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Tutkielmani aiheena on vanhoihin suomenkielisiin sanomalehtiin kohdistuva tiedonha-

ku. Sanomalehtien digitoinnissa tapahtuu merkintunnistusvirheitä, jolloin dokumentti-

kokoelmaan päätyy roskaista tekstiä. Lisäksi vanha kieli aiheuttaa omat haasteensa tie-

donhakijalle. Merkintunnistusongelmista ja historiallisesta kielestä johtuen kyselyjen ja 

dokumenttien sanastot eivät kohtaa, eikä hakija löydä etsimäänsä. Tutkielmani tavoit-

teena on selvittää, miten eräät tiedonhaku- ja tekstinesitysmenetelmät toimivat tällaises-

sa ympäristössä, ja onko niiden avulla mahdollista parantaa tiedonhaun tuloksellisuutta. 

 

Ratkaisin tutkimusongelman tiedonhaun laboratoriokokeiden avulla. Tutkimusaineisto-

nani oli vuosien 1820–1890 suomenkielisistä lehdistä merkintunnistusluennalla muo-

dostettu noin 180 000 dokumentin kokoelma. Käytössäni oli Tampereen yliopiston Hist-

testikokoelma, joka sisältää kyseisten dokumenttien lisäksi 56 hakuaihetta sekä tiedon 

näihin liittyvistä relevanteista dokumenteista. Tiedonhakujärjestelmänä käytin Solr-oh-

jelmistoa. Vertaillessani eri menetelmiä asetin perustasoksi tilanteen, jossa kyselyjen ja 

dokumenttien sanoja ei käsitelty mitenkään. Perusmuotoistamisessa kyselyjen ja doku-

menttien sanat muutettiin perusmuotoon ennen hakuprosessia. Stemmauksessa eli typis-

tämisessä sanojen pääteainekset poistettiin. N-grammauksessa sanat jaettiin n merkin 

mittaisiin osamerkkijonoihin vaihdellen n:n arvoa. Sumeassa haussa kyselyyn otettiin 

mukaan alkuperäisen kyselyn kanssa samankaltaisia sanoja. 

 

Selvitin aineiston digitoinnissa tapahtuneita virheitä otannalla, jonka tulosten perusteella 

kehitin vertailuun vielä kaksi menetelmää: merkkiluokkamenetelmässä sekä kyselyjen 

että dokumenttien sanoista tulkittiin sekaannusta aiheuttaneet merkit samana merkkinä 

tai merkkijonona. Dokumenttien laajentamismenetelmässä dokumenttien virheelliset, 

tunnistamattomat, sanat korvattiin viritetyn oikolukuohjelmiston antamilla ehdotuksilla. 

Otannan perusteella selvisi, että noin viidennes kokoelman sanoista oli virheellisiä ja 

noin viidennes sanoista poikkesi nykysuomesta. 

 

Vertailin menetelmien tuloksellisuuksia kolmella yleisesti tunnetulla tiedonhaun mitta-

rilla. Menetelmän kokonaistuloksellisuutta arvioin keskitarkkuuden keskiarvolla. Kär-

kipään tulosten arviointiin käytin tarkkuutta kymmenennen tuloksen kohdalla sekä ku-

muloitunutta hyötyä kymmenennen tuloksen kohdalla. Tutkimuksen perusteella voidaan 

todeta, että vanhoihin suomenkielisiin sanomalehtiin kohdistuva haku hyötyy tutkituista 

tiedonhakumenetelmistä eniten n-grammeista, sumeasta hausta ja dokumenttien laajen-

tamisesta. Mikäli painotetaan sitä, miten relevantteja dokumentteja palautuu kymmenen 

ensimmäisen dokumentin joukossa, on 4-, 5- ja 6-grammien yhdistelmä paras menetel-

mä. Jos painotetaan hakutulosta kokonaisuutena, on 5-grammimenetelmä muita mene-

telmiä parempi. 
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esitellä ja keskustella niistä kaikista, Kalervo. Lopulta valitsin aiheekseni sen, jota työni 

ohjaaja Jaana Kekäläinen oli minulle jo aikaisemmin suositellut. Kiitos Jaana hyvästä 

aiheesta! Hyvin taisit oppilaasi tuntea. Jaanan siirryttyä vapaalle ohjaajakseni tuli Eero 

Sormunen. Kiitos hyvistä kommenteista, Eero. 

