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Johdanto

1 HPD-projektin kotisivu

Tässä selvityksessä kuvataan Kansalliskirjaston elekt-
ronisten kirjastoaineistojen tietovirrat, sekä niihin 
liittyvät järjestelmät automaattisen kuvailun näkökul-
masta. Tarkoituksena on selvittää, mihin järjestelmä-
kokonaisuuden osaan olisi järkevintä integroida auto-
maattisen kuvailun mahdollistavia komponentteja 
niin, että integrointi hyödyttäisi kokonaisuutta mah-
dollisimman laajasti. Selvitys toimii taustatyönä Kan-
salliskirjastossa kehitetyn automaattsen sisällönkuvai-
lun työkalun Annifin käyttöönoton suunnittelussa 
Kansalliskirjastossa. Selvitys toivottavasti tukee myös 
vastaavia käyttöönottoja muissa kulttuuriperintöorga-
nisaatioissa. Selvitys on osa CSC:n, Kansalliskirjaston 
ja Kansallisarkiston High-Performance Digitisation 
-projektia (HPD)1.

Selvityksessä kuvataan Kansalliskirjaston tietovir-
rat tietotyyppien mukaan: missä kulkevat aineistojen 
kokotekstit, missä pelkkä metadata, ja missä molem-
mat. Annifin kaltainen työkalu vaatii usein kokoteks-
tin tai ainakin nimeketason metatietoja laajemmat 
tekstit tuottaakseen automaattista kuvailua. Tietojen 
formaatit myös kuvataan ja selvitetään mahdolliset 
konversiotarpeet Annifin kannalta.

Lisäksi kuvataan Kansalliskirjaston järjestelmät inte-
groinnin näkökulmasta: mihin järjestelmiin on ylipää-
tään mahdollista liittää uusia komponentteja, mitkä 
järjestelmät ovat Kansalliskirjaston ylläpitämiä ja mit-
kä muualta hankittuja.
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Annif
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Annif on Kansalliskirjastossa kehitettävä automaat-
tisen sisällönkuvailun työkalu. Sen toiminta perus-
tuu kieliteknologiaa ja koneoppimista hyödyntäviin 
algoritmeihin ja ohjelmistokirjastoihin, esim. Maui2, 
Omikuji3, fastText4 ja Gensim5. Annif on avointa läh-
dekoodia ja kenen tahansa hyödynnettävissä ja muo-
kattavissa. Annifin asennuksesta ja käytöstä kerrotaan 
tarkemmin Annifin GitHub-sivulla6, asiakaswiki-si-
vuilla7, verkko-opetusmateriaalissa8 ja artikkelissa9. 
Edellä mainitussa artikkelissa käydään myös läpi 
Annifin (aikaisemman version) suoriutumista erilaisil-
la aineistoilla. Yleisesti ottaen Annif toimii parhaiten 
asiateksteillä, tarkempi analyysi dokumentin laajuu-
den vaikutuksesta Annifin tuottaman sisällönkuvailun 
laatuun tullaan toteuttamaan vuonna 2021 (vertail-
laan kuvailuja perustuen esim. pelkkään kuvausteks-
tiin tai kokotekstiin). 

Laajamittainen sisällönkuvailu on Annifissa on 
tarkoitettu tehtävän rajapinnan kautta, joka mahdol-
listaa myös integroinnin käyttäjien omiin järjestel-
miin. Rajapinnan kautta voidaan asettaa tarjolle useita 
valmiiksi koulutettuja projekteja, joilla määritetään 
käytettävä kieli ja sanasto sekä algoritmit. Tähän men-
nessä Annifia on käytetty ainakin suomen-, ruotsin-, 
englannin- ja hollanninkielisille teksteille, se on kui-

tenkin periaatteessa kieliriippumaton, sikäli kun taus-
tatyökaluista löytyy halutun kielen tuki. Kansalliskir-
jaston ylläpitämä Annifiin pohjautuva automaattisen 
kuvailun palvelu on avattu toukokuussa 2020 nimellä 
Finto AI osoitteessa ai.finto.fi. Finto AI on tarkoitettu 
tuotantokäyttöön toisin kuin tätä edeltänyt (ja edel-
leen olemassa oleva) testipalvelu osoitteessa annif.org.

Annif ehdottaa asiasanoja tai luokkia kontrolloidus-
ta sanastosta, esim. Yleinen suomalainen ontologia tai 
Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä. Annifille voi 
syöttää käytettävän sanaston SKOS/RDF-muodossa 
tai tabulaattorieroteltuna (TSV) tiedostona.

