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Kielipankin käyttäjät
• Kaikkien alojen tutkijat ovat tervetulleita!
• Monet aineistot ovat saatavilla myös ilman kirjautumista.
• FIN-CLARIN voi auttaa aineistosi säilytyksessä ja 

välityksessä tutkimuskäyttöön.



Kuukauden tutkijat



CLARIN ERIC
https://www.clarin.eu / NL

[ … ]
Kansainvälinen yhteistyö ja 
resurssien yhteiskäyttö

European Research Infrastructure Consortium
perustettu 29.2.2012

Jäsenmaat (22):
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https://vlo.clarin.eu



“Aineistoperheitä”
CLARINin kautta

https://www.clarin.eu/resource-families



https://www.kielipankki.fi/aineistot



Viittausohjeen löytäminen



Huomaa myös aineiston versio!

Esim. Suomi24-versioista löytyy lisätietoja aineistoryhmän manuaalisivulta.



www.kielipankki.fi/aineistot/suomi24



Aineiston kuvailutiedot

Linkki aineiston sijaintiin 



Tämä sijaintilinkki vie aineistoversioon Korpissa:



Kielipankin latauspalvelu, http://www.kielipankki.fi/download



Puheaineistot nyt pääosin latauspalvelussa
http://www.kielipankki.fi/download

• Aikaisemmin monet ääntä tai videota sisältävät puheaineistot olivat 
tarjolla LAT-palvelussa, joka poistui käytöstä vuoden 2020 lopussa.

• Lähes kaikki puheaineistot on nyt siirretty Kielipankin latauspalveluun.
• Aineistoja voi käyttää omalla koneella (esim. ELAN, Praat)
• ELAN-ohjelma tarjoaa myös hakumahdollisuuksia korpuksille tai niiden 

osille.
• Puheaineistojen litteraatteja on tarkoitus myöhemmin tarjota 

haettavaksi Korpin kautta niin, että alkuperäistä äänitettä tai videota 
pääsee suoraan kuuntelemaan ja katsomaan hakuosuman kohdalta.

www.kielipankki.fi



www.kielipankki.fi

Esimerkkihakuja:

RAKASTAA-VERBI 
SUOMI24-KORPUKSESSA



korp.csc.fi, yksinkertainen haku: rakastaa (verbi)



Yksinkertainen haku: Kaikki rakastaa-verbin eri muodot



Sanakuva



Laajennettu haku: 
rakastaa-verbi, jota seuraa suora objekti





Tilastonäkymä: rakastaa-verbin esiintymiä
seuraavat suorat objektit



Valittu aineisto: 
Suomi 24 -korpus (2001-2020)
Laajennettu haku: ’sairaus’
(sanan eri muotojen esiintymät)

Esimerkkihaku yksittäisen aineiston sisällöstä Kielipankin Korp-palvelussa (https://korp.csc.fi)





Tilastot: sairaus -sanan eri muotojen 
esiintymät aihealueittain Suomi 24 -korpuksessa



korp.csc.fi: Suomi 24 (2001-2020)
Trendikuvaaja:  sairaus



’sairaus’ vs. ’korona’ 

(n. 2017-2020)



Miten käsitettä ’työttömyys’
voitaisiin tutkia

sanomalehtiaineistosta?
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korp.csc.fi > KLK-aineisto



korp.csc.fi > KLK > Laajennettu haku



korp.csc.fi, Tilastoja-välilehti



korp.csc.fi, Tilastoja > trendikuvaaja





Eduskunnan täysistuntojen pöytäkirjat videoihin kohdistettuina



Eduskunnan täysistunnot
• Eduskunnan täysistunnot, Kielipankin Korp-versio 1.5 sisältää 

ajalla 10.9.2008 - 1.7.2016 pidettyjen eduskunnan 
täysistuntojen transkriptiot videotallenteisiin kohdistettuina.
– Alkuperäisten käsin tehtyjen pöytäkirjojen teksti kohdistettiin 

automaattisella puheentunnistimella videoiden ääniraitaan.
– Tekstiä pyrittiin automaattisesti ”täydentämään” niissä äänitteen 

kohdissa, joita pöytäkirja ei riittävästi vastannut.