Kiitos virikkeestä työni nimeen kuuluu 25.11.1871 ilmestyneen Suomalaisen Wirallisen 

Lehden numeron 140 sivun 1 fraktuurakirjakkeen latojalle. Vastaavasti kiitän tekijöitä, 

jotka ovat tehneet merkintunnistusohjelmiston, jolla lehden älkäät on saatu digitoitua 

muotoon älläät. Ilman virheitä tekeviä merkintunnistusohjelmistoja tätäkään tutkielmaa 

ei olisi olemassa. 

Päivi Jalosta kiitän suomen kielen historiaopusten lainasta, Mika Perkiömäkeä puoles-

taan esimerkistä opiskella vielä vähän vanhempanakin. Jossain vaiheessa työtäni aivoni 

alkoivat prosessoida kaiken näkemäni tekstin n-grammeina. Urheilukerho RC Eemelin 

nokkelille jäsenille ja sidosryhmille lausunkin: kiit iito itos liik iiku ikun kunn unna 

nnan iloi lois oist ista virt irtu rtua tuaa uaal aali alis list ista pers ersi rsik sikk ikka kkaa 

unoh noht ohta htam tama amat matt atta! 

Kiitos kärsivällisyydestä Salla, Konsta ja Sampo! Olette totta vie jäätelökakkunne an-

sainneet. Nyt sekin sitten viimeistään paljastui, ”miksi isä on aina tietokoneella”. Salla, 

purnaamatta jaksoit odottaa SuperTux- ja MovieStarPlanet-vuoroasi – kiitos! Konsta, 

olen melko varma, että tulevana tiedemiehenä keksit jonkin tutkielmani menetelmiä 

paremman tiedonhakutavan. Sampo, valitettavasti en saanut ujutettua sivuille yhtään 

miimiin kuvaa, mutta toivottavasti minulla on nyt enemmän aikaa piirtää niitä kanssasi. 

Satu, kiitos antamastasi tuesta ja ymmärryksestä koko toisen opiskelurupeamani aikana. 

Kiitos myös kun aika ajoin muistutit, mikä lopulta on tärkeintä. 
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1 Johdanto 

Vauhdikkaasti digitalisoituvan informaatioyhteiskunnan imussa voisi olettaa, että kaikki 

tekstimuotoinen aineisto on jo hakukoneilla löydettävissä. Todellisuus on kuitenkin toi-

senlainen. Arkistojen kätköissä mikrofilmeillä ja paperilla on vielä miljoonia vanhoja 

lehtiartikkeleita ajalta ennen tietokoneita. Niihin eivät hakukoneet yllä. Muun muassa 

tutkijat ja historioitsijat kuitenkin arvostaisivat, jos nekin olisivat haettavissa.  

Periaatteessa riittää, kun aineisto muunnetaan kuvanlukijalla eli skannerilla digitaaliseen 

muotoon ja merkit tunnistetaan automaattisesti. Kuvanlukija muuntaa aineiston digitaa-

liseksi kuvaksi. Kuvan sisältämät kirjaimet, numerot ja välimerkit tunnistetaan ohjel-

mallisesti ja muunnetaan digitaaliseksi tekstiksi. Yksi tunnetuimmista digitointiprojek-

teista lienee Googlen massiivinen kirjaprojekti
1
, jossa teoksia muunnetaan digitaaliseen 

muotoon ja Googlen hakukoneella haettavaksi. Suomessa Kansalliskirjasto on muunta-

nut miljoonia vanhoja sanomalehtiä digitaaliseen muotoon, ja Historiallinen sanomaleh-

tikirjasto
2
 tarjoilee niitä haettavaksi ja luettavaksi. 

Merkkien tunnistaminen (optical character recognition, OCR) koneellisesti ei kuiten-

kaan ole aivan yksinkertaista. Alkuperäisen aineiston paperi tai painojälki voi olla huo-

nolaatuista, tai aineisto voi olla kulunut. Nykyaikaisetkin tunnistusohjelmat tekevät vir-

heitä, ja lopputuloksena syntyy roskaista tekstiä. Jopa paljon käytetty Times New Ro-

man -kirjasinlaji saattaa aiheuttaa tunnistusongelmia. Esimerkiksi pieni l-kirjain voi 

tunnistautua virheellisesti numeroksi 1, y-kirjain v-kirjaimeksi, e-kirjain c-kirjaimeksi, 

m-kirjain r- ja n-kirjaimen yhdistelmäksi rn – tai kaikki edellä mainitut toisinpäin. Jos 

alkuperäisaineiston sana pyörä muuttuu digitointivaiheessa y-kirjaimen tunnistusvir-

heen myötä muotoon pvörä, ei hakijan pyörä-kysely täsmää digitaaliseen esitysmuo-

toon, ja hakutulos ei ole sitä mitä hakija toivoo. Ongelma on pahimmillaan lyhyissä 

artikkeleissa. Pitkissä teksteissä asiaa helpottaa se, että sana esiintyy useimmiten monta 

kertaa – todennäköisesti myös oikeassa kirjoitusasussa (Harding ym. 1997, 349). 