Annifin algoritmien toiminta perustuu koneoppi-
miseen, ja Annifin projektien koulutuksessa tarvitaan 
valmiiksi asiasanoitettua tai luokiteltua opetusda-
taa. Koulutuksessa voi käyttää raakatekstimuotoisia 
dokumentteja, joiden yhteyteen on tallennettu niihin 
liittyvät asiasanat. Annifin voi myös kouluttaa pelkäl-
lä dokumenttien metadatalla. Koulutuksen jälkeen 
Annifia voi käyttää uusien dokumenttien asiasana- tai 
luokkaehdotusten tuottamiseen. Annifissa on myös 
toiminto sen tuottamien asiasanojen laadun arvioin-
tiin, joka tapahtuu vertaamalla näitä ihmisten anta-
miiin asiasanoihin.

Kansalliskirjaston tietovirtoihin liittyvät 
järjestelmät
Annifin käyttöönottoa suunniteltaessa on hyvä tuntea 
Kansalliskirjaston kuvailutietojen järjestelmien ja tie-
tovirtojen kokonaisuus. Kansalliskirjaston kaltaisessa 
isossa organisaatiossa aineistot ja niihin liittyvät meta-
tiedot tulevat useasta erilaisesta lähteestä, kiertävät 
eri sisäisten järjestelmien kautta ja päätyvät erilaisiin 
loppukäyttäjille suunnattuihin palveluihin. Anni-

fin kaltaisen työkalun tarkoitus on yhtäältä helpottaa 
sisällönkuvailutyötä ja toisaalta mahdollistaa kuvailu 
sellaisille aineistoille joiden kuvailuun ei nykyisellään 
riitä resursseja. Tässä luvussa kuvataan Kansalliskir-
jaston elektronisia tekstiaineistoja koskevat keskeiset 
tietovirrat ja järjestelmät, ja kartoitetaan niiden rooli 
potentiaalisina Annifin integrointikohteina.

https://github.com/zelandiya/maui
https://github.com/tomtung/omikuji
https://fasttext.cc/
https://radimrehurek.com/gensim/
https://github.com/NatLibFi/Annif
https://www.kiwi.fi/x/F4T6Bg
https://github.com/NatLibFi/Annif-tutorial
http://doi.org/10.18352/lq.10285
http://doi.org/10.18352/lq.10285
http://doi.org/10.18352/lq.10285
https://github.com/tomtung/omikuji
https://fasttext.cc/
https://radimrehurek.com/gensim/
https://ai.finto.fi
https://annif.org/
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Lähdejärjestelmät
• E-vapaat

• Luovutuslomake
• Verkko sähköisten vapaakappaleiden ja niihin liittyvän metadatan luovuttamista varten.10 
• Saatavilla sekä metadata että kokoteksti.
• Annif-integraation toteutus aloitettu. 

Massaluovutukset
• Suurten kustantajien digitaaliset julkaisut saadaan massaluovutuksina julkaisujen välittäjiltä suoraan vas-

taanottopalvelimelle. Luovutukset sisältävät sekä julkaisun että siihen liittyvät ONIX-tuotetiedot. 
• Saatavilla sekä metadata että kokoteksti.
• Järjestelmätasolla Annif-integraatio voisi olla mahdollista toteuttaa, mutta sen tuoma hyöty jäisi vielä tois-

taiseksi melko marginaaliseksi, sillä massaluovutusten sisällönkuvailu halutaan ensisijaisesti tuottaa vastaa-
vien painettujen versioiden tietueista. Pidemmällä aikajänteellä voidaan kuitenkin olettaa että painettujen 
julkaisujen määrä tulee laskemaan suhteessa sähköisiin, joten sisällönkuvailuja pitää pystyä tuottamaan 
myös pelkästään sähköisenä julkaistaville aineistoille. Lisäksi Kansalliskirjasto saa suurten kustantajien jul-
kaisujen tuotetiedot kattavasti Kirjavälityksen ennakkotieto- ja vapaakappaletoimituksissa, jolloin myös 
KV:n Annifilla tekemää kuvailua voidaan mahdollisesti hyödyntää. 