Eduskunta (2017). Eduskunnan täysistunnot, Kielipankin Korp-versio 1.5 [tekstikorpus]. 
Kielipankki. Saatavilla http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2019101621

12.8.2022
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Eduskunnan täysistuntokeskustelut:
maahanmuuttaja (substantiivi)



Eduskunnan täysistuntokeskustelut:
maahanmuuttaja (substantiivi)



Eduskunnan täysistuntokeskustelut:
maahanmuuttaja (substantiivi)



Eduskunnan täysistuntokeskustelut:
maahanmuuttaja (substantiivi)



Eduskunnan täysistunnot, Kielipankin Korp-versio 1.5: Linkki videoon
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Sanakuva





Lahjoita puhetta -aineisto (”Puhelahjat”):
Millaiseen tutkimukseen?

• Puhelahjat-aineistoa voidaan käyttää tutkimukseen 
aineistokohtaisten lisenssiehtojen mukaisesti.

• Pääsy voidaan myöntää tarkoituksiin, jotka liittyvät
– kielentutkimukseen
– tekoälyn tutkimukseen ja kehitykseen.

• https://www.kielipankki.fi/aineistot/puhelahjat/

https://www.kielipankki.fi/aineistot/puhelahjat/


Ennakkotietoja Puhelahjat-aineistosta 
Kielipankissa (1. versio)

49

• Tulossa saataville Kielipankin latauspalveluun
• Noin 3600 tuntia puhetta, josta noin 1600 tuntia on litteroitu käsin 

(”peruslitterointi”; mahdollisesti tulossa myös litteraattien automaattiset 
kohdistukset äänitteisiin)

• Ladattavissa paketeissa on mukana
– Äänitiedostot FLAC-muodossa (häviötön pakkaus)
– Litteraatit tekstimuodossa (.txt), kohdistetut litteraatit Praat-annotaatiotiedostoina

(.TextGrid)
– puheen lahjoittajien vastaukset taustatietokysymyksiin (jos on) sekä tallenteiden tekniset 

metatiedot (.csv-muotoon taulukoituina)
• Aalto-yliopistossa on tekeillä aineiston loppuosan automaattinen (alustava) litterointi
• Aineisto voi edelleen karttua ja litterointeja voidaan päivittää uusiin versioihin.



Työkalut



Automaattinen puheentunnistus ja -kohdistus
• Aalto-ASR 2.1, kehitetty Aalto-yliopistossa
– suomenkielisen puheen tunnistus (WAV ➞ TXT)
– puheen (WAV) ja litteraatin (TXT) automaattinen kohdistus 

(aikaleimat ➞ EAF & TextGrid)
– testatut kielet: suomi, viro, pohjoissaame (+ englanti)
– käyttöympäristönä CSC:n Puhti

• tulossa erillinen verkkodemo, jossa tunnistusta voi kokeilla 
vaikka omalla puheella

• Huomaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rajoitteet!



Kielipankin demotyökaluja
https://www.kielipankki.fi/tools/demo/

Esim.
• fintag: https://www.kielipankki.fi/cgi-bin/fintag.py

(perusmuotoistus ja nimentunnistus) 
• lemmarank: https://www.kielipankki.fi/cgi-bin/lemmarank.py

(tekstille leimalliset sanat)

Huom. Menetelmät ovat automaattisia, eivät virheettömiä! Tunnistimen 
opettamiseen käytetyllä aineistolla (esim. sanomalehdet vs. 
keskustelufoorumi) on vaikutusta työkalun soveltuvuuteen erilaisille 
teksteille.

