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 1  Johdanto 
Tässä selvityksessä esitellään tekstiaineistojen auto-
maattisen sisällönkuvailun ohjelmiston tuotantokäy-
tön haasteita ja ratkaisuja erityisesti KAM-sektorin 
(kirjastot, arkistot ja museot) organisaatioiden näkö-
kulmasta. Esimerkkinä käytetään Kansalliskirjastossa 
kehitettävää automaattisen sisällönkuvailun työka-
lua Annifia, teknisinä käyttöympäristöinä puolestaan 
toimivat Kansalliskirjaston ja Tieteen tietotekniikan 
keskus CSC:n ympäristöt. Selvitys on tuotettu osana 
CSC:n, Kansalliskirjaston ja Kansallisarkiston yhteistä 
High-Performance Digitisation -hanketta.

Automaattisen sisällönkuvailun ratkaisuilla pyri-
tään sujuvoittamaan esimerkiksi kirjastoissa tehtävää 
julkaisujen (kirjat, artikkelit ym.) kuvailutyötä ja toi-

saalta saattamaan kuvailun piiriin sellaisia aineistoja, 
jotka muuten jäisivät kuvailematta. Tarvetta automa-
tisoinnille luo aineiston määrä, joka kasvaa mm. digi-
talisaation ja elektronisen aineiston karttumisen myö-
tä. Suuren aineistomäärän käsittely ihmisvoimin on 
haasteellista, ja kuvailematon aineisto on käytännössä 
tiedonhakijan saavuttamattomissa. Automatisointi 
palvelee siis myös aineiston loppukäyttäjiä. Kuvailun 
automatisoinnin tarkoitus ei välttämättä ole poistaa 
ihmistyötä kuvailusta kokonaan, vaan helpottaa työ-
tä ja vapauttaa henkilöstöresursseja tehtäviin, joissa 
asiantuntemus on kaikkein kriittisintä.

 2  Automaattinen sisällönkuvailu 
pähkinänkuoressa 

 2.1  Sisällönkuvailu ihmistyönä
Sisällönkuvailun tarkoituksena on ilmaista kuvailta-
van aineiston (esim. kirja, artikkeli, verkkosivu jne.) 
aihe aineiston löytämisen helpottamiseksi. Sisällönku-
vailua pidetään kirjasto-, arkisto- ja museosektorilla 
(KAM-sektori) perinteisesti osana laajempaa kuvai-
lutyön kokonaisuutta, jossa aineiston keskeiset tiedot 
(tekstin nimeke/otsikko, tekijä, julkaisuvuosi jne.) 
kuvataan esimerkiksi tiedonhakua varten rakennettui-
hin viitetietokantoihin. Verkkomaailmassa sisällönku-
vailua tehdään esimerkiksi uutisartikkelin tai vaikka 
blogitekstin löydettävyyden parantamiseksi.

Kirjastoissa ja muissa kulttuuriperintöalan organi-
saatioissa sisällönkuvailua on tehty pitkään ihmistyö-
nä valmista asiasanastoa ja/tai muuta kontrolloitua 
sanastoa hyödyntäen. Kuvailija valitsee käytettävästä 
kuvailusanastosta ne käsitteet, jotka parhaiten kerto-

vat kuvailtavan aineiston aiheesta, ja tallentaa tiedot 
käyttämällään kuvailujärjestelmällä. Kunkin sekto-
rin omat kuvailusäännöt ja -ohjeistukset ovat luoneet 
puitteet kuvailutyölle, ja sisällönkuvailijoista on muo-
dostunut oma ammattiryhmänsä ainakin isoimmissa 
kirjastoissa. Verkkomaailmassa sisällönkuvailua teh-
dään kuitenkin usein “sivutyönä” toisen pääasiallinen 
työn ohella, kuten esimerkiksi toimittajan verkkoon 
kirjoittamansa artikkelin toimitustyön osana. 

Sisällönkuvailu on huolellisesti tehtynä ja erityises-
ti laajojen aineiston osalta hidasta ja paljon resursse-
ja vaativaa työtä, ja tämän vuoksi erilaisten kuvailua 
helpottavien tai automatisoivien työkalujen kysyntä 
on kasvanut viime vuosina suuresti. Aineiston mää-
rä erityisesti sähköisen aineiston osalta kasvaa myös 
jatkuvasti, ja tämän massan kuvailun helpottamiseksi 
kaikki työkalut ovat tervetulleita.
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 2.2  Puoliautomaattinen ja täysin 
automaattinen sisällönkuvailu

Puoliautomaattisessa sisällönkuvailussa jokin järjestel-
mä antaa halutulle tekstille asiasanaehdotuksia, jotka 
käydään läpi ihmistyönä. Tarkoituksena on sujuvoit-
taa kuvailutyötä näillä pohjaehdotuksilla; ihmiselle jää 
kuitenkin päävastuu kuvailusta. Esimerkkinä puoli-
automaattisen kuvailun hyödyntäjistä Suomessa ovat 
eräät julkaisuarkistot (JYX, Osuva), joihin syötetään 
opinnäytetöitä. Toiminnan perusperiaate on lyhyes-
ti sanottuna seuraava: opiskelija (tai tutkija tai muu 
kirjoittaja) syöttää dokumentin pdf-muodossa järjes-
telmälle. Pdf muutetaan raakatekstiksi ja dokumen-
tin pääasiallinen kieli tunnistetaan. Teksti lähetetään 
rajapinnan kautta sisällönkuvailujärjestelmälle, joka 
ehdottaa tekstille asiasanoja. Käyttäjä voi hyväksyä tai 
hylätä nämä ehdotukset sekä tarvittaessa lisätä omia 
asia- tai avainsanoja. Käyttäjän hyväksymä kuvai-
lu voidaan vielä tarkistuttaa kirjastovirkailijalla tai 
informaatikolla.

Täysin automaattisessa kuvailussa ohjelmiston/algo-
ritmin tuottama kuvailu etenee sellaisenaan ilman 
ihmistarkistusta järjestelmän tietokantaan. Tässä 
menetelmässä sudenkuoppana on se, ettei asiasanoi-
tuksen laatu välttämättä vastaa ihmistyönä tehtyä. 
Positiivisena puolena kuitenkin voidaan nähdä se, 
että näin saatetaan saada edes jollain tasolla kuvailtua 
aineistoa, joka muuten jäisi kokonaan kuvailemat-
ta. Kuvailutyötä automatisoivilla ratkaisulla voidaan 
myös rikastaa olemassa olevaa metadataa.

 2.3  Kuvailu sanaston kanssa tai ilman
Erilaisten dokumenttien sisältöä kuvaillaan monista 
eri lähtökohdista. Varsinainen asiasanoitus, koneel-
lisesti tai ihmisvoimin, tehdään käyttötarkoitukseen 
sopivan kuvailusanaston perusteella, esimerkkinä 
vaikkapa Yleinen suomalainen ontologia YSO tai sen 
edeltäjä Yleinen suomalainen asiasanasto YSA. Tällä 
pyritään varmistamaan kuvailun yhteismitallisuutta ja 
aineiston löydettävyyttä. 

Aineistoa voidaan myös kuvailla vapaammin - ja 
astetta subjektiivisemmin - käyttämättä kontrolloitua 
sanastoa tai laventamalla sanaston käyttöön liittyviä 
ohjeistuksia. Tällöin kuitenkin puhutaan ennemmin 
vaikkapa avainsanojen määrittämisestä tai aineiston 
“taggaamisesta”. Viimeksi mainitun tausta-idea saatta-
kin olla tuttua esimerkiksi blogeista tai muun sosiaali-
sen median puolelta esim Twitterin, Instagramin jne. 
aihetunnisteiden, hashtagien kautta. Avainsanojen tai 
erilaisten tagien määrittely saattaa olla tarpeen myös 
esim. tutkijan omiin tarkoituksiin hänen tutustues-

saan aineistoonsa, tai tilanteessa, jossa aineistolle tuo-
tetaan metadataa joukkoistamalla. 

Joskus on tarpeen myös tunnistaa tekstinlouhinnan 
keinoin esimerkiksi tekstimassasta henkilöiden, paik-
kojen, yritysten tai tuotteiden nimet sekä vaikkapa 
erilaisia yksiköitä, ajankohtia ja suureita. Tällöin on 
kyseessä nimien tunnistus (named entity recognition, 
NER). Saatavilla on erilaisia työkaluja, jotka nimiä 
tunnistamalla auttavat tekstin jäsentämisessä mm. tie-
donhaun tarpeisiin.

 2.4  Sisällönkuvailun laadun mittaus
Sisällönkuvailun laadun mittaaminen ei ole suora-
viivainen tehtävä. On vaikeaa määrittää ehdottomat 
kriteerit laadukkaalle kuvailulle tai löytää jokin ver-
tailukohta, joihin muiden samasta tekstistä tehtyjen 
kuvailujen oikeellisuutta voitaisiin verrata. Huomi-
onarvoista on, että eri kuvailijoiden välillä, tai saman-
kaan kuvailjan eri kerroilla tuottamien kuvailujen 
välillä, on harvoin kovin suurta yhdenmukaisuutta. 
Empiirisissä kokeissa eri ihmisten tuottamien kuvai-
lujen yhdenmukaisuus on ollut 30-50% (Medelyan, 
2009). Voi myös olla, että esimerkiksi maallikkojen 
tai asiasanoitukseen perehtymättömien asiasanoi-
tus on keskenään yhtenevää, mutta huonosti sisältöä 
kuvaavaa.

Laadun mittaamisesssa ja arvioinnissa voidaan hyö-
dyntää esimerkiksi kuvailijajoukon keskinäistä saman-
mielisyyttä. Näin ollen mitä enemmän yksittäinen 
kuvailu sisältää samoja asiasanoja kuin muut samasta 
tekstistä tehdyt kuvailut, sitä laadukkaampana tätä 
kuvailua voidaan pitää (ks. Rolling, 1981). Tässä 
kuvailijaksi voidaan toki laskea algoritmitkin, jolloin 
automaattisesti tuotettuja asiasanoja voidaan verrata 
ihmisen antamiin asiasanoihin. Voidaan esimerkiksi 
laskea kuinka monta samaa asiasanaa algoritmit ovat 
ehdottaneet dokumentille ja mitä ihmisten valitse-
mia asiasanoja jäi puuttumaan. Näin voidaan laskea 
tiedonhaun arvioinnista tuttuihin saantiin ja tarkkuu-
teen perustuvia tunnuslukuja, esim. F1-tunnusluku 
on saannin ja tarkkuuden harmoninen keskiarvo. Jos-
kus arvioinnissa on myös otettava huomioon ehdo-
tettujen asiasanojen järjestys, etenkin tilanteessa jossa 
oletetaan, että ensimmäiset asiasanat ovat tärkeim-
piä (mittarina esim. NDCG, Normalized Discounted 
Cumulative Gain huomioi tämän). 