10 https://luovutuslomake.kansalliskirjasto.fi

Kansalliskirjaston järjestelmät lähteineen ja loppukäytäjineen. 

https://luovutuslomake.kansalliskirjasto.fi
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• Ennakkotiedot

• Kirjavälitys
• Kirjavälitys toimittaa uusien julkaisujen ennakkotietoja ja päivitettyjä tuotetietoja ONIX-muodossa suo-

raan vastaanottopalvelimelle.
• Vain metadata saatavilla.
• Päivitettyihin tuotetietoihin sisältyy Annifilla tuotettuja sisällönkuvailuja. Kirjavälitykselle on Annif inte-

groituna omaan järjestelmäänsä ja he tuottavat välittämilleen aineistoille YSO-käsitteitä julkaisujen esitte-
lytekstin pohjalta. 

• ISBN-keskus
• ISBN-keskus tuottaa Melindaan MARC-muotoisia ennakkotietotietueita ISBN-tunnusten myöntämisen 

yhteydessä.
• Vain metadata saatavilla.
• Annif-integraatio järjestelmätasolla mahdollinen, mutta ennakkotietometadata on todennäköisesti liian 

suppeaa hyvän tuloksen saamiseksi.

• Digitointi

• Digitointipalvelut tuottavat vuosittain laadittavan digitointisuunnitelman mukaiset tuotannot Kansalliskirjas-
ton aineistoista. 

• Saatavilla sekä kokoteksti että metadata. Digitoinnin yhteydessä kaikkeen painettuun tekstiin tehdään teks-
tintunnistus. Käsinkirjoitettua tekstiä ei tällä erää ole mahdollista tunnistaa.

• Annif-integraatio järjestelmätasolla mahdollinen mutta ei tarpeellinen niiden aineistojen osalta, joiden sisäl-
lönkuvailu tuotetaan painetun version tietueesta. Luetteloimattoman kokoelman digitoinneissa (esim. 
pienpainatteet ja osakohteet) Annif voisi olla hyödyllinen.

• Julkaisuarkistot

• Julkaisuarkistoilla on syöttölomakkeita, joilla käyttäjät voivat tuoda ja kuvailla aineistoa. Myös automaattinen 
tuonti muista järjestelmistä on mahdollista.

• Julkaisuarkistoista saatavilla sekä kokoteksti että metadata.

• Annif on jo käytössä integroituna Osuvan, Trepon ja Theseuksen  syöttölomakkeisiin.

• Lisensoidut hakuteokset ja tietokannat

• Humanistisen tieteenalakokoelman maksullisia e-aineistoja.

• Saatavilla vain metadata.

• Annif-integraatio ei ole mahdollinen.

• Lisensioidut kirjat, lehdet ja niiden paketit

• Humanistisen tieteenalakokoelman maksullisia e-aineistoja.

• Saatavilla vain metadata.

• Annif-integraatio ei ole mahdollinen.

11 https://www.kiwi.fi/display/melinda

Taustajärjestelmät
• Varsta

• Vapaakappaleiden luovutusarkisto.

• Melinda

• Kirjastojen yhteinen kuvailuympäristö ja metatietovaranto. Melindan kirjastojärjestelmänä on Aleph. 11

https://www.kiwi.fi/display/melinda
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• Fikka

• Kansalliskirjaston kokoelmatietokanta. Toimii KOHA-kirjastojärjestelmässä.

• Melindan erätuontijärjestelmä

• Erätuonnilla tarkoitetaan Melinda-palvelun yhteydessä tietueiden tuontia rajapintojen avulla Melinda-tie-
tokantaan. Tietueita tuodaan erätuontijärjestelmän avulla mm. Kirjavälitykseltä, Fonosta, kaupallisilta 
toimijoilta, eri organisaatioiden avoimista julkaisuarkistoista sekä pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen 
Helmet-tietokannasta. Erätuonnilla tuodut tietueet ovat usein jostain muusta formaatista MARC 21 -for-
maattiin konvertoituja.

• Digi

• Kansalliskirjaston digitointien julkaisujärjestelmä.12

12 https://digi.kansalliskirjasto.fi
13 https://kansalliskirjasto.finna.fi/

Loppukäyttäjäjärjestelmät
• Kansalliskirjaston hakupalvelu

• Fennican, Violan ja Kansalliskirjaston humanistisen kokoelman yhteinen hakupalvelu.13

• Varia

• Sähköisten vapaakappaleiden DSpace-pohjainen julkaisuarkisto. Käytettävissä vain vapaakappaletyöasemilla. 
 