https://www.kielipankki.fi/tools/demo/
https://www.kielipankki.fi/cgi-bin/fintag.py
https://www.kielipankki.fi/cgi-bin/lemmarank.py
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lemmamatch (mm. sanaluokan tai lemman tunnistus tekstistä)
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finsentiment (sentiment analysis)
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www.kielipankki.fi
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www.kielipankki.fi
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www.kielipankki.fi
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Analyysia voi jatkaa käsin esim. Excelissä



12.8.2022 63

https://www.kielipankki.fi/tyokalut > Demo

















Miksi aineisto kannattaa toimittaa 
Kielipankin välitettäväksi?



Tee aineistostasi FAIR-periaatteiden
mukainen:
• Löydettävä (Findable)
• Saavutettava (Accessible)
• Yhteentoimiva (Interoperable)
• Uudelleenkäytettävä (Re-usable)

https://www.fairdata.fi/en/about-fairdata/fair-principles/

Avoin data: 
Niin avointa kuin mahdollista – niin suljettua kuin tarpeen

https://www.fairdata.fi/en/about-fairdata/fair-principles/


Millaisia aineistoja Kielipankkiin voi tallettaa?
• Tekstiä tai puhetta millä tahansa luonnollisella kielellä

– Tekstidokumentteja, ääni- ja videotallenteita
– Sisällön on oltava jossakin hyödyllisessä ja hyvin kuvatussa tallennusmuodossa
– Mukana voi olla annotaatioita tai litteraatteja (tai niitä voidaan lisätä tuleviin versioihin)

• Varmista, että aineistoa on luvallista välittää edelleen ainakin 
tutkimustarkoituksiin

Lisätietoja FIN-CLARINilta:
fin-clarin@helsinki.fi



Huomioi arkistointimahdollisuus ja 
jatkokäyttö jo aineistoa kerätessäsi
• Noudata hyviä tutkimuseettisiä käytänteitä

– Jos eettinen ennakkoarviointi on tarpeen, se on tehtävä ennen aineiston 
keräämisen aloittamista (ks. oman yliopiston ohjeet; TENK.fi)

• Varmista oikeus välittää aineistoa eteenpäin ainakin tutkimustarkoituksiin
– Tekijänoikeudet: varmista lisenssi (pyydä tarvittaessa erillinen lupa kolmansilta 

tahoilta)
– Henkilötiedot:

• Informoi tutkittavia myös mahdollisesta jatkokäytöstä – informoinnin osana voi käyttää Kielipankin 
esitettä tutkittaville (suomi/ruotsi/englanti)

• Tee tarvittaessa vaikutustenarviointi (Data Protection Impact Assessment)
• Tarkenna Kielipankin lisenssiä varten henkilkötietojen käsittelyn ehdot oman yliopiston kanssa
• Lisätietoa henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä mahdollisista suojatoimista Kielipankissa: 

https://www.kielipankki.fi/tuki/suojatoimet/

https://tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi
https://www.kielipankki.fi/tuki/suojatoimet/


Kun hankkeessasi syntyy uusi tutkimusaineisto…
1. Tutustu Kielipankin yleisiin aineistonhallinnan ohjeisiin. Noudata kuitenkin ensisijaisesti oman organisaatiosi ohjeita 

ja käytänteitä.
2. Pyydä tarvittaessa Kielipankilta neuvoa jo ennen aineiston keräämistä esim. lupakysymyksissä.
3. Kun aineisto alkaa olla valmiina, tee siitä Kielipankille aineistoehdotus (e-lomake).
4. Kielipankki julkaisee avustuksellasi aineiston alustavat kuvailutiedot, joita voidaan myöhemmin täydentää. Julkiset ja 

yhteentoimivat kuvailutiedot helpottavat jatkossa aineiston löytämistä.
5. Mikäli aineistoa on luvallista välittää edelleen ainakin tutkimustarkoituksiin, Kielipankki tekee aineiston 

oikeudenhaltijan (sinun) ja tarvittaessa myös rekisterinpitäjän kanssa tallennussopimuksen. Siinä määritellään 
aineiston välittämisen ehdot eli sovitaan aineistolle lisenssi.