Toinen tapa lähestyä sisällönkuvailun laadun arvi-
ointia on kysyä ihmisten mielipidettä ehdotetusta 
kuvailusta. Asiantuntijat (tai maallikot) voivat arvioi-
da tekstille annettujen asiasanojen laatua ja hyödylli-
syyttä jollain asteikolla, esimerkiksi asteikolla yhdestä 
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viiteen tai kategorioilla kuten hyödyllinen / kelvol-
linen / väärä. Vastaajilta voidaan kysyä lisäinformaa-
tiota ja perusteluja avovastauksissa tulosten tulkinnan 
avuksi.

 2.5  Automaattisen sisällönkuvailun 
palveluiden hyödyntäjät 
Automaattisen sisällönkuvailun palvelulle voidaan 
tunnistaa erilaisia hyödyntäjä- ja käyttäjäryhmiä. 
Loppukäyttäjänä voidaan kaikissa tapauksissa pitää 
tiedonhakijaa, jolle kuvailua ylipäätään tehdään. 
Mahdollisimman laadukkaalla ja eri aineistot kattaval-
la automaattisella kuvailulla mahdollistetaan tiedon 
löytyvyys. 

Tiedonhakijoita kiinteämmin automaattisen kuvai-
lun palvelun kanssa tekemisissä ovat sisällönkuvai-
lijat. Kuvailijat voivat olla yksittäisiä ammattilaisia 
KAM-sektorilla, mediataloissa tai vaikka yksittäisen 
yrityksen tietohallintopalveluissa. Näissä tapauksis-

sa automaattisen kuvailun palvelu on usein apuväline 
sisällönkuvailutyölle, joka on määritelty osaksi henki-
lön työnkuvaa. Yksittäisillä kuvailijoilla voi olla myös 
rooli automaattisen kuvailun työkalun kouluttamises-
sa (ks. tarkemmin luku 3).

Toisesta näkökulmasta tarkasteltuna automaattisen 
kuvailun hyödyntäjänä voidaan nähdä yritykset, jotka 
pyrkivät palvelun avulla tehostamaan tai laajentamaan 
omia toimintaprosessejaan. Yrityksen toimintaideaan 
voi kuulua kuvailupalveluiden tuottaminen kirjastoil-
le (Suomessa esim. Kirjastopalvelu) tai uutistekstien 
aiheen tunnistaminen kohdennetun mainonnan tar-
peisiin. Yrityksen toiminta voi myös perustua auto-
maattisen kuvailun palvelun myymiseen sitä tarvit-
sevalle organisaatiolle, jolloin palvelu usein tuodaan 
osaksi järjestelmän hankkijan olemassaolevaa teknistä 
infrastruktuuria (ks. esim. taulukossa listatut työkalut 
ja yritykset).

Maui Server Mauilla voi tehdä termien erottelua tekstistä. Se kehitettiin aluksi osana 
Alyona Medelyanin väitöstutkimusta Waikaton yliopistossa (Medelyan, 
2009). Sittemmin integroitu Annifiin TopQuadrant-yhtiön julkaiseman 
Maui Server -rajapintapalvelun kautta.

PoolParty Extractor Termien erottelua, sisällön luokittelua (menetelminä SVM, syväoppimi-
nen ja naiivi Bayes)

TopBraid Tagger and AutoClassifier Termien erottelua tekstistä. Perustuu Mauiin ja MauiServeriin.

DoubleVerify / Leiki Leiki Focus analysoi sisältöjä perustuen ontologiaan, jossa yli 2 mil-
joonaa sanayhdistelmää liittyy yli 100 000 kieliriippumattomaan 
käsitteeseen.

Lingsoft Lingsoftin työkalulla voi tehdä tekstinlouhintaa, eli tiedon etsimistä 
vapaasta tekstistä. Taustalla sanojen palauttaminen perusmuotoon ja 
rikastaminen ontologioiden perusteella.

Profium Ydintuotteen (Profium Sense) toiminta perustuu muistinvaraiseen NoS-
QL-graafitietokantaan, joka sisältää tehokkaan päättelykoneen. Sen 
tukena ovat ontologiat ja asiakkaan tarpeen muokattavat säännöt.

Connexor Ontology Matcher Etsii tekstistä ontologiatermejä. Esikäsittelynä tekstistä muodoste-
taan automaattisesti metadataa parserilla, joka mm. muuntaa sanoja 
perusmuotoon ja erottelee sanaluokkia sekä kieliopillisia ja semanttisia 
suhteita.

Invenio-Classifier Avainsanojen etsimistä tekstistä, etsintä ei perustu koneoppimiseen tai 
tekoälyyn, vaan pohjautuu säännöllisiin lausekkeisiin. 

Automaattisen sisällönkuvailun työkaluja

https://github.com/TopQuadrant/MauiServer
https://www.poolparty.biz/poolparty-extractor
https://www.topquadrant.com/products/topbraid-tagger-autoclassifier/
https://www.leiki.com/
https://www.leiki.com/
https://www.lingsoft.fi/
https://www.profium.com/
https://www.connexor.com/nlplib/?q=demo/mmd-ontology
https://www.connexor.com/nlplib/?q=demo/mmd-ontology
https://github.com/inveniosoftware-contrib/invenio-classifier
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Automaattisen kuvailun työkalu voidaan myös inte-
groida esimerkiksi osaksi tietojärjestelmää tiedonha-
kutoimintojen rikastamiseksi. Näissä tapauksissa työ-
kalusta tulee osa järjestelmän toimintakokonaisuutta 
niin, että toiminnot tapahtuvat osana tiedonhaku-
pyyntöjä eivätkä ole kiinteästi sidoksissa aineistojen 
kuvailuun. Esimerkiksi LD4P2-hankkeessa tehdyssä 
SMASH!-prototyypissä Cornellin yliopiston kirjaston 
hakupalveluun on tehty Annifin avulla toiminto, joka 
ehdottaa käyttäjän syöttämään hakulauseen perus-
teella sopivia LCSH-kuvailusanaston aiheita (Khan, 
2020). Samankaltaista toiminnallisuutta on suunni-
teltu myös Finna-palveluun ja CSC:n tutkimustieto-
varannon hakupalveluun.

Eri hyödyntäjätahojen rooleja automaattisen kuvai-
lun palvelun ylläpidossa kuvataan seuraavassa luvussa 
3.

1  Annifista ja sen taustamenetelmistä voi lukea lisää englanniksi GitHubin wikisivulta tai osoitteesta annif.org. Annifilla on 
myös suomenkielinen asiakaswiki. 

 2.6  Automaattisen sisällönkuvailun 
työkalu Annif
Sisällönkuvailun avuksi on kehitetty työkaluja, joista 
yksi on tässä selvityksessä käsiteltävä Annif (Suomi-
nen, 2019). Annifin toiminta perustuu erilaisiin kie-
liteknologiaa ja koneoppimista hyödyntäviin työka-
luihin ja algoritmeihin, joita voi käyttää erikseen tai 
yhdessä toistensa kanssa. Esimerkkejä Annifin käyt-
tämistä työkaluista ovat Maui, Omikuji, fastText ja 
Gensim. Annifin hyödyntämiä menetelmiä esitellään 
tarkemmin kappaleessa 4. Annif on avointa lähde-
koodia, ja kenen tahansa hyödynnettävissä. Annif 
on myös helposti muokattavissa käyttäjänsä tarpeita 
vastaavaksi. Annifilla on myös rajapintapalvelu, joka 
mahdollistaa integroinnin käyttäjien omiin järjestel-
miin. Selvityksen kirjoittamishetkellä Annifia on hyö-
dynnetty eniten suomen-, ruotsin- ja englanninkieli-
seen asiasanoitukseen Yleisen suomalaisen ontologian 
YSOn perusteella. Annif on kuitenkin periaatteessa 
kieliriippumaton, sikäli kun taustatyökaluista löytyy 
halutun kielen tuki.1 Muita hiukan Annifia vastaavia 
työkaluja ominaisuuksineen käydään läpi edellisellä 
sivulla olevassa taulukossa.

mallitmallitkouluttaminen

ehdottaminen

jatko- 
kouluttaminen

sanasto

korpus

doku-
mentti

aihe-
ehdo-
tukset

korja-
tut 
aiheet

sisällönkuvailija

sisällöllinen
ylläpitäjä

https://github.com/NatLibFi/Annif/wiki
http://annif.org
https://www.kiwi.fi/display/Finto/Annif
https://github.com/zelandiya/maui
https://github.com/tomtung/omikuji
https://github.com/tomtung/omikuji
https://fasttext.cc/
https://fasttext.cc/
https://radimrehurek.com/gensim/
https://radimrehurek.com/gensim/
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 3  Automaattisen kuvailun palvelun 
toiminnallisuudet ja ylläpito
Automaattisen kuvailun työkalut tarjoavat useita eri 
toimintoja. Tässä luvussa on keskitytty erityisesti 
Annif-työkalun tarjoamiin toiminnallisuuksiin. Muis-
sa vastaavissa työkaluissa toiminnallisuudet voivat olla 
hiukan erilaisia.

Toiminnallisuudet on tässä luvussa jaoteltu kol-
men eri käyttäjäryhmän mukaan: sisällöllinen ylläpi-
to, sisällönkuvailijat ja tekninen ylläpito. Käytännössä 
samat henkilöt tai järjestelmät voivat olla järjestel-
män suhteen useammassakin näistä rooleista. Vaikka 
sisällönkuvailijat ovat järjestelmän keskeisin käyttä-
järyhmä, sisällöllistä ylläpitoa tarvitaan pystyttämään 
järjestelmä käyttökuntoon ennen kuin sisällönkuvai-
lijat voivat sitä hyödyntää, joten sisällöllisen ylläpidon 
toiminnallisuudet käsitellään ensin.