 

https://digi.kansalliskirjasto.fi
https://kansalliskirjasto.finna.fi/
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Kansalliskirjaston tietovirrat ja 
kuvailuprosessit 

Sähköiset vapaakappaleet ja niiden 
käsittelyprosessi
Kansalliskirjaston tehtävänä on tallettaa kotimainen 
julkaisutuotanto tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden 
käyttöön. Toiminta perustuu lakiin kulttuuriaineis-
tojen tallettamisesta ja säilyttämisestä, 1433/2007 
(kulttuuriaineistolaki).

Verkkojulkaisujen osalta Kansalliskirjasto pyr-
kii tallettamaan edustavan ja monipuolisen otoksen 
tietoverkoissa eri aikoina yleisön saatavilla olevasta 
aineistosta. 

Digitaaliset aineistot kuvaillaan soveltuvin osin 
kansallisbibliografia Fennicaan ja kansallisdiskografia 
Violaan. Talletetut aineistot ovat paikallisesti käy-
tettävissä Kansalliskirjastossa ja muissa vapaakap-
palekirjastoissa sekä Kansallisessa audiovisuaalises-
sa instituutissa ja Eduskunnan kirjastossa olevilla 
vapaakappaletyöasemilla.

Suurten julkaisijoiden sähköiset vapaakappaleet 
saadaan massaluovutuksiana, joissa Kansalliskirjas-
tolle toimitetaan sekä itse julkaisu että siihen liittyvä 
ONIX-muotoinen tuotetieto. ONIX konvertoidaan 
Melindan erätuontijärjestelmässä MARC 21 -muo-
toon ja viedään Melindaan. Tavoitteena on, että jos 
julkaisulle löytyy jo aiempi kuvailu Melindasta, yhdis-
tetään konvertoidut tiedot siihen Melindan yhdistely-
sääntöjen mukaisesti. Lopuksi tietueeseen on tarkoi-
tus tuoda Fennican sisällönkuvailu vastaavan painetun 
version tietueesta, jotta sähköisen ja painetun version 
sisällönkuvailut ovat paikalliskannassa ja sen haku-
palvelussa yhtenäiset. Painetun version sisällönkuvai-
lun hyödyntäminen on perusteltua myös siksi, että 
Kirjastopalvelu tuottaa Fennicalle suurten julkaisi-
joiden painetun aineiston kuvailutiedot kattavasti ja 
nopeasti, usein jo ennen sähköisen version vapaakap-
paleen saapumista. Tietueiden yhdistelyä ja vastaavan 
painetun version tunnistamista ei vielä ole toteutettu, 
mutta niiden valmistumisen jälkeen suurten julkai-
sijoiden e-vapaakappaleiden käsittely on mahdollista 
automatisoida kokonaan. 

Pien- ja omakustannejulkaisijoiden vapaakappaleet 
saadaan yksittäisinä luovutuksina luovutuslomakkeen 
kautta. Julkaisut kuvaillaan manuaalisesti Melindaan 
hyödyntäen sekä luovuttajan antamia metatietoja että 
Melindasta jo löytyviä kuvailutietoja. Jos ennakko-
tieto on jo Melindassa, varsinainen kuvailu tehdään 

sen päälle. Luovutuslomakkeen kautta saadaan jonkin 
verran myös kuvailun ulkopuolelle jäävää aineistoa, 
esim. pienpainatteita ja sarjoja, joiden yksittäisiä osia 
ei kuvailla monografioina. Tulevaisuudessa Annifia 
voisi toivottavasti hyödyntää myös näiden aineistojen 
käyttöönasettamisessa, mikäli aineistojen bibliografi-
nen kuvailu saadaan ensin automatisoitua.

Luovutetut julkaisut tallennetaan julkaisuarkisto 
Variaan ja julkaisujen kuvailutietoihin lisätään aina 
Variaan vievä URN. Julkaisuja voi hakea Kansalliskir-
jaston hakupalvelun kautta, mutta ne ovat käytettävis-
sä vain vapaakappaletyöasemilla. 

Ennakkotietoprosessi
Ennakkotiedot suurten kaupallisten kustantajien 
julkaisuista saadaan Kirjavälitykseltä ennen teoksen 
julkaisua. Tällä erää ennakkotietotietueet saadaan 
MARC 21 -muodossa, mutta jatkossa Kirjavälitys 
toimittaa ne ONIX-sanomana, joka konvertoidaan 
Melindan erätuontijärjestelmässä ja viedään sitä kaut-
ta Melindaan ja Fennicaan. Kirjavälityksella on Annif 
käytössä omissa järjestelmissään, joten ennakkotie-
tojen mukana saadaan myös sillä tuotetut YSO-kä-
sitteet. Mukana on myös YKL-luokituksia ja muita 
avainsanoja.

