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Annif

Tuottaa sisällönkuvailua (asiasanoitus ja luokitus) 
tekstin perusteella

Kansalliskirjastossa kehitetty työkalu, avointa koodia

Soveltuu parhaiten asiatekstille, mutta testataan 
myös muilla aineistoilla

Perustuu kieliteknologiaan ja koneoppimiseen

http://annif.org


. 

Paljon muistiorganisaatioiden metatietoa, mm. 15M tietuetta Finnassa

https://finna.fi


Bibliografinen
metatieto

(nimekkeet + aiheet)

Kokoteksti- 
aineistot

Annif oppii aineistosta, miten tunnistaa aiheita



Esimerkkituloksia esittelyteksteillä

Lomake testaamiseen: http://annif.org 

http://annif.org


Asumiskelvoton maapallo - Elämä lämpenemisen jälkeen
Otava, ISBN: 9789511349358
David Wallace-Wells, kääntäjä Tarja Kontro
Kustantajan asiasanat:
ekokatastrofit; ilmasto; ilmastonmuutokset; kasvihuoneilmiö; lämpeneminen; maapallo; tulevaisuus; uhkakuvat; ympäristö 



Hjallis Harkimo. Bisneselämäkerta
WSOY, ISBN: 9789510443613
Tommi Aitio



Rooman kuningas
Like, ISBN: 9789520118662
Francesco Totti ja Paolo Condò, kääntäjä Juuso Kortelainen



Annif API esimerkki

“The quick brown fox jumped over the lazy dog.”
Analyze this!

results=[
{uri=”<http://www.yso.fi/onto/yso/p2228>”, score=0.2595, label=”red fox”},
{uri=”<http://www.yso.fi/onto/yso/p5319>”, score=0.2039, label=”dog”},
{uri=”<http://www.yso.fi/onto/yso/p8122>”, score=0.1946, label=”laziness”},
{uri=”<http://www.yso.fi/onto/yso/p25726>”, score=0.1285, label=”brown”},
{uri=”<http://www.yso.fi/onto/yso/p4760>”, score=0.1220, label=”triple jump”}

]

Annif API

http://www.yso.fi/onto/yso/p2228
http://www.yso.fi/onto/yso/p5319
http://www.yso.fi/onto/yso/p8122
http://www.yso.fi/onto/yso/p25726
http://www.yso.fi/onto/yso/p4760


Tulevaisuus
Inari Haapaniemi, Kirjavälitys
Osma Suominen, Kansalliskirjasto



Luottamuksellinen

Kirjavälitys Oy

Kirjan elinkaari – mitkä tiedot 
muuttuvat
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Ennakkotieto 
vain kustantajalla

Julkinen 
ennakkotieto

Tarkentuva 
ennakkotieto Tarkistettu tieto

Ennen ilmestymistä Ilmestymisen jälkeen

• Metadataa ja tuotetta verrattu 
keskenään ja poikkeamat 
tiedoissa korjattu

• KV
• Kansalliskirjasto - Fennica

• Yleensä muuttuvat enää
-  painostiedot 
- saatavuus / varastosaldot
- hinnat silloin tällöin

ONIX-formaatissa muutoksia
-  uusien koodien käyttöönotto
- suositukset koodien käytöstä 

muuttuvat
 päivitykset takautuvasti

• Jopa 6-7 kuukautta ennen 
kirjan julkaisupäivää  
Lähes kaikki tiedot voivat 
muuttua

• Ennakkotieto toimitetaan
 - jälleenmyyjille
 - Kansalliskirjastolle
 - KV:n sopimuskirjastoille 

• Riski, että vanhentuneita 
tietoja jää elämään, 
mikäli vastaanottajan 
järjestelmät eivät 
käsittele kaikkea 
päivitystietoa. 

• Lopulliset kansikuvat 
ja esittelytekstit

• Ilmestymispäivät

• Tekijätiedot ja 
luokittelut

• Mittatiedot ja 
sivumäärät

Kevään/kesän/syksyn 
katalogit ja listat



Luottamuksellinen

Kirjavälitys Oy

Kirjan elinkaari - tulevaisuus?
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Ennakkotieto vain 
kustantajalla

Julkinen 
ennakkotieto

Tarkentuva 
ennakkotieto

”Sisältötarkistettu” 
ennakkotieto Tarkistettu tieto

Ennen ilmestymistä Ilmestymisen jälkeen

• metadataa ja tuotetta verrattu 
keskenään ja poikkeamat 
tiedoissa korjattu

• yleensä muuttuvat
-  hinnat 
- saatavuus / varastosaldot
- painostiedot

ONIX-formaatissa muutoksia
-  uusien koodien käyttöönotto
- suositukset koodien käytöstä 

muuttuvat
 päivitykset takautuvasti

• Jopa 6-7 kuukautta ennen 
kirjan julkaisupäivää  
Lähes kaikki tiedot voivat 
muuttua.

