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UHLCS (1987)
Yleisen kielitieteen laitoksen korpuspalvelin, HY

Keskitetty virtuaalipalvelu (1996)
www.kielipankki.fi

FIN-CLARIN –organisaatio (2006)
www.helsinki.fi/fin-clarin/

CLARIN ERIC (2012)
www.clarin.eu
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CLARIN ERIC
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CLARIN 
www.clarin.eu / NL

Kielipankki / FIN-CLARIN

Språkbanken / Swedish CLARIN Center

IDS / German CLARIN Center

…             

NTU / Dutch CLARIN CenterInternational cooperation
and sharing of resources

European Research Infrastructure Consortium
founded on February 29, 2012

• Netherlands
• Austria
• Bulgaria
• Czech 

Republic
• Denmark
• Estonia
• Germany
• Poland
• Sweden
• Dutch 

language 
union

• Norway 

http://www.clarin.eu/


Tarjotaan kieliaineistoja tutkiville
humanisteille, yhteiskuntatieteilijöille ja

tietojenkäsittelytieteilijöille
pääsy kielentutkimuksen työkaluihin

ja muihin kielivaroihin.

Missio



Visio

Omalla työasemallaan

• kielentutkijan pitäisi pystyä hakemaan
relevantteja kielellisiä rakenteita ja esimerkkejä

• yhteiskuntatieteilijän ja historiantutkijan
pitäisi voida löytää dokumentteja sisältöhakuja
käyttämällä

• tietojenkäsittelytieteilijän pitäisi pystyä
louhimaan tekstiä ja dataa

esimerkiksi käsikirjoitus- ja sanomalehtikokoelmista, 
Internetin ja eduskunnan keskusteluista tai radio- ja
TV-lähetyksistä.



Strategia

• Tarjotaan edistynyt sisältöhaku
data-arkistoihin ja dokumenttikokoelmiin
– Tutkimusyksiköt, sanomalehdet, radio- ja tv-yhtiöt

– Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto, eduskunta

– Tutkimushankkeet

• Tarjotaan kotimaisia kieliä tukevia avoimen
lähdekoodin työkaluja
– tekstin ja puheen automaattiseen tunnistukseen, 

tekstin jäsentämiseen ja analyysiin, annotointiin, 
luokitteluun ja tekstinlouhintaan



Kielipankki

• Tekijänoikeuden alaiset aineistot, jotka saattavat myös
sisältää henkilödataa
– PUB: julkinen
– ACA: akateeminen
– RES: rajoitettu
– Lisäehtoja tarvittaessa: BY, PRIV, NC, INF, NORED, …

• Hakuliittymät, työryhmäalustat, virtuaalinen työtila
– Tekstiaineistot: korp.csc.fi

• >5 miljardia sanaa suomea ja >3 miljardia sanaa ruotsia
• noin 2 miljoonaa dokumenttia

– puhetta sisältäviä ääni- ja videoaineistoja lat.csc.fi
• >300 tuntia suomea ja >100 tuntia ruotsia
• noin 600 litteroitua haastattelua

– Kielipankin virtuaalinen työtila esimerkiksi datan louhintaa varten
CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen palvelimilla

http://korp.csc.fi/
http://lat.csc.fi/


Data Collections
Corpora 2014 2020

Text 

Newspaper corpus 1790- (National Library) 8 Gw 40 Gw

Discussion fora 2000- (Suomi24) 15 Gw

Literature and manuscripts (Gutenberg, National Archive) 35 Mw 70 Mw

Speech

Broadcast news (YLE) 10000 h

Finnish Parliament  Debates 10000 h

Dialect corpora (Kotus, UTU, SLS) 500 h 1000 h

Sign language corpora (Aalto) 2000 h

Multi-lingual

Multilingual corpora (UTA, EuroParl) 70 Mw 150 Mw

Learners’ corpora (UO, JyU) 2 Mw 5 Mw

Open-source lexicons and terminologies (UHEL, UTROM) 200 Kw 400 Kw



Language Tools
Short Mid Long

User Interfaces

Text corpus interface (UGOT/SE) x x

Speech and video corpus interface (MPI/NL) x x

Existing tools

Text processing tools (UHEL/FI, UTU/FI, UGOT/SE) x x

Speech processing tools (AALTO/FI) x x

OCR and Critical edition editor (National Library/FI) x x

Tools for minority languages (UHEL/FI, UTROM/NO) x x x

Better tools needed

Hand-writing recognition x x

Automated video annotation x x

Semantic and pragmatic analysis x x



Kielivarojen “kierrättäminen”

Kielipankki (The Language Bank of Finland)

Kielivarat
www.meta-share.org

www.clarin.eu/vlo

Hakutulokset

Kieliaineiston
automaattinen
jäsentäminen

hfst.sf.org/  

Valinta ja haku
korp.csc.fi/
lat.csc.fi/

Tuloksia voidaan jatkoannotoida ja
tallentaa uudet versiot muiden tutkijoiden saataville

http://www.meta-share.org
http://www.clarin.eu/vlo
http://hfst.sf.org/
http://korp.csc.fi/
http://lat.csc.fi/


Demo

korp.csc.fi

https://korp.csc.fi


















https://lat.csc.fi/ds/annex/runLoader?nodeid=MPI2817%23&time=2879&du
ration=2063&viewType=timeline

https://lat.csc.fi/ds/annex/runLoader?nodeid=MPI2817#&time=2879&duration=2063&viewType=timeline





