Varsinaisten ennakkotietojen lisäksi Kirjavälitys 
toimittaa myös tarkistettuja tuotetietoja, jotka he täy-
dentävät ennakkotiedon päälle teoksen julkaisemisen 
jälkeen. Nämä käsitellään Melindan erätuontijärjestel-
mässä samoin kuin varsinaiset ennakkotiedot.

ISBN-keskus tuottaa manuaalisesti ennakkotiedot 
pienkustantajien julkaisuista ISBN-tunnuksen myön-
tämisen yhteydessä. 

Ennakkotiedot eivät kata kaikkea kotimaista jul-
kaisutuotantoa. Varsinkin keskisuuria julkaisijoita jää 
katveeseen. Kansalliskirjasto on kuitenkin juuri uudis-
tamassa tunnistejärjestelmäänsä, ja jatkossa ISBN-, 
ISSN- ja ISMN-tunnisteiden hakeminen ja jakelu 
sekä toisaalta kustantajien rekisteröinti ja kustantaja-
tietojen ylläpito on tarkoitus hoitaa uuden tunnistere-
kisterin kautta. Toteutuessaan tunnisterekisteri paran-
taisi kustantajilta saatujen ennakkotietojen laatua ja 
katetta myös keskisuurten kustantajien osalta.
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Julkaisuarkistot 
Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut tarjoavat 
asiakasorganisaatioilleen tietojärjestelmän, jonka avul-
la voi hallita ja julkaista digitaalisia dokumentteja 
opinnnäytteistä ja muista teksteistä kuviin ja videoi-
hin. Asiakasorganisaatiot ovat mm. yliopistoja, kor-
keakouluja, laitoksia, virastoja sekä yhdistyksiä. Asia-
kas kuvailee aineistot ja vie ne järjestelmään käyttäen 
syöttölomaketta. Aineistoa voidaan myös tuoda järjes-
telmään automaattisesti muista järjestelmistä. Osa jul-
kaisuarkistojen metadatasta konvertoidaan Melindan 
erätuontijärjestelmässä Dublin Coresta MARC 21 
-formaattin ja viedään Melindaan. Konvertoituihin 
tietueisiin liittyvät kokotekstiaineistot viedään myös 
Variaan.

Kansalliskirjasto ylläpitää avointa julkaisuarkistoa 
Doriaa (www.doria.fi), joka on usean organisaation 
käytössä, ja lisäksi seuraavia:
• Luonnonvarakeskuksen (Luke) avoin julkaisuar-

kisto Jukuri: http://jukuri.luke.fi
• Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalojen jul-

kaisuarkisto Julkari: http://www.julkari.fi
• Lapin yliopiston sähköinen julkaisuarkisto Lauda: 

http://lauda.ulapland.fi
• Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston 

avoin julkaisuarkisto LutPub: http://lutpub.
lut.fi

• Vaasan yliopiston julkaisuarkisto Osuva: http://
osuva.uwasa.fi

• Tampereen yliopiston julkaisuarkisto Trepo: htt-
ps://trepo.tuni.fi/

• Ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto Theseus: 
http://www.theseus.fi

• Turun yliopiston julkaisuarkisto UTUPub: htt-
ps://www.utupub.fi/

• Valtioneuvoston yhteinen julkaisuarkisto Valto: 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi

Digitointiprosessi
Luetteloitujen monografia-aineistojen digitointipro-
sessissa haetaan olemassa oleva painetun tietue Finnan 
APIsta ja myöhemmin myös Fikan APIsta. Tietueen 
pohjalta luodaan digitaalisen julkaisun tietue. 

Luetteloimattomien monografia-aineistojen pro-
sessissa jälkikäsittelyssä tuotetaan minimitason luet-
telointi (nimeke, tekijä, kustantaja, aika, paikka, 
mahdollinen asiasanoitus) ja tiedoista muodostetaan 
digitaalisen tietue. Pienpainatteiden osalta digitoin-
neissa käytetään lisänä myös kokoelmissa tehtyä emo-
tietuetta, joka kuvaa ko. kokoelman osaa (esim. pyö-
räily) ja tähän emotietueeseen oli linkki yksittäisten 
pienpainatteiden tietueissa.