 3.1  Sisällöllinen ylläpito
Automaattisen kuvailun järjestelmän sisällöllistä yllä-
pitoa tekevät metatiedon asiantuntijat, joilla on käy-
tettävissään kuvailusanasto koneluettavassa muodossa 
sekä jo kuvailtuja esimerkkidokumentteja. Heidän 
tehtävänään on valmistella järjestelmä sellaiseen kun-
toon, että sisällönkuvailijat voivat sitä hyödyntää sekä 
huolehtia, että järjestelmä toimii laadullisesti par-
haalla mahdollisella tavalla myös jatkossa esimerkiksi 
kuvailusanaston muuttuessa tai kun uutta koulutusai-
neistoa tulee saataville.

 3.1.1  Projektien hallinta
Tekstin sisällönkuvailuun tarkoitetut koneoppimis-
mallit ovat käytännössä aina sidoksissa tiettyyn sanas-
toon (esim. Yleinen suomalainen ontologia YSO tai 
Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä YKL) sekä 
luonnolliseen kieleen (esim. suomi, ruotsi, englanti tai 
pohjoissaame). Käytettävän sanaston ja kielen valin-
ta tapahtuu luomalla projekteja. Projektin määrittelee 
joukko asetuksia, kuten käytettävä sanasto, kieli, algo-
ritmi ja mahdolliset hyperparametrit eli koneoppimis-
mallien rakenteeseen liittyvät asetukset. 

 3.1.2  Kouluttaminen
Kun projekti on määritetty, se täytyy yleensä vielä 
kouluttaa esimerkkidokumenteilla. Kouluttamisessa 
luodaan projektin määritysten mukainen koneoppi-
mismalli ja opetetaan se esimerkkidokumenttien avul-

la ennustamaan aiheita dokumenteille. Kouluttamisen 
jälkeen projekti on käyttövalmis.

Kouluttaminen tapahtuu syöttämällä koneoppi-
mismallille korpus, joka koostuu joukosta etukäteen 
kuvailtuja dokumentteja. Kouluttamisen lopputu-
lokseen vaikuttavat myös käytettävät esikäsittelytavat 
(esim. sanojen perusmuotoistaminen eli lemmatisoin-
ti) sekä koneoppimismallin hyperparametrit. Koulut-
taminen saattaa olla raskasta ja vaatia paljon lasken-
taresursseja ja/tai RAM-muistia. Neuroverkkomallien 
kouluttamista nopeutetaan usein grafiikkasuoritti-
milla (GPU, graphics processing unit) suoritettavalla 
laskennalla, mutta siitä huolimatta mallin koulutus 
saattaa viedä tunteja tai jopa useita päiviä.

Jotkin projektityypit eivät kuitenkaan kouluttamista 
tarvitse, esimerkiksi jos ne perustuvat toisista projek-
teista saatavien tulosten yhdistelyyn (ns. ensemble) tai 
ulkoiseen, verkon yli käytettävään palvelurajapintaan.

 3.1.3  Laadun arviointi
Kun projekti on koulutettu, sen tuottamien ehdotus-
ten laatua voidaan arvioida jo kuvailtuja dokument-
teja vasten. Arvioinnin ajatuksena on tuottaa joukolle 
dokumentteja (testikorpus) aihe-ehdotukset ja verrata 
algoritmin antamia ehdotuksia aiemmin ihmistyö-
nä tehtyihin kuvailuihin. On tärkeä varmistaa, että 
testikorpukseen sisältyviä dokumentteja ei ole käy-
tetty projektin kouluttamisessa eli ne ovat algoritmin 
kannalta uusia, koska muuten algoritmi voi muistaa 
yksityiskohtia koulutusdokumenteista ja antaa siksi 
epärealistisen hyviä ehdotuksia. Ehdotusten laatua 
arvioidaan tyypillisesti samankaltaisuusmittareilla 
kuten saanti, tarkkuus, F1-score ja NDCG. Jos arvi-
oitu laatu ei tyydytä, voi ylläpitäjä kokeilla vaihtaa 
projektin asetuksia (esimerkiksi hyperparametrit) ja 
uudelleenkoulutuksen jälkeen arvioida laatua uudel-
leen, kunnes saavutettu laatu on riittävän hyvä.

 3.1.4  Sanaston päivittäminen
Projektin kouluttamisen yhteydessä luotava koneop-
pimismalli perustuu aina senhetkiseen sanastoon. 
Sisällönkuvailuun käytettäviä sanastoja kuitenkin päi-
vitetään ja laajennetaan jatkuvasti, esimerkiksi lisää-
mällä tarpeelliseksi todettuja uusia käsitteitä. Projek-
tin käyttämä sanasto on mahdollista päivittää uuteen 
versioon. Päivityksessä hyödynnetään sanaston käsit-
teiden yksilöiviä tunnisteita (URI, Uniform Resource 
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Identifier), jotka pysyvät samoina, vaikka termeihin 
tulisi muutoksia.

Vanhaa sanastoversiota vasten luotu malli ei vält-
tämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Esi-
merkiksi useimmat koneoppimismallit pystyvät 
tunnistamaan vain niitä aiheita, jotka esiintyvät kou-
lutusdatassa, joten ne eivät pysty ehdottamaan uudes-
sa sanastoversiossa lisättyjä käsitteitä. Mallien kou-
luttaminen voi kuitenkin olla raskas prosessi, joten 
sitä ei välttämättä haluta tehdä joka kerta kun sanasto 
päivittyy.

 3.1.5  Uudelleenkouluttaminen
Projektien sisältämät koneoppimismallit voidaan kou-
luttaa uudelleen, jos siihen on riittävästi syitä. Esimer-
kiksi muuttunut sanasto, parempi koulutusaineisto 
tai halu kokeilla uusia hyperparametreja voivat toimia 
perusteena. Uudelleenkouluttamisessa vanha koneop-
pimismalli poistetaan ja sen tilalle luodaan kokonaan 
uusi, korvaava malli.

 3.2  Sisällönkuvailijat
Sisällönkuvailijat ovat automaattisen sisällönkuvailun 
järjestelmän varsinaisia käyttäjiä, jotka hyödyntävät 
järjestelmän antamia aihe-ehdotuksia kuvailutyössään.

 3.2.1  Ehdottaminen
Ehdottaminen on sisällönkuvailijan kannalta jär-
jestelmän keskeisin palvelu, jossa käyttäjä syöttää 
dokumentin ja järjestelmä ehdottaa sen perusteella 
dokumentille soveltuvia aiheita, kuten asiasanoja tai 
luokkia. Ehdottaminen voi tapahtua käytännössä raja-
pintapalvelun kautta siten, että sisällönkuvailija käyt-
tää omaa kuvailujärjestelmäänsä, joka on integroitu 
automaattisen sisällönkuvailun järjestelmään. Toinen 
vaihtoehto, joka ei vaadi järjestelmäintegraatiota on, 
että sisällönkuvailija syöttää tekstin suoraan auto-
maattisen sisällönkuvailun järjestelmään esimerkiksi 
verkkolomakkeen kautta ja saa ehdotukset nähtäville 
kopioitavaksi varsinaiseen kuvailujärjestelmään. Täs-
säkin tapauksessa verkkolomake tukeutuu automaatti-
sen sisällönkuvailun järjestelmän rajapintapalveluun.

 3.2.2  Jatkokouluttaminen
Järjestelmän tuottamat ehdotukset dokumentin 
aiheiksi eivät välttämättä ole sellaisinaan hyviä. Jou-
kossa on usein aiheita, jotka ovat dokumentin kan-
nalta toissijaisia tai virheellisiä. Toisaalta jokin aivan 
keskeinen aihe voi puuttua ehdotuksesta. Tällöin 
sisällönkuvailija voi korjata kuvailuehdotusta poista-
malla epärelevantteja aiheita ja lisäämällä uusia ennen 

kuin kuvailu syötetään kuvailujärjestelmään. Samalla 
kuvailujärjestelmä voi lähettää alkuperäisen dokumen-
tin sekä korjatun kuvailun automaattisen sisällönku-
vailun järjestelmään, joka niiden perusteella päivittää 
mallia ja pyrkii siten korjaamaan toimintaansa niin, 
että sen ehdotukset kehittyvät paremmiksi.

 3.3  Tekninen ylläpito
Annifin tapauksessa käyttäjien suorittama sisällönku-
vailu on tarkoitettu tehtävän rajapinnan kautta, joka 
mahdollistaa Annifin käytön sisällönkuvailupalvelun 
alustana ja integroinnin muihin järjestelmiin. Tässä 
luvussa kuvataan sisällönkuvailun rajapintapalvelun 
tekniseen ylläpitoon liittyviä seikkoja.

 3.3.1  Käytön seuranta
Automaattisen sisällönkuvailupalvelun ulkoisen vai-
kuttavuuden arvioimiseksi sen käyttöä on seurattava. 
Yksinkertaisimmillaan tilastoinnissa voidaan ilmoit-
taa rajapintakutsujen ja eri käyttäjien kokonaismäärä. 
Voi myös olla hyödyllistä ilmoittaa kutsujen määrä eri 
tavoin jaoteltuna, esim. kutsut per

• projekti (sanasto/kieli)
• käyttäjä tai organisaatio
• verkkosivu, jonka kautta rajapintaa on käytetty
• käyttäjän verkkoselain tai sovellus (useragent)

Voidaan myös eritellä kutsujen ja eri käyttäjien 
määrät käyttäjäryhmittäin, esim.

• satunnaiset käyttäjät
• säännölliset käyttäjät
• massa-ajoja tekevät käyttäjät

Myös jatkokoulutusesimerkkien syöttöjen määrää 
on syytä seurata. Palvelun laadun kehittämiseksi ja 
kehityskohteiden tunnistamiseksi myös kuvailtavis-
ta dokumenteista voi olla hyödyllistä kerätä tietoja 
(tietosuojan puitteissa), esim. ehdotetut asiasanat ja 
dokumenttien pituus. Rajapintapalvelun teknisen 
toiminnan valvomiseksi voidaan seurata kutsujen 
vasteaikoja.

 3.3.2  Resurssien riittävyyden 
varmistaminen
Resurssien riittävyyden varmistaminen riippuu alus-
tasta, jolla järjestelmää ajetaan. Palvelinympäristös-
tä riippuen resursseja voidaan mahdollisesti lisätä tai 
vähentää käyttömäärien ja/tai kutsujen vasteajan seu-
rannan perusteella joko ylläpitäjän toimesta tai auto-
maattisestikin määrättyjen sääntöjen mukaan. Ongel-
matilanteessa resurssien riittävyyden takaamiseksi on 
mahdollista rajoittaa käyttäjien tekemien kutsujen 
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tahtia/taajuutta jo liikenteenohjauksessa ennen niiden 
päätymistä sisällönkuvailusovellukselle.