• Ennakkotieto toimitetaan
 - jälleenmyyjille
 - Kansalliskirjastolle
 - KV:n sopimuskirjastoille 

• Riski, että vanhentuneita 
tietoja jää elämään, 
mikäli vastaanottajan 
järjestelmät eivät 
käsittele kaikkea 
päivitystietoa. 

• Lopulliset 
kansikuvat ja 
esittelytekstit

• Ilmestymispäivät

• Tekijätiedot ja 
luokittelut

• Mittatiedot ja 
sivumäärät

Kevään/kesän/syksyn 
katalogit ja listat

”Painovalmiin” aineiston 
perusteella
 - luokittelut
 - asiasanoitus 
automaation avulla

� TIETO KIRJASTOJEN JA 
KAUPPOJEN 
KÄYTETTÄVISSÄ  
ENNEN KIRJAN 
ILMESTYMISTÄ

� TÄLLÄ HETKELLÄ TIETO 
TULEE 
JÄLKIJÄTTÖISESTI

� OSA 
FENNICA-LUETTELOINN
ISTA?



Ennakkotiedon käsittely

Kustantaja

Kirja-alan 
tietovaranto

ennakkotiedot

Välittäjä



Ennakkotiedon käsittely

Kustantaja

Kirja-alan 
tietovaranto Annif

kuvausteksti

asiasanat
YKL-luokka
Thema-luokka

ennakkotiedot

Välittäjä



Ennakkotiedon käsittely

Kustantaja

Kirja-alan 
tietovaranto Annif

kuvausteksti

asiasanat
YKL-luokka
Thema-luokka

?
kuvailun

tarkistus ja
korjaus

ennakkotiedot

Välittäjä



Ennakkotiedon käsittely

Kustantaja

Kirja-alan 
tietovaranto Annif

kuvausteksti

asiasanat
YKL-luokka
Thema-luokka

?
kuvailun

tarkistus ja
korjaus

algoritmien
opettaminen
tarkistetuilla
kuvailutiedoilla

ennakkotiedot

Välittäjä



Ennakkotiedon käsittely

Kustantaja

Kirja-alan 
tietovaranto Annif

kuvausteksti

asiasanat
YKL-luokka
Thema-luokka

Melinda
sis. Fennica

?
kuvailun

tarkistus ja
korjaus

Kirjastot
Kirjakaupat ja
verkkokaupat

algoritmien
opettaminen
tarkistetuilla
kuvailutiedoilla

ennakkotiedot

Välittäjä



Sisältötarkistus

Kustantaja

Kirja-alan 
tietovaranto

sisältö esim. 
taitto-PDF

Välittäjä



Sisältötarkistus

Kustantaja

Kirja-alan 
tietovaranto Annif

sisältöteksti

asiasanat
YKL-luokka
Thema-luokka

?
kuvailun

tarkistus ja
korjaus

sisältö esim. 
taitto-PDF

Välittäjä



Sisältötarkistus

Kustantaja

Kirja-alan 
tietovaranto Annif

sisältöteksti

asiasanat
YKL-luokka
Thema-luokka

Melinda
sis. Fennica

?
kuvailun

tarkistus ja
korjaus

Kirjastot
Kirjakaupat ja
verkkokaupat

algoritmien
opettaminen
tarkistetuilla
kuvailutiedoilla

sisältö esim. 
taitto-PDF

Välittäjä



Hyödyt kirja-alan toimijoille

Kustantajat

Kirjastot

Melinda
sis. Fennica

Annifin 
käyttäjät

Kirjakaupat ja
verkkokaupat

Mahdollisuus vaikuttaa kuvailuun
- kaupallisen ja kirjastokuvailun
  tavoitteiden välillä voi olla ristiriitoja!
Rikastettu tuotetieto markkinoinnin ja 
kauppojen käytettävissä

Luotettava tuotetieto (mm.
luokitukset) käytettävissä aiemmin

Luotettava kuvailutieto 
käytettävissä aiemmin

Mahdollista tehdä kuvailu aiempaa 
automaattisemmin ja aiemmin
(ei tarvitse odottaa vapaakappaleita?)

Algoritmit oppivat palautteen kautta 
tuottamaan parempaa asiasanoitusta 
ja luokitusta kaikkien käyttöön



Kiitos!
Kysymyksiä?

osma.suominen@helsinki.fi - @OsmaSuominen

http://annif.org 

Tämä esitys: https://tinyurl.com/annif-metatieto 

mailto:osma.suominen@helsinki.fi
http://annif.org
https://tinyurl.com/annif-metatieto