6. Sopivassa vaiheessa aineiston kuvailutietoihin lisätään yksilöllinen pysyvä tunniste (PID). Tunnistetta voit heti sen 
jälkeen käyttää esimerkiksi julkaisuissa lähdeviitteenä, vaikkei itse aineisto olisi aivan vielä Kielipankissa saatavilla.

7. Kielipankki ottaa vastaan valmiin aineiston ja tekee tarpeelliset tekniset muunnokset välityspalveluita varten. Sisällön 
oikeellisuudesta ja tarvittaessa mm. anonymisoinnista tai pseudonymisoinnista vastaa aineiston koostaja (sinä).

8. Kielipankki julkaisee aineiston ensisijaisesti latauspalvelussa ja myöhemmin esimerkiksi Korp-palvelussa, jos 
mahdollista. 

9. Jokainen aineistoversio saa Kielipankissa oman tunnisteen ja viittausohjeen. Kun aineistoon viitataan julkaisuissa, 
aineiston tekijä (sinä) saa kunnian aineiston koostamisesta. Aineistoon pohjautuvat tutkimukset ovat myös 
helpommin toistettavissa tarkan lähdeviitteen avulla.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2021121421


CLARIN -lisenssiluokat

julkisesti saatavilla

akateemisten, kirjautuneiden käyttäjien 
käytettävissä

pääsy vaatii henkilökohtaisen käyttöluvan
Kielipankin oikeudet -palvelu, https://lbr.csc.fi



Lisenssiehtojen yksityiskohdat

§ +BY alkuperäisen tekijän nimi mainittava
§ +NC vain epäkaupallinen käyttö
§ +ID vaatii kirjautumisen
§ +PLAN vaatii tutkimussuunnitelman
§ +PRIV sisältää henkilötietoja
§ +NORED ei uudelleenjakelua
§ +DEP muokattuja versioita voi jakaa CLARIN-

palveluiden kautta

§ *OTHER tarvittaessa muut aineistokohtaiset 
lisäehdot (esim. tietosuojaehdot, jos +PRIV)



Lisenssiesimerkki

(tämä lisenssi 
sisältää myös 
aineistokohtaiset 
tietosuojaehdot)



www.kielipankki.fi

Kielipankin oikeudet, Language Bank Rights
https://lbr.csc.fi

https://lbr.csc.fi/


Kirjaudu osoitteessa https://lbr.csc.fi



Valitse aineistot lupahakemukseen
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Täytä hakemus, lue ja hyväksy aineiston lisenssiehdot

Jos aineisto sisältää 
henkilötietoja, sen lisenssiin voi 
sisältyä myös aineistokohtaisia 
tietosuojaehtoja, jotka 
koskevat henkilötietojen 
käsittelyä.



Yleistajuinen kuvaus auttaa
tutkijoita, tutkittavia ja suurta
yleisöä ymmärtämään, mitä
kaikkea tutkimusaineistoilla
tehdään ja mitä hyötyä
tutkimuksesta voi olla.

Julkaise linkki tietosuojailmoitukseen oman
tutkimuksesi osalta



Yleisiä ohjeita henkilötietoja 
sisältävien aineistojen 
käsittelyyn



Avoimet verkkokurssit

Korpuslingvistiikka ja
tilastolliset menetelmät (5 op)

Puheen analyysin
perusteet (5 op)

Aineistoklinikka,
“Data Clinic” (5 op)

https://www.kielipankki.fi/tuki/koulutus/



Kiitos! Tack! Thank you!

www.kielipankki.fi

Yleinen käyttäjätuki
fin-clarin@helsinki.fi

Tekniset palvelut ja käyttöluvat
kielipankki@csc.fi