 3.3.3  Tietoturvasta huolehtiminen
Rajapintapalvelun palvelimen oikeellisuuden toden-
tamiseksi ja verkkoliikenteen salaamiseksi palvelun 
on syytä käyttää HTTPS-yhteyttä. Palvelussa käy-
tettävien ohjelmistokirjastojen osalta tietoturvasta 
on huolehdittava näiden säännöllisellä päivittämisel-
lä (konttipohjaisessa ympäristössä kuvien uudelleen 
koostamisella, ks. luku 5.2) mahdollisesti automati-
soitua prosessia hyödyntäen. 

Jatkokoulutuksen yhteydessä on tärkeää huolehtia 
järjestelmään mahdollisesti tallennettavien dokument-
tien tietoturvasta. Dokumenttien ulkopuolisille pal-
jastumisen riskin pienentämiseksi voi olla hyödyllistä 
salata ne ja/tai sekoittaa niiden sanajärjestys (tällöin 
ihmisnäkökulmasta dokumentti ei vastaa alkuperäistä, 
mutta useimmat sisällönkuvailussa käytettävät algorit-
mit voivat hyödyntää niitä kuten alkuperäisiä). Myös 
kaikki sisällönkuvailun kannalta epäoleellinen teks-
tisisältö kannattaa mahdollisuuksien mukaan jättää 
kokonaan tallentamatta (erityisesti numerot ja merk-
kijonot, jotka saattavat olla henkilötietoja). 

Myös rajapintapalvelun käytön seurannassa kerät-
tävien tietojen turvaamisessa tulee olla huolellinen, 
mahdollisuuksien mukaan anonymisoimalla tiedot 
sopivalla tavalla. Käyttäjiltä kerättävät tiedot tulee 
mainita palvelun tietosuojatiedotteessa.

Mallien muuttumista jatkokoulutuksen vuoksi tulee 
seurata, jotta voidaan havaita mallien tahaton vinou-
tuminen tai tahallinen vinouttaminen. Yksi mahdol-
linen tapa toteuttaa seuraaminen on automatisoida 
mallien laadun arviointi tapahtumaan säännöllisesti, 
esim. aina kun uusia jatkokoulutusesimerkkejä on 
syötetty tietty määrä tai aikavälein. Tahallinen vinout-
taminen voidaan estää esim. sallimalla jatkokoulutus 
vain tunnistetuille käyttäjille. 

 3.4  Käyttöliittymä- ja rajapintaratkaisut 
Automaattisen sisällönkuvailun järjestelmä näkyy 

käyttäjille erilaisten käyttöliittymien avulla. Anni-
fin tapauksessa ylläpitotoimintoja tehdään pääosin 
komentorivikäyttöliittymällä. Sisällönkuvailijan toi-
minnot taas tarjotaan REST-tyyppisenä rajapinta-
palveluna, joka on tarkoitettu integroitavaksi varsi-
naiseen kuvailujärjestelmään, jossa sisällönkuvailu 
tehdään - esimerkiksi JYX- tai Osuva-julkaisuarkis-
ton syöttölomakkeen. Käyttäjä näkee tällöin toimin-
nallisuuden osana normaalia sisällönkuvailuprosessia 
eikä välttämättä edes ole tietoinen siitä, että Annif 
on taustalla tarjoamassa aihe-ehdotuksia. Toinen tapa 
käyttää sisällönkuvailijan toimintoja on web-lomake, 
esimerkiksi Finto AI, johon kuvailtava teksti syöte-
tään ja joka antaa aihe-ehdotukset käyttäjälle ilman, 
että kuvailujärjestelmään tehdään muutoksia. Käyt-
täjä joutuu tällöin kopioimaan haluamansa aiheet 
kuvailujärjestelmään.

 4  Menetelmät ja suunnitteluratkaisut 
 4.1  Käytettävät sanastot ja niiden 
päivittäminen
Automaattisessa sisällönkuvailussa käytettävät sanas-
tot tulisi valita ensisijaisesti sisällönkuvailuprosessin 
tarpeiden perusteella. On mielekästä käyttää samoja 
sanastoja niin automaattiseen kuin ihmistyönä tapah-
tuvaan sisällönkuvailuun.

Käytännössä joitakin valintoja on kuitenkin tehtävä. 
Sanastot eivät välttämättä ole yhtenäisiä kokonaisuuk-
sia vaan koostuvat osasista, jotka sitoutuvat toisiin-
sa kiinteämmin tai löyhemmin. Esimerkiksi YSO 
koostuu yleiskäsitteistä, mutta sen yhteydessä käyte-
tään usein myös YSO-paikat-sanastoa, joka nimensä 
mukaisesti koostuu maantieteellisistä paikoista ja nii-
den nimistä. Automaattisen kuvailun työkalulle nämä 

voitaisiin syöttää joko kahtena erillisenä sanastona tai 
yhtenä kokonaisuutena, joka sisältää molemmat. 

Kummassakin vaihtoehdossa on hyvät ja huonot 
puolensa. Erillisten, pienempien sanastojen pohjalta 
luodut koneoppimismallit saattaisivat antaa tarkempia 
ehdotuksia, koska yleensä koneoppiminen toimii par-
haiten rajatuilla aihepiireillä. Toisaalta yhdistäminen 
samaksi sanastoksi tarkoittaa, että ehdotukset molem-
mista sanastoista ovat keskenään samalla viivalla, jol-
loin niistä voidaan helpommin poimia relevanteim-
mat ehdotukset. Dokumentille, joka käsittelee yleistä, 
ei paikkaan sidottua aihepiiriä (esimerkiksi fysiolo-
gia tai matematiikka), ei väkisin ehdoteta paikkoja 
aiheiksi.

http://ai.finto.fi
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 4.2  Koulutusdatan valinta ja kerääminen 

Koneoppimismallien opettamiseen tarvitaan koulu-
tusdataa eli käytännössä ihmistyönä kuvailtuja doku-
mentteja. Algoritmien vaatimukset koulutusdatalle 
vaihtelevat, mutta yleensä suurempi määrä on parem-
pi. Jonkinlaisena nyrkkisääntönä voi pitää, että kou-
lutusdokumentteja pitäisi olla merkittävästi enemmän 
kuin kuvailusanastossa on aiheita - mielellään esimer-
kiksi 50-100 kertaa enemmän, mutta vähintään 10 
kertaa aiheiden lukumäärä.

Koulutusdatana voi käyttää eri pituisia dokument-
teja. Lyhimmillään koulutusdokumentti voi olla 
pelkkä nimeke (otsikko). Myös nimekkeen ja tiivis-
telmän yhdistelmää voi käyttää silloin kun tiivistelmä 
on saatavilla. Tällaisten lyhyiden tekstidokumenttien 
hyviä puolia ovat se, että niitä on usein helposti saata-
villa suuria määriä esimerkiksi bibliografisista viitetie-
tokannoista. Annifin ensimmäinen prototyyppiversio 
perustui Finna-palvelun avoimesta rajapinnasta ladat-
tuihin tietueisiin, joista poimittiin nimeke, tiivistelmä 
ja aiheet. Finna on edelleenkin merkittävin yksittäi-
nen Annifin koulutusdatan lähde.

Myös kokotekstidokumentteja voi luonnollisesti 
käyttää koulutusdatana, jos niitä on saatavana riittä-
västi. Tyypillisiä lähteitä kokotekstidokumenteille ovat 
esimerkiksi julkaisuarkistot.

Koulutusdata on kerättävä alkuperäisistä järjes-
telmistä esimerkiksi rajapintapalveluiden kautta ja 
muunnettava Annifille sopivaan muotoon ns. korpuk-
seksi. Annif tukee tällä hetkellä kahta yksinkertaista 
korpusformaattia, joista yksi sopii paremmin lyhyille 
dokumenteille (kaikki tieto yhdessä TSV-muotoisessa 
tiedostossa) ja toinen kokotekstidokumenteille (kaksi 
tiedostoa per dokumentti, yhdessä raakateksti ja toi-
sessa aiheet). Kun koulutusdata on kerätty ja muun-
nettu korpukseksi, seuraavat työstövaiheet tapahtuvat 
Annifin sisällä automaattisesti.

 4.3  Koulutusdatan esikäsittely 
Ennen sisällönkuvailualgoritmien käyttöä kerätty 
koulutusdata tulee esikäsitellä. Esikäsittelyssä syöte-
teksti muokataan paremmin tietokoneelle sopivaan 
muotoon, mikä parantaa käytettävien koneoppimis-
menetelmien tuloksia.

 4.3.1  Syötetekstin saneistaminen
Sane (token) on sanamuodon esiintymä syötetekstissä 
eli se tarkka muoto, missä tietty sana esiintyy tarkas-
teltavassa kohdassa juoksevaa syötetekstiä. Saneistami-
sessa (tokenization) tekstin saneet erotellaan toisistaan. 
Yksinkertaisimmillaan saneistamisessa saneet voidaan 

erotella sanavälien mukaan, mutta käytännössä saneis-
tamisessa joudutaan ottamaan kantaa siihen, miten 
käsitellään mm. välimerkit, tavu- ja väliviivat, lyhen-
teet, numerot, internet-osoitteet ja yhdyssanat.

Saneistamisen jälkeen saneita yleensä jatkokäsitel-
lään ja normalisoidaan saneiden määrän vähentämi-
seksi ja merkitykseltään samankaltaisten saneiden 
yhdistämiseksi. Hyvin yleiset saneet (esimerkiksi kon-
junktiot) kannattaa usein poistaa, ja sanojen erilaiset 
kirjoitusasut tai synonyymit saattaa olla hyödyllistä 
yhdistää samaksi saneeksi. Saneiden käsittelyssä on 
kaksi perusmenetelmää, typistäminen (stemming) ja 
perusmuotoistaminen (lemmatization). Typistämises-
sä pyritään poistamaan päätteet ja löytämään sanan 
vartalo yleensä yksinkertaisten kielikohtaisten sääntö-
jen ja heuristiikkojen avulla. Perusmuotoistamisessa 
hyödynnetään lisäksi käytettävän kielen sanakirjaa tai 
lauseenjäsennystä, ja kukin sane pyritään muuttamaan 
merkitykseltään oikeaan perusmuotoonsa.

