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Digitalia

Digitalia on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Helsingin 

yliopiston ja Kansalliskirjaston yhteinen tutkimuskeskus, toiminut 

hankerahoituksella (EAKR) kesästä 2015

Nykyinen rahoituskausi päättyy 31.7.2017

Digitalia tutkii ja soveltaa erityisesti 

• tiedonhallinnan ja -keruun menetelmiä ja työkaluja 

• digitaalisen säilyttämisen menetelmiä ja välineitä.



Kansalliskirjasto Digitaliassa

Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskus on ollut 

mukana Digitaliassa. Henkilöitä vaihtelevasti 2-3

Päätehtävä on ollut työstää digitoitujen lehtien kokoelmaa 

digi.kansalliskirjasto.fi eri tavoin

Tutkittu/kehitetty mm. seuraavia asioita

• lehtiaineistojen laatu ja sen parantaminen

• nimien eristäminen aineistosta

• artikkelien erottaminen digitoiduilta sivuilta



Digi.kansalliskirjasto.fi

• Kansalliskirjasto ilmoittaa verkkosivuillaan 

(digi.kansalliskirjasto.fi) digitoitujen sivujen 

kokonaismääräksi vuoden 2017 maaliskuussa 10 777 

850. Luku sisältää sanoma- ja aikauslehdet sekä 

pienpainatteet. 

• Koko lehtiaineistosta vuodet 1771–1920 ovat vapaasti 

käytettävissä, ja niissä on yhteensä noin 5 miljoonaa 

sivua. Sanomalehtiä on 521 nimikettä, aikakauslehtiä 

3615. 



Suomea ja ruotsia pääasiassa



Suomenkielisen aineiston sanamääräinen 

jakautuminen ajallisesti



Aineiston laatu: tekstit

• Digitoitujen historiallisten aineistojen tunnettu ongelma ovat optisen 
merkintunnistuksen (OCR) tuomat virheet

• Ongelmat syntyvät monista lähteistä: alkuperäiset painetut aineistot 
ovat heikkolaatuisia, kuluneita jne. Käytetyt painofontit (erityisesti 
fraktuura) ovat hankalia tunnistettavia ohjelmille

• Tuloksena on enemmän ja vähemmän virheitä digitoiduissa 
aineistoissa. Pääsääntönä se, että vanhempi aineisto on 
vaikeampaa digitoitavaa

• Virheet heikentävät  aineiston käytettävyyttä: hakukoneet toimivat 
heikommin, luettavuus hankalampaa, kaikenlainen jälkikäsittely 
hankaloituu

• Esimerkki:  British Libraryn Century Newspaper Project: sanojen 
oikeellisuusaste n. 78 %  
(http://www.dlib.org/dlib/july09/munoz/07munoz.html)



Laatu

• Digin aineistojen skannaus 

on aloitettu 2000-luvun 

alkuvuosina

• OCR-ohjelmistojen laatu ei 

vielä paras mahdollinen

• Lehtien painolaatu ja kunto 

vaihtelevaa

• Kirjasinlaji  fraktuura 

tuottaa ongelmia

•  OCR:n lopputulos on 

kirjavaa

• Aamulehti 17.9. 1905



Digin sanomalehtiaineiston laatuarvio

• Suomenkielisessä osuudessa vuosilta 1771-1910 on n. 

2.4 G sanoja

• Käytetty kahta nykykielen automaattista morfologista 

analysaattoria, FINTWOLia ja Omorfia; muita keinoja 

automatisoituun analyysiin ei oikeastaan ole

• Ohjelmat tunnistavat kohtuullisen hyvin 1800-luvun 

loppupuolen aineistoa 

• Arviossa käytettyä prosessia voidaan käyttää laadun 

arviointiin sen jälkeen, jos sanakantaan tehdään 

korjauksia (uudelleen OCR:ääminen ja jälkikorjaaminen)



Tunnistus sanatyypeittäin ja juoksevina sanoina



Tarkennettu arvio tunnistetuista ja 

tunnistamattomista sanoista



Tunnistusohjelmien muut versiot



Ruotsinkielisen aineiston tunnistus



Tunnistus ≠ sana oikein

Tunnistamattomuus ≠ sana väärin



Laadun parantaminen

• Mahdollisuuksia on kaksi: 

1. uusi OCR-kierros (Tesseract-ohjelmisto)

2. jälkikorjaus

On tehty työtä Tesseractin opettamisessa fraktuura-fonttiin  on 

saatu 7.21 prosenttiyksikön parannus 500 000 sanan 

koeaineistossa

Jälkikorjauksessa yhteistyötä FIN-CLARINin kanssa  8-9 

prosenttiyksikön parannus saatu

Lopputulos: Todennäköisesti päästään 80+ prosenttiin sanojen 

tunnistettavuudessa yhdistämällä keinoja



Nimet

• Nimiä käytetään paljon tiedonhaussa hakusanoina. 

Yleisesti ottaen nimet ovat tärkeää informaatiota 

(henkilöt ja paikat - kuka? missä?). Nimiä voi käyttää 

hakemistojen rakentamisessa ja selauksen apuna. 

• Noin 50-60 % henkilöistä ja paikoista tunnistetaan lehtien 

testiaineistosta ohjelmallisesti. Tarvittaisiin parempi 

tunnistus, sen jälkeen nimiä voitaisiin hyödyntää 

paremmin

• Tekeillä vanhemmalle kielelle soveltuva nimien tunnistin



Artikkelien eristäminen sivuilta
Useita 

artikkeleita



Artikkelit erotettuna (PIVAJ)



Kiitos kärsivällisyydestä