MARC-tietueet ovat tulossa haravoitaviksi Digin 
OAI-PMH rajapinnasta ulospäin, josta ne voidaan 
jatkossa vielä Melindan erätuontijärjestelmän kautta 
Fennicaan. Tällöin linkki Digissä sijaitsevaan digi-
toituun julkaisuun viedään sekä digitoidun julkaisun 
että alkuperäisen painetun tietueisiin. Lisäksi työn 
alla on tietueiden haravointi takaisin päin Finnasta/
Melindasta, jotta muutokset saadaan myös Digiin.

Lehtiaineistojen prosessissa luettelointitietona on 
lehden ISSN/NBN, numero ja ilmestymispäivä, jotka 
tallennetaan MODS-formaatissa.

Kaikkiin näihin on mahdollista tehdä osakohteiden 
(artikkelit tms. muut erilliset kirjoitukset) erottelua 
jälkikäsittelyssä, mutta niiden tekeminen vaatii käy-
tännössä manuaalista työtä ja lisäresursseja. Mikä-
li osakohteiden erottelua saadaan jatkossa kehitettyä 
eteenpäin, voidaan Annifia mahdollisesti hyödyn-
tää niiden sisällönkuvailussa. Myös pienpainatteiden 
käsittelyssä Annifista voisi jatkossa olla hyötyä.

Lisensioidut e-aineistot
Lisensioitujen e-aineistojen kuvailuprosesseissa käsi-
tellään ainoastaan metatietoja. Kokotekstit sijaitsevat 
kustantajien palvelimilla. Kullekin aineistolle on mää-
ritelty käyttöehdot ja -oikeudet, jotka hyvin harvoin 
sallivat koneellisen massalataamisen. EU:n uusi teki-
jänoikeusdirektiivin (DSM-direktiivi, implementoi-
daan jäsenvaltioissa 7.6.2021 mennessä) tavoitteena 
on mm. tiedonlouhinnan salliminen ei-kaupallisen 
tieteellisen tutkimuksen hyväksi. Direktiivin toimeen-
panoa Suomessa kannattaa seurata, mahdollistaisiko 
se myös kuvailun automatisoinnin kehittämisen e-ai-
neistojen osalta.

http://www.doria.fi
http://jukuri.luke.fi
http://www.julkari.fi
http://lauda.ulapland.fi
http://lutpub.lut.fi
http://lutpub.lut.fi
http://osuva.uwasa.fi
http://osuva.uwasa.fi
https://trepo.tuni.fi/
https://trepo.tuni.fi/
http://www.theseus.fi
https://www.utupub.fi/
https://www.utupub.fi/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi
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Annif-integraatioiden nykytila

14 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020042219855
15 https://jyx.jyu.fi/
16 https://www.doria.fi/handle/10024/173332 

Kansalliskirjaston järjestelmät
Annifin integrointia Kansalliskirjaston ylläpitämiin 
julkaisuarkistoihin on pilotoitu Vaasan yliopiston 
Osuva-arkistossa maaliskuusta 2020 alkaen ja The-
seus- ja Trepo-arkistoissa syyskuusta 2020 alkaen. 
Luovutuslomakkeen kautta saatavien e-vapaakappa-
leiden käsittelyprosessissa Annif otettiin käyttöön lop-
puvuodesta 2020.

Osuvan syöttölomakkeen käyttö Annif-integraa-
tion jälkeen etenee seuraavasti: opiskelija (tai tutkija 
tai muu kirjoittaja) syöttää tekstin PDF-muodossa. 
PDF:stä puretaan raakateksti ja dokumentin pääasial-
linen kieli tunnistetaan. Teksti lähetetään Finto AI:n 
rajapinnan kautta Annifille, joka ehdottaa tekstille 
asiasanoja. Opiskelija voi hyväksyä tai hylätä nämä 
ehdotukset sekä lisätä omia asia- tai avainsanoja. 
Annifin ehdotusten laadunvarmennusta ja mahdol-
lista jatkokoulutusta varten tallennetaan ehdotetut ja 
käyttäjän valitsemat asiasanat. Esittelyvideo Osuva-in-
tegraatiosta on julkaistu Doriassa14. 