 4.3.2  Esiintymämatriisi
Saneistamisen ja mahdollisen jatkokäsittelyn jälkeen 
jäljellä olevat saneiden joukko muodostaa sisällön-
kuvailussa käytettävän syötesanaston (input vocabu-
lary). Syötesanaston perusteella käytettävä koulutus-
data esitetään esiintymämatriisina (term-document 
matrix). Esiintymämatriisi on yleisesti luonnollisen 
kielen käsittelyssä ja myös sisällönkuvailussa käytet-
ty tietorakenne tekstiaineistoille. Esiintymämatriisis-
sa kullekin dokumentille merkitään siinä esiintyvät 
saneet matriisimuotoon, jossa matriisin rivit vastaavat 
korpuksen dokumentteja ja sarakkeet syötesanaston 
saneita. Matriisin tietty alkio kertoo kyseisen saneen 
esiintymiskertojen lukumäärän painotettuna kyseises-
sä dokumentissa. 

Saneiden esiintymiskertoja esiintymämatriisissa 
painotetaan usein nk. TF-IDF-painotuksella (term fre-
quency–inverse document frequency), sillä esiintymis-
kertojen lukumäärä ei sellaisenaan huomioi saneiden 
yleisyyttä. Harvinaiset saneet ovat todennäköisesti 
yleisiä saneita informatiivisempia, ja on täten perus-
teltua antaa niille korkeampi painoarvo. Saneiden 
esiintymiskertojen lukumäärä yksittäisessä dokumen-
tissa on myös tärkeä tieto, mutta lukumäärän tarkan 
arvon suhteellista merkitystä yleensä vähennetään 
esiintymiskertojen lukumäärän kasvaessa. 

On huomattavaa, että esiintymämatriisissa saneet 
ovat toisistaan riippumattomia. Erilliset saneet kuva-
taan matriiisissa aina eri sarakkeisiin riippumatta 
niiden semanttisesta samankaltaisuudesta. Esiintymä-
matriisia käytettäessä koulutusdatan syöteavaruuden 
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ulotteisuus on täten sama kuin käytettävän syötesa-
naston saneiden lukumäärä. Esiintymämatriisi hävit-
tää myös tekstin saneiden alkuperäisen järjestyksen 
syötetekstissä.

 4.4  Käytettävät algoritmit 
Koneoppimisen näkökulmasta automaattiseen sisäl-
lönkuvailuun on useita erilaisia lähestymistapoja ja 
siihen voidaan soveltaa monia eri algoritmeja. Yleisesti 
ottaen sisällönkuvailua voidaan pitää moniluokkaise-
na tekstin luokittelutehtävänä, jossa jokaiselle syöte-
tekstille poimitaan sitä parhaiten kuvaavat asiasanat 
käytössä olevasta sanastosta. 

Sovellettaessa tekstin luokittelua sisällönkuvailuun 
jokaista sanaston asiasanaa vastaa erillinen luokka 
eli asiasana-avaruudessa on yhtä monta ulottuvuutta 
kuin sanastossa on asiasanoja. Automaattinen sisäl-
lönkuvailu poikkeaa tavanomaisista koneoppimi-
sen luokittelutehtävistä luokkien lukumäärän osalta. 
Koneoppimisessa on tyypillistä, että luokkia on suh-
teellisen vähän, yleensä korkeintaan joitakin kymme-
niä tai satoja. Sisällönkuvailussa käytetyissä sanastoissa 
asiasanojen lukumäärä voi sen sijaan olla kymmeniä 
tuhansia tai jopa enemmän. Esimerkiksi Wikipediassa 
käytetään yli miljoonaa kategoriaa sivujen luokitte-
luun. Tekstin luokittelua suureen määrään eri luokkia 
on viime vuosina tutkittu suhteellisen paljon ja siihen 
on kehitetty useita uusia menetelmiä, sillä sille on löy-
detty useita taloudellisesti merkittäviä sovelluksia.

Useat käytössä olevat algoritmit palauttavat myös 
asiasanoja vastaavat hyvyysarvot eli arviot asiasano-
jen relevanssista kyseessä olevalle syötetekstille. Näitä 
hyvyysarvoja voidaan käyttää asiasanojen rajoittami-
seen esimerkiksi siten, että ainoastaan tiettyä kynnys-
arvoa korkeampia hyvyysarvoja vastaavat asiasanat 
otetaan huomioon, tai asiasanojen järjestämiseen rele-
vanssin mukaiseen järjestykseen.

Tässä dokumentissa tarkasteltavia automaattiseen 
sisällönkuvailuun käytettyjä algoritmityyppejä ovat 
tiedonhakualgoritmit, luokkakohtaiset luokittelualgo-
ritmit, puualgoritmit, tiivistysalgoritmit, hierarkkiset 
luokittelualgoritmit sekä neuroverkot. Algoritmityyp-
pien rajat eivät ole tarkasti määriteltyjä, ja sisällönku-
vailussa käytettävät menetelmät saattavatkin sisäl-
tää osia tai ominaisuuksia useista algoritmityypeistä. 
Algoritmeja voidaan myös yhdistää, ja parhaat tulok-
set saavutetaankin usein erilaisten algoritmien tuloksia 
yhdistelevillä (ensemble) malleilla. 

 4.4.1  Tiedonhakualgoritmit

Automaattista sisällönkuvailua voidaan tulkita tie-
donhakuongelmana, jossa kuvailtava syöteteks-
ti vastaa hakukyselyä ja jokaista sanaston asiasanaa 
vastaa sitä varten laadittu asiasanaa kuvaileva doku-
mentti tai joukko dokumentteja. Tiedonhaku on 
tunnettu ja laajasti käytössä oleva tietojenkäsittelyn 
osa-alue, joten siihen on olemassa runsaasti hyvik-
si havaittuja ja nopeita menetelmiä sekä valmiita 
ohjelmistoratkaisuja. 

Tiedonhaun soveltamisessa sisällönkuvailuun mer-
kittävin haaste on sopivien asiasanoja kuvailevien 
dokumenttien laatiminen. Sisällönkuvailujärjestelmän 
koulutukseen käytetyt korpukset eivät välttämättä 
sovellu suoraan asiasanoja hyvin kuvailevien doku-
menttien automaattiseen laadintaan.

 4.4.2  Luokkakohtaiset luokittelualgoritmit
Moniluokkainen luokittelu on koneoppimisen perus-
tehtävä, johon on olemassa laaja kirjo erilaisia mene-
telmiä. Yksi yleinen lähestymistapa on käydä läpi 
jokainen luokka erikseen ja kouluttaa itsenäinen 
binäärinen luokittelualgoritmi luokittelemaan syö-
te joko kuuluvaksi kyseiseen luokkaan (positiivinen 
luokka) tai ei (negatiivinen luokka). Luokittelualgo-
ritmin koulutuksessa negatiivisen luokan opetusai-
neisto koostetaan muiden luokkien opetusaineistoista. 
Suorittamalla kaikki luokkakohtaiset luokittelualgo-
ritmit voidaan määritellä tietyn syötteen luokkakoh-
taiset hyvyysarvot ja löytää korkeimpia hyvyysarvoja 
vastaavat luokat. 

Automaattisessa sisällönkuvailussa tällaista luokka-
kohtaista lähestymistapaa voidaan tietyllä tapaa pitää 
lähtökohtana tai perustasona, mutta siinä on kak-
si huomionarvoista heikkoutta. Luokkakohtaisten 
luokittelijoiden kouluttaminen ja suorittaminen ovat 
usein laskennallisesti suhteellisen vaativia operaatioita, 
laskennallisen vaativuuden ollessa lineaarinen sanas-
ton koon suhteen, vaikka yksittäisinä luokittelijoina 
käytettäisiinkin laskennallisesti kevyitä algoritmeja. 
Tämä johtuu sisällönkuvailussa käytettävien sanasto-
jen koosta: esimerkiksi YSO:ssa on yli 

30000 käsitettä. Erityisesti tuotannossa olevan sisäl-
lönkuvailujärjestelmän käytönaikainen laskentatar-
ve on usein merkittävä tekijä, sillä järjestelmän tulisi 
kyetä palauttamaan relevantit asiasanat käyttäjälle 
mahdollisimman pienellä viiveellä. Toinen heikkous 
on binääristen luokittelualgoritmien itsenäisyys, sillä 
sisällönkuvailussa tyypillisesti käytettävien sanastojen 
asiasanoilla on usein voimakkaitakin korrelaatioita tai 
tilastollisia riippuvuuksia. Itsenäiset luokkakohtaiset 
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luokittelijat eivät pysty hyödyntämään näitä yhte-
yksiä, mikä saattaa näkyä sisällönkuvailun tulosten 
tarkkuudessa. Luokkakohtaisten luokittelualgorit-
mien laskennallista vaativuutta on myös mahdollista 
pienentää (esim. Yen, Huang, Ravikumar, Zhong & 
Dhillon, 2016).

 4.4.3  Puualgoritmit
Viime vuosina on kehitetty useita erilaisia puualgo-
ritmeja moniluokkaiseen tekstin luokitteluun (Prab-
hu & Varma, 2014; Prabhu, Kag, Harsola, Agrawal 
& Varma, 2018). Puualgoritmit perustuvat hajota ja 
hallitse -periaatteeseen, jossa alkuperäinen ongelma 
jaetaan yksinkertaisemmiksi osaongelmiksi ja joiden 
tuloksista alkuperäisen ongelman ratkaisu lopuk-
si koostetaan. Puurakenteen ansiosta alkuperäisen 
ongelman laskennallinen vaativuus on tyypillisesti alle 
lineaarisen vaativuuden ja parhaassa tapauksessa loga-
ritminen, joten puualgoritmien suoritusaika on usein 
suhteellisen pieni.

Moniluokkaiseen tekstin luokitteluun kehitetyissä 
puualgoritmeissa periaatteena on jakaa joko syöteava-
ruus, sanaston asiasanat tai molemmat rekursiivisesti 
puurakenteen mukaiseksi hierarkiaksi. Jakoperusteena 
voidaan käyttää asiasanojen korrelaatioita tai riip-
puvuuksia, joten selvästi toisistaan eroavat asiasanat 
voidaan jakaa puurakenteen eri haaroihin ja saman-
kaltaisten asiasanojen välinen luokittelu tehdä vasta 
myöhemmin. Puurakenteen haarautumissolmuissa 
(solmuissa, joilla on lapsisolmuja) ratkaistaan alku-
peräistä luokittelua helpompia luokitteluongelmia. 
Tietyssä haarautumissolmussa voidaan esimerkiksi 
keskittyä luokittelemaan syöte ainoastaan muutaman 
luokan välillä koko käytettävän sanaston sijaan. Leh-
tisolmuissa (solmuissa, joilla ei ole lapsisolmuja) on 
tyypillisesti jäljellä enää pieni joukko syötteelle mah-
dollisia luokkia, joita voidaan tarkastella esimerkiksi 
luokkakohtaisilla luokittelualgoritmeilla.