                                                 

 

1
 http://books.google.com/ 

2
 http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/secure/main.html 

2
 http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/secure/main.html 
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Äkkiseltään voisi kuvitella, että kyselyn ja dokumenttien kohtaamisongelma korjaantuu 

esittämällä kysely säännöllisten lausekkeiden avulla, kuten kyselynä p[yv]örä, jonka 

mukaan p-kirjainta voi seurata joko y tai v. Kaikkien kombinaatioiden yrittäminen tuot-

taa kuitenkin lopulta pitkiä ja tehottomia kyselyjä.  

Suomen kieli on vahvasti taipuvaa, joten virheettömänkin suomenkielisen aineiston tie-

donhaku on haastavaa. Taivutuspäätteistä johtuvaa kyselyn ja dokumenttien kohtaa-

misongelmaa voidaan yrittää ratkoa eri tavoin. Perusmuotoistamisessa sekä kyselyn että 

dokumenttien sanat muutetaan perusmuotoon
3
 ennen hakuprosessia. Stemmauksessa 

(stemming) eli typistämisessä pyritään puolestaan löytämään morfologista analyysiä 

karkeammalla tavalla aikaansaatu taivutus- ja johtamispäätteistä vapaa sananmuodon 

alkuosa, katkaistu sana eli tyvi (stem). Lopputulokseksi saatu muoto ei välttämättä ole 

mikään kielitieteellinen sanavartalo tai sananmuoto. Esimerkiksi sanat pyöräileminen, 

pyöräilemässä, pyörällä voivat tuottaa saman tyven pyör. Kyselyä voidaan myös laajen-

taa automaattisesti kattamaan haun kohteessa esiintyvät sanan yleisimmät taivutusmuo-

dot. 

Kirjoitusvirheitä sisältävän aineiston hakemisen avuksi on kehitetty erilaisia tekniikoita. 

Yksi lupaavimmista on ns. n-grammimenetelmä, jossa tiedonhakua helpottavaan tieto-

rakenteeseen, hakemistoon eli indeksiin, viedään kokonaisten sanojen sijaan tai lisäksi 

sanasta muodostetut n-grammit eli n merkin mittaiset merkkijonot. Pyörä-tapauk-

sessamme tietokantaan päätyy 3-merkkisillä merkkijonoilla eli 3-grammeilla merkkijo-

not pvö, vör ja örä. Vastaavasti käyttäjän kysely muutetaan ennen täsmäytystä 3-

grammeiksi pyö, yör ja örä. Viimeksi mainittujen alimerkkijonojen kohdalta löytyy 

täsmäävyys, ja kadoksissa ollut pvörä-artikkeli löydetään pyörä-sanalla.  

N-grammimenetelmä näyttäisi tepsivän myös virheettömän suomen kielen taivutusmuo-

tojen käsittelemiseen: kysely polkupyörä löytää myös artikkelit, joissa esiintyy kirjoi-

tusasu polkupyöriä, sillä molemmista termeistä saadaan useampikin sama 5-grammi 

(polku, olkup, lkupy, kupyö ja upyör). Sumea (fuzzy) haku puolestaan etsii sanan kans-

                                                 

 

3
 Perusmuodosta voidaan käyttää myös nimitystä sanakirjamuoto, ja sillä tarkoitetaan suomen kielessä 

tavallisesti nomineilla yksikön nominatiivia (kirja, se, kaksi, vihreä) ja verbeillä ensimmäisen infinitiivin 

lyhyttä muotoa (olla, kirjoittaa) (Karlsson 2009, 187). 
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sa samankaltaisia sanoja. Sanojen samankaltaisuutta voidaan tutkia esimerkiksi laske-

malla, kuinka monta merkin poistoa, lisäystä tai muutosta tarvitaan, jotta sana saadaan 

vastaamaan tarkasteltavaa toista sanaa. 

