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Laajan suomi–ruotsi-korpuksen 
kokoaminen 
Keräämme järjestelmällisesti suomesta 
ruotsiin tai ruotsista suomeen käännettyjä 
tekstejä Suomessa toimivilta julkisilta ja 
yksityisiltä organisaatioilta sekä 
kielipalveluyrityksiltä. Tavoitteemme on 

● koota julkinen rinnakkaiskorpus 
kieltenvälistä tutkimusta varten 

● luoda laaja ja monipuolinen 
opetusaineisto 
konekäännöskehitystä varten. 

 

Korkealaatuisen julkisen 
konekääntimen kehittäminen 

Toinen tavoitteemme on kehittää 
suomi–ruotsi- ja ruotsi–suomi-kielipareille 
julkinen konekäännöspalvelu, joka on 
luotettava ja tarjoaa laadukkaita 
konekäännöksia. Palvelu tukee sekä 
yleiskäyttöisiä että mukautettuja 
konekääntimiä. 

 

FISKMÖ-projektin tukeminen 

Projektin tukeminen on helppoa, eikä siitä 
aiheudu kustannuksia tukijoille. Meille voi 
ilmoittaa tekstiaineistoista, jotka sisältävät 
käännöksiä ruotsista suomeen tai 
suomesta ruotsiin. Käsittelemme 
tekstiaineiston ja varmistamme, että 
asianmukaisia tietoturva-käytäntöjä 
noudatetaan. Noudatamme avoimuuden 
periaatetta, ja tukijat saavat aina tietää, 
miten heidän aineistojaan käytetään.   
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En massiv parallellkorpus för 
finska och svenska 

Vår målsättning är att systematiskt samla in 
texter som är översatta mellan svenska 
och finska inom den offentliga sektorn, 
privata organisationer och 
språktjänstföretag i Finland. Vårt mål är 

● att skapa en offentlig 
parallellkorpus för tvärspråklig 
forskning och 

● att skapa träningsdata för 
maskinöversättning med stor 
täckning och hög kvalitet 

 

En offentlig översättningstjänst 
med hög kvalitet 

Vårt andra mål är att bygga offentliga 
tjänster för automatisk översättning mellan 
finska och svenska (i båda riktningarna) 
med hög kvalitet och tillförlitlighet. Vi 
kommer att stödja både 
maskinöversättningsmotorer som är i 
allmänt bruk och användaranpassade 
system. 

 

Att stödja projektet 

Det är enkelt att stödja oss och det kostar 
ingenting att ställa upp. Kontakta oss 
gärna om ni har datamängder som 
innehåller översättningar mellan finska och 
svenska. Vi tar hand om databehandlingen 
och garanterar att dataskyddet är i skick. 
Vi betonar öppenhet i vårt arbete och alla 
bidragsgivare får veta vad deras data 
används till.   
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Creating a massive parallel 
corpus for Finnish and Swedish 

Our mission is to systematically collect 
material that has been translated from 
Finnish to Swedish and vice versa in the 
public sector, in private organisations and 
at language service providers in Finland. 
Our goal is 

● to create a public parallel corpus 
for cross-lingual research and 

● to create training data for machine 
translation with a wide coverage 

 

Creating a public machine 
translation engine of high 
quality 

Our second goal is to build public services 
for machine translation between Finnish 
and Swedish (in both directions) with high 
quality and reliability. We will support both 
general-purpose and customized 
translation engines. 

 

How to support us 

Supporting us is easy, and we greatly 
appreciate all assistance. There are no 
costs involved! Contact us about any kind 
of data set you have that includes 
translations between Finnish and Swedish. 
We will process the data, while ensuring 
that all necessary data protection 
procedures are followed. We stress 
openness and transparency in our work 
and you will always know what your data is 
used for.   

 