Puualgoritmit ovat laskennallisesti kevyitä, joten 
niiden tuloksia voidaan parantaa käyttämällä useita 
rinnakkaisia, ei-identtisiä puita. Yhdistämällä rinnak-
kaisten puiden tulokset esimerkiksi keskiarvoistamalla 
saadaan usein luotettavampia ja tarkempia luokittelu-
tuloksia. Moniluokkaiseen tekstin luokitteluun käy-
tetyt puualgoritmit ovat kuitenkin tyypillisesti varsin 
isoja, joten puurakenteeseen perustuvan sisällönkuvai-
lumenetelmän tilavaatimus voi olla korkea erityisesti 
käytettäessä useita rinnakkaisia puita.

 4.4.4  Tiivistysalgoritmit

Tiivistysalgoritmeissa (esim. Bhatia, Jain, Kar, Varma 
& Jain, 2015) joko syöteavaruus, sanaston asiasanat 
tai molemmat projisoidaan matalampiulotteiseen ava-
ruuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että alkuperäisen teks-
tisyötteen tai sanaston sijaan luokittelussa käytetään 
niistä tiivistettyjä esitysmuotoja. Tiivistyksessä voi-
daan hyödyntää sanaston asiasanojen korrelaatioita ja 
riippuvuuksia, ja käytetystä tiivistyssuhteesta riippuen 
luokittelun laskennallinen vaativuus voi olla huomat-
tavasti alkuperäistä pienempi. Tiivistystä ei yleensä 
kuitenkaan pystytä suorittamaan ilman informaati-
on häviämistä, josta saattaa seurata sisällönkuvailun 
tarkkuuden heikkenemistä, erityisesti harvinaisten 
luokkien osalta. Tiivistysalgoritmeissa käytettäväksi 
tiivistyssuhteeksi tuleekin valita sopiva kompromis-
si laskennallisen vaativuuden ja tulosten tarkkuuden 
välillä. 

 4.4.5  Hierarkkiset luokittelualgoritmit
Usein annetulla sanastolla on sisäinen hierarkia, eli 
sanaston asiasanat muodostavat puurakenteen. Esi-
merkiksi kirjastojen luokitusjärjestelmässä runot voi 
olla kaunokirjallisuuden alakäsite eli puurakenteessa 
kaunokirjallisuussolmun lapsisolmu. Runot-solmulla 
voi taas olla omia lapsisolmuja, kuten suomen-, ruot-
sin- ja englanninkieliset runot. Luokittelualgoritmeja, 
joissa tätä annettua hierarkiaa hyödynnetään, kut-
sutaan hierarkkisiksi luokittelualgoritmeiksi. Nämä 
algoritmit voidaan myös mieltää puualgoritmien 
erikoistapauksiksi, joissa sanastolla on ennalta annet-
tu hierarkia, kun se puualgoritmeissa yleensä opitaan 
datasta. Hierarkkisessa luokittelussa myös haarautu-
missolmuilla on solmua vastaavat asiasanat toisin kuin 
puualgoritmeissa, joissa lopulliset luokittelupäätök-
set tehdään yleensä vasta lehtisolmuissa. Lisäksi on 
huomattava, että puualgoritmeissa jaetaan sanaston 
lisäksi usein myös syöteavaruus hierarkkisesti eri osiin 
puurakenteessa.

Kuten puualgoritmeissa, myös hierarkkisissa luokit-
telualgoritmeissa luokittelu aloitetaan puun juures-
ta ja jokaisessa haarautumissolmussa tehdään päätös, 
mihin lapsisolmuun algoritmin suorituksessa jatke-
taan. Hierarkkisissa luokittelualgoritmeissa voidaan 
tämän lisäksi tehdä myös päätös pysähtyä tarkastel-
tavaan haarautumissolmuun ja palauttaa sitä vastaa-
va asiasana luokittelun tuloksena. Näin ollen puun 
jokaiseen haarautumissolmuun koulutetaan alkupe-
räistä sisällönkuvailuongelmaa huomattavasti yksin-
kertaisempi moniluokkainen luokittelija. Solmukoh-
taisissa luokittelualgoritmeissa joudutaan käytännössä 
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turvautumaan laskennallisesti kevyisiin algoritmeihin, 
sillä sisällönkuvailussa käytettyjen sanastojen puura-
kenteet ovat suuria ja solmukohtaisia luokittelijoita 
tarvitaan paljon. Sillan ja Freitasin (2011) artikkeli on 
hyvä yleiskatsaus hierarkkiseen luokitteluun.

 4.4.6  Neuroverkot
Kaikki edellä esitellyt algoritmityypit ja menetelmät 
perustuvat esiintymämatriisiin eli tekstidatan sisältä-
mien sanojen esiintymisfrekvensseihin eri asiasanoja 
vastaavissa syöteteksteissä. Erilliset saneet ovat siis toi-
sistaan riippumattomia ja alkuperäisen tekstin sanajär-
jestyksellä ei ole merkitystä. Tätä voidaan pitää mene-
telmien heikkoutena, vaikkakin monilla menetelmillä, 
erityisesti parhailla puualgoritmeilla, päästään usein 
käytännössä korkeisiin luokittelutarkkuuksiin. 

Yksi keino ottaa syötetekstien sanajärjestys huo-
mioon on käyttää syöteteksteille sanojen upotusta 
(word embedding) ja sisällönkuvailualgoritmina neu-
roverkkoa. Sanojen upotus on tiheä, matalaulottei-
nen sanojen esitysmuoto, jossa pyritään säilyttämään 
tietoa myös sanojen semantiikasta. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että semanttisesti läheisillä sanoilla on 
samankaltainen esitysmuoto. Sanojen upotus koulu-
tetaan analysoimalla suuria tekstimassoja. Upotuksen 
matalaulotteisuudesta johtuen syötetekstin sanojen 
järjestys voidaan usein säilyttää ja esiintymämatriisin 
sijaan käyttää jotain muuta esitysmuotoa.

Sanojen upotusta käytetään erityisesti syvien neu-
roverkkojen kanssa. Syvillä neuroverkoilla on viime 
vuosina saavutettu merkittäviä edistysaskelia useis-
sa luonnollisen kielen käsittelyn sovelluksissa. Syvät 
neuroverkot sopivat erityisesti sovelluksiin, joissa tar-
vitaan korkeamman tason ymmärrystä syötetekstin 
sisällöstä. Syviin neuroverkkoihin perustuvia menetel-
miä on kehitetty myös automaattiseen sisällönkuvai-
luun (esim. Liu, Chang, Wu & Yang, 2017), mutta 
ne eivät ainakaan toistaiseksi ole syrjäyttäneet perin-
teisempiä lähestysmistapoja. Tämä johtuu pääosin 
sisällönkuvailun sanastojen suuresta koosta sekä siitä, 
että sanastojen asiasanojen korrelaatioiden ja riippu-
vuuksien hyödyntäminen neuroverkkomenetelmissä 
on osoittautunut haastavaksi.

 4.5  Algoritmien hyperparametrit 
Automaattiseen sisällönkuvailuun käytettävillä algo-
ritmeilla on tyypillisesti useita hyperparametreja eli 
vapaasti säädettäviä parametreja, joiden arvot asete-
taan ennen algoritmin suoritusta. Hyperparametrit 
eroavat siis muista koneoppimismallien parametreista 
siten, että niiden arvoja ei muuteta algoritmin kou-

lutusvaiheen aikana, vaan algoritmin käyttäjän tulee 
itse asettaa hyperparametreille sopivat arvot. Käy-
tännössä tämä on haastavaa, sillä hyperparametrien 
optimaaliset arvot ovat usein käyttökohde- ja datariip-
puvia. Käytetty koneoppimisalgoritmi saattaa myös 
olla herkkä ainakin osalle hyperparametreista, jolloin 
hyviä luokittelutuloksia saavutetaan vain suhteellisen 
tarkasti sopiviksi asetetuilla hyperparametrien arvoilla.

Parhaiden tulosten saavuttamiseksi koneoppimi-
salgoritmeista koulutetaankin tyypillisesti useita eri 
versioita, monilla erilaisilla hyperparametrien arvoil-
la. Yleensä käytettävästä koulutusaineistosta siirre-
tään pieni osuus syrjään validointijoukoksi näiden 
algoritmin eri versioiden vertailemiseksi. Lopulliseksi 
sisällönkuvailualgoritmiksi valitaan lopuksi parhailla 
löydetyillä hyperparametrien arvoilla koulutettu algo-
ritmi. Hyperparametrien arvojen optimointi on usein 
laskennallisesti raskasta, sillä koulutettuja ja vertail-
tavia malleja tarvitaan tyypillisesti paljon. Tämä on 
kuitenkin helppo rinnakkaistaa, sillä rinnakkain kou-
lutettavat mallit ovat toisistaan riippumattomia, joten 
laskenta soveltuu hyvin laskentaklustereille.

 Hyperparametrien arvojen optimoinnissa aluksi 
määritellään tarkasteltavat hyperparametrit ja niil-
le sopivat vaihteluvälit tai todennäköisyysjakaumat. 
Tämän jälkeen voidaan joko käydä läpi kaikki mah-
dolliset hyperparametriyhdistelmät (jos niitä on 
riittävän vähän) tai vaihtoehtoisesti tuottaa sopivalla 
menetelmillä otos hyperparametriavaruudesta. Suosit-
tuja menetelmiä otoksen tuottamiseksi ovat esimer-
kiksi satunnaisotos, hilahaku (grid search), bayesilai-
nen optimointi ja evoluutioalgoritmit. Käytettävissä 
olevista laskentaresursseista riippuen hyperparamet-
rien optimoinnissa käydään läpi tietty määrä hyperpa-
rametriyhdistelmiä. Lopuksi kaikki tulokset kerätään 
yhteen ja katsotaan mikä hyperparametriyhdistelmä 
tuotti parhaat tulokset.

