan automaattisen bibliografisen kuvailun mahdollisuuksia 
kuvailuprosessien kehittämisessä. 

5. Viestintä ja yhteistyö. 



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



https://www.sttinfo.fi/tiedote/automaattinen-sisallonkuvailu-osaksi-finton-palveluja?publisherId=3747&releaseId=69882342

Finto AI julkaistiin 28.5.2020

https://www.sttinfo.fi/tiedote/automaattinen-sisallonkuvailu-osaksi-finton-palveluja?publisherId=3747&releaseId=69882342


ai.finto.fi

https://ai.finto.fi


HPD-hanke

Tekoäly rikastaa muistiorganisaatioiden digitaalisia aineistoja
CSC:n, Kansalliskirjaston ja Kansallisarkiston High-Performance Digitisation 
-hankkeessa luodaan älykäs annotaatioputki arkistoitujen aineistojen käsittelyyn ja 
rikastukseen. Aineistot voivat olla esimerkiksi skannattuja sanomalehtiä, kirjoja, 
kuvia ja virallisia asiakirjoja. Tekoälyn ja koneoppimisen avulla data laatua voidaan 
parantaa ja dataa voidaan hyödyntää tehokkaammin.

Ajalle 9/2019 - 9/2020, mutta myönnetty jatkoaikaa vuoden 2020 loppuun



HPD-hanke käytännössä
• Kansalliskirjasto toimittaa koeaineistoja 

CSC:n asiantuntijoille

• CSC testaa eri automaattisen luokittelun 
ja sisällönkuvailun algoritmeja 
suurteholaskentaympäristössä

• Lupaavimmat algoritmit (mm. Omikuji) 
integroidaan Annifiin

• Lisäksi suunnitellaan automaattisen 
sisällönkuvailun teknistä infrastruktuuria 
sekä integraatioita muihin järjestelmiin



Annif / Finto AI käytössä



Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkisto
Opiskelijat lataavat omat gradunsa, Annif / Finto AI ehdottaa niille aiheita



Osuva-julkaisuarkisto, Vaasan yliopisto

Pilottikäytössä 
2.3.2020 alkaen, 
toteutus
Anis Moubarik

Sama ajatus kuin JYXissä: Finto AI ehdottaa aiheita uusille dokumenteille



Kirjavälitys Oy käyttää Finto AI:tä

Kustantajat
kuvaustekstit

aihe-ehdotukset

Melinda
sis Fennica

?
tarkistus ja 
korjaukset

Kirjastot
Kirjakaupat ja 
verkkokaupat

tiedot uusista
nimekkeistä



Käyttöönotto Kansalliskirjaston järjestelmissä

DSpace-pohjaiset julkaisuarkistot: Osuva, Theseus ...

E-vapaakappaleiden vastaanotto 
ja käsittely



Yhteistyökumppaneita



Annif-verkkokurssit syksyllä 2020

21.9. Introduction to Annif and automated subject indexing -esitys DCMI 
Virtual -konferenssissa (Osma Suominen, Koraljka Golub, Annemieke 
Romein & Sara Veldhoen)

• Lisäksi itsenäisesti suoritettava verkkokurssi sis. videoita ja 
harjoitustehtäviä

24.11. Esitys ja tutoriaali myös SWIB 2020 -virtuaalitapahtumassa

http://dublincore.org/conferences/2020/abstracts/#27
https://www.dublincore.org/news/2020/09-11-tutorial-on-automated-subject-indexing-with-annif/
https://swib.org/swib20/programme.html


Kiitos!

Juho Inkinen, Mona Lehtinen, Osma Suominen

2017