Julkaisuarkistojen metadataa haravoidaan Melin-
dan erätuonneissa myös osaksi Kansallisbibliografiaa. 
Koska julkaisuarkistojen metadatan laadussa ja katta-
vuudessa on hajontaa, haravoidut asiasanat eivät tällä 
erää replikoidu Melindasta Fennican paikalliskantaan 
Fikkaan. Annifin käyttöönotto julkaisuarkistoissa 
tulee todennäköisesti edistämään entistä tasalaatui-
semman sisällönkuvailun tuotantoa. Siitä huolimatta 
Annif-kuvailuprosessi on julkaisuarkistoissa merkit-
tävästi erilainen kuin kansallisbibliografiassa, jossa 

tarkoituksena on, että kirjastoammattilainen tekee 
lopullisen valinnan Annifin ehdottamista kuvailukä-
sitteistä. Annifilla tuotettujen julkaisuarkistokuvailu-
jen soveltuvuus kansallisbibliografiakuvailuun täy-
tyy siis arvioida vielä erikseen, jotta  voidaan päättää, 
onko niiden hyödyntäminen mahdollista vai tarvi-
taanko Fennicaa varten oma integraatio.

Tekniseltä kannalta integraatio julkaisuarkistoissa 
on ollut helppo toteuttaa. Syöttölomakkeiden toi-
mintalogiikassa tarvittiin muutos, koska integraati-
on vuoksi tiedoston latauksen tulee tapahtua ennen 
kuvailuvaihetta. Annif-rajapinnan toiminnan ongel-
matilanteisiin on varauduttu ohittamalla Annif-asiasa-
noitus, jos rajapinta ei vastaa kymmenessä sekunnissa. 

Muut
Jyväskylän yliopiston ylläpitämässä JYX-julkaisuarkis-
tossa15 Annif-integraatio on ollut käytössä jo vuodesta 
2018 alkaen, ja tämänkään integraation toteuttami-
sessa ei ollut vaikeuksia16. JYX:in prosessiin kuuluu 
kirjastotyöntekijän tekemä asiasanojen tarkistus vii-
meisenä vaiheena ennen arkistoon lisäämistä. 

Myös Kirjavälitys Oy hyödyntää Annifin rajapintaa 
vielä julkaisemattomien kirjojen (puoliautomaatti-
seen) asiasanoitukseen kustantajan markkinointi- tai 
esittelytekstin pohjalta. Annifin käyttöönotto sujui 
heidänkin kohdallaan ongelmitta. Kirjavälityksen 
havainnon mukaan Annif suoriutuu erityisen hyvin 
tietokirjojen kuvailusta, etenkin ihmistieteellisiin aloi-
hin liittyvien populaarien tiedejulkaisujen tapaukses-

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020042219855
https://jyx.jyu.fi/
https://www.doria.fi/handle/10024/173332
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sa. He ovat olleet tyytyväisiä Annifiin myös kauno-
kirjallisuuden kuvailussa, vaikka tällöin sen antamissa 
ehdotuksissa saattaa olla enemmän haparointia.17 

Annif on käytössä myös kansainvälisessä Disse-
min-palvelussa, jonka kautta tutkija voi etsiä avoimen 
julkaisun väyliä tutkimukselleen ja ladata artikkelinsa 

17 Henkilökohtainen tiedonanto / sähköposti 28.5.2020 (Inari Haapaniemi & Anna Tuominen)
18 https://lab.kb.nl/about-us/blog/categorisation-early-modern-ordinances 
19 http://doi.org/10.5281/zenodo.3375192

avoimesti saataville. Annifia on käytetty myös hol-
lantilaisessa digitaalisten ihmistieteiden hankkeessa 
vanhojen lakitekstien luokitteluun.18 Tässä projektis-
sa digitoinnilla ja digitoidun materiaalin käsittelyllä 
on ollut suuri rooli. 

Johtopäätökset

Annifin asiasanaehdotuksia on voinut saada api.annif.
org-osoitteen rajapinnan kautta vuodesta 2018, mut-
ta tämä palvelu on ollut pääasiassa testi- ja kehitystar-
koituksia varten. Tuotantokäyttöä varten pystytetys-
sä Finto AI -palvelussa pyritään takaamaan palvelun 
häiriötön toiminta ja sen käyttöä myös tuetaan enem-
män. Finto AI luo pohjan automaattisen kuvailun 
yleistyvälle käytölle eri järjestelmissä.