 4.6  Yleiset vs. erikoistuneet projektit ja 
mallit
Yleisten mallien etuina on mm. seuraavat: laajat käyt-
tömahdollisuudet erityyppisillä ja eri organisaatiois-
ta lähtöisin oleville aineistoille, mahdollisuus käyttää 
suuria koulutusaineistoja sekä pienempi ylläpitotaak-
ka. Toisaalta koneoppimismallit yleensä antavat sitä 
parempia tuloksia, mitä rajatumpaa ongelmaa ne pyr-
kivät ratkaisemaan, joten yhteen aineistotyyppiin ja/
tai aihepiiriin erikoistuneilla malleilla saatettaisiin saa-
da laadukkaampia tuloksia, jos vain koulutusaineistoa 
on riittävästi saatavilla. Ei ole yksiselitteistä vastausta 
siihen, kumpi lähestymistapa on parempi.
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 4.7  Palvelun avoimuus ja sen rajoitukset 

Automaattisen sisällönkuvailun palvelun käyttöä voi-
daan rajoittaa monesta eri syystä. Tässä keskitymme 
kuitenkin kulttuuriperintöaineistoille tarkoitettuun 
palveluun, joka on lähtökohtaisesti avoimesti saata-
villa, ellei ole erityistä syytä rajoittaa siihen pääsyä joi-
denkin toimintojen osalta esimerkiksi tietosuojasyistä 
tai liiallisen kuormituksen vaaran vuoksi.

 4.7.1  Käyttörajoitettujen ja 
luottamuksellisten aineistojen käyttö
Monet kuvailun piirissä olevat aineistot ovat teki-
jänoikeuslain tarkoittamia teoksia, joiden kopiointi 
on sallittua vain lain määrittämissä rajoissa. Lisäksi 
osa aineistosta voi olla luottamuksellista, esimerkik-
si sisältää henkilötietoja. Jotta tällaisten aineistojen 
automaattinen kuvailu olisi mahdollista, täytyy jär-
jestelmän olla tietoturvallinen ja sen toimintaperiaat-
teen sellainen, ettei syötteenä annettuja dokumentteja 
kopioida tai säilytetä enempää kuin on järjestelmän 
toiminnan kannalta välttämätöntä ainakaan ilman 
käyttäjän lupaa. Verkkoyhteyksien tulee olla suojattu-
ja (esim. HTTPS-yhteydet rajapintapalveluissa).

 4.7.2  Jatkokoulutuksen rajoittaminen
Jatkokoulutustoiminnallisuuden tarkoituksena on 
koneoppimismallin hienosäätäminen uusilla kou-
lutusdokumenteilla siten, että se tuottaisi parempia 

tuloksia. Tämän toiminnon käyttö saattaa kuitenkin 
johtaa mallin tahalliseen tai tahattomaan vinoutumi-
seen (kts. kohta 3.3.3 yllä) joten pääsyä siihen voi-
daan joutua rajoittamaan esimerkiksi tunnistettuihin 
käyttäjiin tai organisaatioihin.

 4.7.3  Ylikuormituksen välttäminen
Sisällönkuvailutoiminnot voivat olla laskennallises-

ti raskaita, joten ylikuorman välttämiseksi voidaan 
rajoittaa esimerkiksi sallittujen rajapintakutsujen mää-
rää per käyttäjä ja aikayksikkö.

 4.7.4  Mallien ja projektien näkyvyyden 
rajoittaminen
Voi olla muitakin syitä rajoittaa pääsyä osaan toimin-
nallisuuksista. Esimerkiksi rajapintapalvelussa voi olla 
mukana kokeellisia projekteja, joita ei haluta tarjota 
yleiseen käyttöön. Myös ensemble-projektien taustalla 
käyttämät projektit voidaan haluta piilottaa, jotta ne 
eivät häiritsisi käyttäjiä, ja siten ohjata käyttäjiä käyt-
tämään pelkästään ensemble-projekteja. Annif mah-
dollistaa projektien näkyvyyden rajaamisen asteikolla 
julkinen - piilotettu - yksityinen. Piilotettua projektia 
on mahdollista käyttää jos tietää sen tunnisteen, mut-
ta rajapinta ei varsinaisesti kerro sen olemassaolosta. 
Yksityistä projektia ei voi käyttää ollenkaan rajapinta-
palvelun kautta.

 5  Tekninen infrastruktuuri

Tässä luvussa käsitellään automaattisen sisäl-
lönkuvailun rajapintapalveluun liittyvää teknis-
tä infrastruktuuria. Annif toimii esimerkkinä 
sisällönkuvailusovelluksesta.

 5.1  Vaatimukset 
Automaattisen sisällönkuvailun sovelluksen vaati-
mukset ajoalustalle ovat hyvin erilaiset eri toiminnois-
sa: mallien koulutus ja erityisesti hyperparametrien 
etsintä on laskennallisesti raskasta verrattuna mallien 
käyttöön asiasanojen ehdottamiseen. Tämän vuoksi 
on tyypillisesti tarpeellista hajauttaa koulutus tehtä-
väksi eri alustalla kuin missä sovelluksen ajo rajapinta-
pintapalvelun tarjoamiseksi tapahtuu, mahdollisuuk-

sien mukaan mielellään GPU-laskentaan kykenevälle 
koneelle, laskentaklusterille tai supertietokoneelle. 

Kun sovellusta ajetaan rajapintapalvelun tarjoami-
seksi, vaatimus alustan laskentaresursseille riippuu 
paljolti yhtäaikaisten käyttäjien ja kutsujen määrästä. 
Joka tapauksessa tässä käyttötarkoituksessa alustan on 
oltava tietoturvallinen, vikasietoinen ja helposti hallit-
tava. Mallien ja koulutusaineiston säilytystä varten on 
oltava pysyvä, riittävän kapasiteetin tarjoava tallen-
nusratkaisu. Myös tiedonsiirtoyhteyksien järjestelmän 
eri osien välillä on oltava riittävän nopeat, erityisesti 
huomioiden koulutettujen mallien siirto koulutus-
alustalta rajapintasovelluksen käyttöön.
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 5.2  Rajapintapalvelun komponentit
Rajapintapalvelun toteutuksessa tarvitaan useita ohjel-
mistokomponentteja, jotka tarjoavat kokonaisuuteen 
eri toiminnallisuuksia. Nykyisin tällaiset useista kom-
ponenteista koostuvat järjestelmät toteutetaan usein 
hyödyntäen konttiteknologiaa, missä periaatteena on 
eristää kukin komponentti omaan ajoympäristöönsä, 
konttiin. Suosittu työkalu konttien käyttöä ja hallintaa 
varten on Docker-ohjelmisto.

Liikenteen ohjaus ja mahdollinen kuormanta-
saus voivat toimia eri konttiympäristöissä hieman eri 
tavoin, mutta tyypillisesti liikenteen ottaa vastaan 
joko erillinen liikenteenohjauskontti tai alustan omat 
komponentit. Näillä voidaan hoitaa ohjauksen lisäk-
si mahdollisesti myös resurssien skaalaus. Käyttäjän 
dokumenttien syöttöä ja sisällönkuvailusovellukselle 
välittämistä varten voi olla oma käyttöliittymäkompo-
nentti, joka voi myös tarjoilla käyttäjälle näytettävän 
web-sivun.

Konttiympäristöä käytettäessä itse sisällönkuvai-
lusovelluksen ajon on syytä tapahtua omassa kontis-
saan, jolloin on helposti mahdollista skaalata näiden 
lukumäärää tarpeen mukaan. Koulutetut mallit voivat 
sijaita joko konttialustan omalla tallennusalustalla tai 
sen ulkopuolella esim. suurikapasiteettisessa objekti-
tallennuspalvelussa, josta mallit haetaan sisällönku-
vailukontin käynnistyessä. Käynnistyksessä ladatta-
vien mallien kasvu useiden gigatavujen kokoluokkaan 
tuo viivettä sovelluksen käynnistymiselle, ja konttien 
orkestroinnissa on otettava huomioon tämä käynnis-

tysviive. Uutta konttia käynnistettäessä vanhan on 
pysyttävä käynnissä kunnes uusi on valmiina vastaa-
man rajapintakutsuihin, mikä voidaan varmistaa val-
miuskyselyn avulla. Vasta tämän jälkeen vanha kontti 
poistetaan, tai skaalaustilanteessa liikennettä aletaan 
ohjaamaan uudelle kontille. 

Palveluun voi olla lisäksi liitetty erillisiä loki-, ana-
lytiikka-, ja valvontakomponentteja. Konttialusta voi 
itsessäänkin kerätä hyvin paljon lokeja järjestelmän eri 
komponenttien toiminnasta, mutta sovellusten lokit 
voidaan haluta myös kerätä ja tallentaa tarkempaa 
analyysiä ja valvontaa varten.

 5.3  Kansalliskirjaston ympäristö 
Kansalliskirjaston konttiympäristöjen alustoina toimi-
vat virtuaalipalvelinklusterit, joissa kontteja voidaan 
ajaa hajautetusti Dockerin Swarm-orkestrointia käyt-
täen. Konttien hallintaa varten on käytössä Portai-
ner-käyttöliittymää, ja klusterin tasolla verkkoliiken-
teen ohjauksesta huolehtii Traefik-kontti. Konttien 
tuottamat lokit viedään Graylog-palveluun. Yllä oleva 
kuva esittää KK:n automaattisen sisällönkuvailupal-
velun (api.annif.org ja ai.finto.fi) tärkeimpiä kom-
ponentteja kuten ne on toteutettu keväällä 2020. 
Konttikomponentit ovat yhdessä Docker Stackissa, 
oleelliseti koostuen konteista ja Docker Volumeista, 
jotka mahdollistavat tiedostojen pysyvän tallennuksen 
ja jakamisen konttien välillä. 

Annif-sovellus on yhdessä kontissa Gunicorn-HT-
TP-palvelinsovelluksella ajettuna. Tälle käyttäjän raja-

koulutuspalvelin

Docker Stack

MauiServer

Annif

Matomo-importer

NGINX

webdata-sync

webdata
modeldata-sync

data

logs

kontit

Volumet

GitHub / 
Annif-repository

Matomo-palvelu

Graylog

käyttäjä

https://api.annif.org/
http://ai.finto.fi
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pintakutsut välitetään NGINX-palvelinsovelluksella, 
joka myös huolehtii rajapinnan web-sivun tarjoilus-
ta. Annif käyttää Maui-luokitinta Javalla toteutetun 
Maui Server -palvelimen kautta, minkä vuoksi tämä 
on erillisessä kontissaan. NGINX-kontin tuottamat 
lokit rajapintakyselyistä viedään tilastointia varten 
Matomo-palveluun Matomo-importer -konttia ja 
logs-volumea käyttäen.

