
Automaattisen sisällönkuvailun työryhmän kokous MUISTIO 

Aika: 18.1.2023 klo 9.15–11.00 / Zoom 

Läsnä: Mirja Anttila, Taru Frödjholm, Outi Hintikka, Mona Lehtinen, Ilona Lindfors, Kristiina Näyhö, Jaakko 

Tuohiniemi, Tarja Turunen, Leena Vainikainen. 

1. Finto AI:n tilannekatsaus 

- Mona kertoi Annif-tiimin Automaatisen kuvailun toimintasuunnitelmasta 2023. 
Suunnitelmassa on mm. laatu- ja verkostotyötä, puoliautomaattisen sisällönkuvailun laajentaminen 
luokitukseen (YKL) ja mahdollisesti kaunokirjallisuuden asiasanoittamiseen, käyttöliittymän 
(ai.finto.fi) visuaalisen ilmeen uudistaminen ja kuvailtavan tekstin lomakkeelle syöttämisen 
helpottaminen (URL ja tiedoston lataaminen). Toimintasuunnnitelma julkaistaan Finton 
asiakaswikissä. 

 
2. Puoliautomaattinen sisällönkuvailu FintoAI:lla -käyttöopas 

- Käyttöoppaasta ei ole toistaiseksi tullut palautetta. 
- Keskusteltiin oppaan löytyvyydestä ja tunnetuksi tekemisestä.  

- Mona lisää linkin oppaaseen ai.finto.fi-sivulle jo nyt, vaikka käyttöliittymä on piakkoin 
uudistumassa. Koska opas on suomenkielinen, linkkiä ei lisätä ruotsin- eikä 
englanninkieliselle sivulle.  

- Opasta on tuotu ja tullaan tuomaan esille erilaisissa tapahtumissa ja esityksissä, mm. 
Monan artikkelissa Tietolinjassa 2022(2) (https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022121571947).  

- Mona tuottaa pienen esittelytekstin julkaistavaksi RDA-sovellusohjeen blogissa. 
- Kirjastot.fi-sivustolla (Pro-ammattitieto-osiossa) voisi myös tiedottaa oppaasta. Mona kysyy 

sopivaa tiedotuskanavaa tulevassa Annif-tiimin ja yleisten kirjastojen palaverissa. 
 
3. Finto AI:n tuottaman luokituksen (YKL) testaus 

- Automaattisen sisällönkuvailun työryhmä testaa Finto AI:n YKL-luokitusta kevään 2023 aikana. 
Keskusteltiin myös YKL-työryhmän tai ylipäätään YKL-kuvailijoiden osallistumisesta testaukseen. 

- Demoversio on jo olemassa, mutta sitä päivitetään vielä. Mona ilmoittaa, kun päivitetty versio on 
käytettävissä ja testaus voidaan aloittaa.  

- Luokitusta testataan kevyemmin ja vapaamuotoisemmin kuin asiasanoitusta aiemmin. Mona 
päivittää YSO-testauksen lomaketta (Google Drivessa) tähän sopivaksi. Ajatusten kirjaaminen 
lomakkeelle riittää Annifille, testauksesta ei tarvitse tuottaa erillistä raporttia. 

- Testattavaksi aineistoksi sovittiin suomenkielinen tieto- ja tieteellinen kirjallisuus (fiktiivistä 
aineistoa ei siis tässä vaiheessa testata). Aineistona voi olla kokoteksti, takakansiteksti tai 
kustantajan kirjaesittely. 

- Sopiva luokkien määrä on ehkä 1–5 (joidenkin aineistojen kohdalla mahdollisesti enemmän).  
- Jokainen voisi testata ainakin 2–5 nimekettä, halutessaan ja mahdollisuuksien mukaan enemmän. 

Mona seuraa testaustilannetta, ja seuraava kokous järjestetään, kun testattua aineistoa on 
riittävästi. 
 

Seuraava kokous pidetään myöhemmin sovittavana ajankohtana keväällä, sihteerinä Tarja Turunen. 
 

https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022121571947