Osuva- ja JYX-julkaisuarkistojen kokemukset 
Annifin käytöstä ovat olleet myönteisiä. Kokemuk-
sia integraatioista voidaan hyödyntää toteutettaessa 
integraatioita muihin Kansalliskirjaston ylläpitämiin 
julkaisuarkistoihin. Sisällönkuvailun laadun kannalta 
voi olla tietyssä mielessä hyödyllisintä tuoda Annifin 
asiasanaehdotukset käyttöön ensin niissä julkaisuar-
kistoissa, joissa käyttäjän tekemä sisällönkuvailu talle-
tetaan ilman kirjastotyöntekijän tarkistusta. Annifista 
olisi tällöin apua kuvailun suhteen maallikolle. 

Kaikissa integraatioissa pohdittavia asioita ovat 
käyttäjien (kuvailijat, syöttölomakkeen käyttäjät) 
ohjeistus ja viestintä: Kuinka selvittää käyttäjille 
Annifin hyödyt sekä se, miten käyttöönotto tapah-
tuu ja vaikuttaa kuvailijoiden työhön. Käyttöön-
oton yhteydessä saatetaan myös tarvita koulutusta tai 
tapaamisia Annifin kehittäjien kanssa. Laaduntark-
kailun ja jatkokehityksen vuoksi Annifin antamat 
asiasanat tulisi tallentaa, jotta niitä voidaan verra-
ta lopullisiin, ihmisen tarkistamiin asiasanoihin. 
Samoista syistä myös käyttäjien kokemuksien kerää-
minen on tärkeää. 

Huomionarvoista on, että Annifia esitetään tässä 
puoliautomaattisen sisällönkuvailun apuvälineek-
si, eli päävastuu kuvailun laadusta on aina ihmisellä 
(oli kyseessä sitten sisällönkuvailun ammattilainen 

tai maallikko). Puoliautomaattisella lähestymistaval-
la ei pyritä syrjäyttämään ihmistä kuvailutyössä, vaan 
helpottamaan ja sujuvoittamaan kuvailutyötä. Edellä 
mainittu on myös linjassa Kansalliskirjaston metatie-
tovision kanssa, jonka mukaan kuvailussa tulisi suosia 
puoliautomaattisia järjestelmiä, jotka käytössä oppi-
vat ihmisen valitsemista käsitteistä.19 

Annifin integraatiota suunniteltaessa olisi tärkeää 
tunnistaa Kansalliskirjaston järjestelmäkokonai-
suudesta sellaiset paikat, joissa integraatiosta olisi 
manuaalisen kuvailutyön kannalta mahdollisimman 
paljon hyötyä ja joihin ei ole mahdollista löytää auto-
matisoituja ratkaisuja jo käytössä tai suunnitteilla ole-
villa prosesseilla. 

Esimerkiksi massaluovutettujen e-vapaakappaleiden 
ja Fennican digitoitujen monografioiden osalta koko-
naisprosessin uudistukset ovat vielä kesken, mutta 
tarkoituksena on tuottaa näille aineistoille sisällönku-
vailu vastaavan painetun tietueen pohjalta. Luetteloi-
mattoman aineiston (esim. pienpainatteet) digitoin-
neissa painetun tietuetta ei voida hyödyntää, joten 
niiden osalta automatisoitu sisällönkuvailu parantaisi 
löydettävyyttä huomattavasti. Luovutuslomakkeen 
kautta luovutetut e-aineistot kulkevat manuaalisen 
kuvailuprosessin läpi, jolloin Annif keventäisi kuvaili-
joiden työmäärää. Myös julkaisuarkistojen kuvailussa 
tullaan todennäköisesti tarvitsemaan automatisoituja 
ratkaisuja, sillä tietuemäärät saattavat olla suurempia 
kuin mihin manuaalisen kuvailun resurssit nykyisel-
lään riittävät.

Annif ei ole ainoa ratkaisu tulevien kuvailutar-
peiden ratkaisemiseksi, mutta se on keskeinen osa 
kokonaisuutta, jossa muita palasia ovat bibliografisen 
kuvailun automatisoinnin kehittäminen, olemassa 

https://lab.kb.nl/about-us/blog/categorisation-early-modern-ordinances
http://doi.org/10.5281/zenodo.3375192
http://api.annif.org/
http://api.annif.org/
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olevan kuvailutiedon entistä rikkaampi hyödyntämi-
nen, laadukas ennakkometatieto ja tiedon esteetön 
kulku järjestelmien välillä. Kehitystyötä kannattaakin 
aina ajatella järjestelmien ja prosessien muodostaman 

kokonaisuuden kannalta ja tehdä mahdollisimman 
paljon yksikkö- ja organisaatiorajat ylittävää yhteis-
työtä - loppujen lopuksi tämä hyödyttää kaikkia.
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