Tässä kuvattu konttiympäristö on tarkoitettu Anni-
fin käyttämiseksi vain asiasanaehdotusten tekemiseen 
valmiiksi koulutetuilla malleilla. Mallien kouluttami-
nen tapahtuu erillisellä koulutuspalvelimella, mistä 
mallien tiedostot siirretään konttiympäristön käyt-
töön rsync-työkalun avulla. Tätä varten Stackissa on 
oma modeldata-sync -kontti, joka noutaa mallit kou-
lutuspalvelimelta data-volumeen, josta ne ovat Annif- 
ja MauiServer-konttien käytössä. Samoin Stackissa on 
webdata-sync -kontti, jolla palvelun web-sivun tar-
vitsema sisältö haetaan GitHubin Annif-repositorysta 
webdata-volumeen ja tämän kautta NGINX-kontin 
käyttöön.

Tässä yhteydessä on huomattava Annifin käyt-
tämien mallien koko, joka api.annif.org-rajapinta-
palvelun tapauksessa on yhteensä 11 GB (päivityk-
sen 17.1.2020 jälkeen). Annifin konttiympäristön 
ensimmäisissä suunnitelmissa oli suunniteltu mallien 
ja web-sivun sisällön siirtoon erillistä data-konttiku-
vaa, johon mallien tarvitsemat tiedostot olisi koostet-
tu, mutta mallien suuren koon vuoksi tämä ei ollut 
käytännöllistä. 

Muutokset data-volumeen noudetuissa malleis-
sa tulevat rajapinnan käyttöön vasta Annif-kontin 
uudelleenkäynnistyksessä. Malleista riippuen käynnis-
tys kestää verrattain kauan (noin 5 min). Annif-kon-
tissa käytetään Health Check -toimintoa, joka estää 
vanhan kontin sammutuksen ennen kuin uusi on val-
miina vastaamaan rajapintakutsuihin.

Rajapinnan toimintaa valvotaan StatusCake-palve-
lulla, joka 5 min välein tekee testikutsun rajapintaan, 
ja epänormaalin vastauksen tapauksessa ilmoittaa tästä 
ylläpidolle.

Suunnitelmissa on automatisoida rajapinnan päi-
vitykset, jotta voidaan seurata sanastojen kehitystä 
ja koulutusaineiston määrän kasvua. Päivitys voisi 
tapahtua esim. kerran kuukaudessa. 

 5.4  CSC:n ympäristö 
Automaattisen sisällönkuvailun järjestelmästä on 
suunniteltu tehtävän demoversio CSC:n suurteholas-
kentaympäristössä. Tämä kappale kuvaa kuinka jär-
jestelmä voitaisiin toteuttaa käyttäen seuraavia CSC:n 
palveluita:

• Rahti -konttipilvipalvelu
• Allas -objektitallennuspalvelu
• Puhti -supertietokone

CSC:n ympäristössä mallin koulutus voitaisiin teh-
dä Puhti-supertietokoneella. Loppukäyttäjiä varten 
ympäristön käyttöliittymän ja rajapinnan suorittami-
nen voisi tapahtua Rahti-konttiympäristössä, jolloin 
käyttäjien laskentaresurssit voitaisiin asettaa skaalau-

     Rahti
- Käyttöliittymä
- Rajapinta

    Allas
- mallit
- koulutusdata

 Puhti-supertietokone
- mallien koulutus

CSC:n laskentaympäristö

Käyttäjä

Ylläpitäjä
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tumaan automaattisesti kuormituksen mukaan. Riit-
tävän suorituskykyisenä ja suurikapasiteettisena tallen-
nusalustana voisi toimia Allas-objektitallennuspalvelu.

Rahti-palvelu on OpenShiftiin perustuva konttipil-
vipalvelu. Rahtiin on helppo luoda sovelluksia, jotka 
skaalautuvat käyttömäärän mukaan. Konttipilvessä 
ajettavat sovellukset ovat ylläpidollisesti helpompia 
ja kevyempiä kuin kokonaiset virtuaalitietokoneet, 
koska kontissa ei ajeta käyttöjärjestelmää vaan pelkkää 
sovellusta.

Konttipilvessä ajettavia erillisiä kontteja voisi olla 
itsensä Annifin käyttöliittymä- ja rajapintakontin 
lisäksi erillinen tiedonsiirrosta Altaan ja Rahdin välil-
lä vastaava väliaikainen kontti. Lisätoiminnallisuuk-
sia saataisiin esimerkiksi Maui Serverillä ja lokeista ja 
analytiikasta vastaavilla konteilla kuten Kansalliskir-
jaston ympäristössäkin. 

Koulutusalusta on Kansalliskirjaston tapaan erillään 
konttiympäristöstä ja tapahtuisi mahdollisesti Puh-

ti-supertietokoneella. Puhdilla tapahtuva, koko aineis-
ton datalla uudelleenkouluttaminen tapahtuisi eril-
lisinä eräajoina, jotka ylläpitäjä voisi suorittaa käsin, 
kun järjestelmään olisi tullut tarvittava määrän uutta 
dataa. Mahdollinen tuleva mallien reaaliaikainen kou-
luttaminen tapahtuisi mikäli käyttäjä hyväksyy tai 
hylkää dokumentistaan ehdotettuja asiasanoja. 

CSC:n Puhti-supertietokone tarjoaa suurteholas-
kennan palveluita, mukaan luettuna GPU-kiihdytet-
tyä laskentaa. Kokonaispiikkiteho on 2,7 Petaflopsia. 
Resursseja ei voi kuitenkaan käyttää reaaliaikaisesti, 
vaan resursseja haetaan jonotusjärjestelmän kautta. 
Tämän vuoksi Puhti sopii erityisesti offline-tyyliseen 
koneoppimismallien koulutukseen. Automaattisen 
sisällönkuvailun tapauksessa Puhdin rooli voisi olla 
koneoppimismallien alkukoulutuksessa. Myös jatko-
koulutusta voisi tehdä Puhdissa, mutta jonotusjärjes-
telmän vuoksi koulutus ei tapahdu heti ja läpimenoai-
ka voi vaihdella. 

6  Yhteenveto 

Sisällönkuvailua tehdään aineiston löydettävyyden 
parantamiseksi, eli siis loppuviimeeksi tiedonhakijoita 
varten. Kuvailutyötä tekevät esimerkiksi KAM-sekto-
rin organisaatioiden tiedonhallinnan ammattilaiset, 
joiden työn perustana ovat kuvailusäännöt ja -sanas-
tot, mutta kuvailua tehdään paljon myös ns. oman 
toimen ohella. Aineiston määrä kasvaa koko ajan, ja 
mikäli se jää kuvailematta, on se käytännössä tiedon-
hakijan tavoittamattomissa. 

Kuvailun automatisoinnilla pyritään helpottamaan 
ja sujuvoittamaan kuvailijan työtä ja saattamaan 
kuvailun piiriin aineistoja, jotka muuten saattaisi-
vat jäädä kuvailematta. Kuvailua voidaan automati-
soida osittain, mutta myös kuvailun täysautomati-
sointi on mahdollista. Kuvailua automatisoitaessa on 
tärkeää seurata ja mitata kuvailun laatua. Sisällön-
kuvailun laadun mittaus ei ole kuitenkaan suoravii-
vainen tehtävä, koska absoluuttisen oikeaa kuvailua 
on usein mahdotonta määritellä. Useissa tapauksissa 
voikin olla tarpeen hyödyntää erilaisia laatumittareita 
samanaikaisesti. 

Osittain automatisoidussa sisällönkuvailuprosessissa 
sisällönkuvailijat ovat automaattisen sisällönkuvailun 
järjestelmän varsinaisia käyttäjiä, jotka hyödyntävät 

järjestelmän tärkeintä toiminnallisuuttta, ehdotustoi-
mintoa, saadakseen dokumentille soveltuvia aiheita. 
Muita toimintoja tarvitaan järjestelmän sisällölliseen 
ylläpitoon, kuten projektien määrittelyyn, koulutta-
miseen ja laadun arviointiin. Järjestelmän tekniseen 
ylläpitoon kuuluvat tavanomaiset tietoteknisen jär-
jestelmän tehtävät, kuten käytön seuranta, resurssien 
riittävyyden valvonta ja tietoturvasta huolehtiminen. 

Annifin kaltaisen automaattisen sisällönkuvailun 
työkalua käyttöönotossa lähtökohtana on sopivan 
kuvailusanaston valinta. Voidaan esimerkiksi käyttää 
Yleistä suomalaista ontologiaa YSOa, jolla kuvailtu-
ja dokumentteja on valmiiksi hyvin saatavilla. Tämän 
lisäksi käytettävien koneoppimismallien opettamiseen 
tarvitaan valitulla sanastolla ihmistyönä kuvailtuja 
esimerkkidokumentteja. Automaattiseen sisällönku-
vailuun voidaan soveltaa monia erilaisia algoritmeja, 
joilla on tyypillisesti lukuisia säädettäviä parametreja. 
Näin ollen valituista algoritmeista riippumatta mal-
leista koulutetaankin tyypillisesti useita eri versioita 
parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Sisällönkuvailu-
palvelun suunnittelussa tulee lisäksi ottaa huomioon 
käytettävien mallien käyttömahdollisuudet erilaisille 
aineistoille, koulutusaineistojen koko, ylläpidon tarve, 
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sekä mahdollisuus rajoittaa palvelun käyttöä esimer-
kiksi tietosuojasyistä tai liiallisen kuormituksen vaaran 
vuoksi.

Automaattisen sisällönkuvailun järjestelmän eri 
komponenteilla on keskenään hyvin erilaiset järjes-
telmävaatimukset, muun muassa siksi komponentit 
on syytä hajauttaa useamman käyttäjän ympäristös-

sä. Nopealla tiedonsiirrolla ja tallennusjärjestelmäl-
lä varustettu konttiympäristö on hyvä ja skaalautu-
va ratkaisu hajautetun sovelluksen ajoympäristöksi. 
Mallien kouluttaminen vaatii paljon laskentatehoa, 
jota saadaan hyödyntämällä GPU-laskentaa tai jopa 
supertietokonetta.
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