Historiallinen kieli ja vanhoissa painotuotteissa käytetty fraktuurakirjasin aiheuttavat 

täsmäytykseen omat lisähaasteensa. Kuinka moni huomaa esimerkiksi etsiä tietoa au-

toista sanalla hyrysysy tai rikollisista sanalla roswo? Fraktuurassa tunnistusongelmia 

aiheuttanevat samankaltaisen ulkoasunsa vuoksi ainakin kirjaimet i ja j sekä m ja w. 

Tutkimukseni mielenkiinnon kohteena onkin selvittää, kuinka erilaiset tiedonhakumene-

telmät toimivat, jos aineistona on vanhaa fraktuuralla kirjoitettua tekstiä.  

Tutkimusongelmani on siis merkintunnistusongelmista ja historiallisesta suomen kieles-

tä johtuva kyselyiden ja dokumenttien välinen kohtaamattomuus. Tutkimuskysymyksik-

seni muodostuvat: 

1. Miten sanojen typistäminen vaikuttaa hakujen tuloksellisuuteen? 

2. Miten sanojen perusmuotoistaminen vaikuttaa hakujen tuloksellisuuteen?  

3. Miten sanojen pilkkominen osamerkkijonoihin eli n-grammaus vaikuttaa haku-

jen tuloksellisuuteen, ja mikä on optimaalisin n-grammipituus tuloksellisuuden 

kannalta?  

4. Miten sumea hakukysely vaikuttaa hakujen tuloksellisuuteen? 

5. Miten optisessa merkintunnistuksessa syntyneiden tyypillisimpien tunnistusvir-

heiden huomioiminen vaikuttaa hakujen tuloksellisuuteen?  

6. Mikä tutkituista menetelmistä tuottaa parasta tuloksellisuutta?  

Haen vastaukset tutkimuskysymyksiini kontrolloitujen tiedonhaun laboratoriokokeiden 

avulla. Käytössäni on niin sanottu tiedonhaun testikokoelma, joka sisältää dokumenttien 

lisäksi joukon hakuaiheita sekä tiedon kuhunkin aiheeseen ennalta relevanteiksi arvioi-

duista dokumenteista. Tutkimusaineistoni dokumentit ovat suomenkielisten vuosien 

1820–1890 sanomalehtien skannauksella ja merkintunnistuksella tuotettuja tekstejä. 

Syntyneiden virheiden osuus tai ominaispiirteet eivät ole ennalta tiedossa. Testikokoel-

ma ei sisällä alkuperäisiä tekstejä. Aineisto on saatu Kansalliskirjastosta, ja se on osa 

Historiallisen sanomalehtikirjaston aineistoa. Vertaan menetelmien avulla saatavia ha-

kutuloksia käsittelemättömien sanojen avulla saataviin hakutuloksiin. Oletukseni on, 

että n-grammaus toimii näistä menetelmistä parhaiten. Perustan oletukseni kirjallisuu-

dessa esiintyville tutkimustuloksille (ks. esim. Harding ym. 1997; Darwish & Magdy 
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2007; Parapar ym. 2009), joiden mukaan n-grammaus tuottaa hyviä tuloksia OCR-

aineistolle.  

Tutkimuksen pääpaino on tiedonhakumenetelmien vertailussa. Historiallisen kielen kie-

liopin ja sanojen merkityksen poikkeavuuteen nykykielestä en juuri puutu. Aineiston 

kirjakieli saattaa vaihdella lehtien välillä tai jopa saman lehden sisällä eri toimittajien 

välillä. Mukana on myös suoraan ruotsista tulleita sanoja, kuten esimerkiksi flikka. 

Huomioin vain selkeimmät erot varhaisnykysuomen
4
 ja nykysuomen välillä, kuten w-

kirjaimen käyttämisen v-kirjaimen sijaan.  

Tietojeni mukaan suomea tai varhaisnykysuomea sisältävälle OCR-aineistolle on tehty 

vain vähän tiedonhakututkimusta, mitä tämä tutkielma osaltaan yrittää paikata. Ahosen 

ja Hyvösen (2009) tutkimuslähtökohtana oli historiallisten sanomalehtien linkittäminen 

semanttisesti yhteenkuuluvien aineistojen kanssa eikä niinkään tiedonhaun tulokselli-

suuden parantaminen. Tutkielmastani poiketen heillä ei ollut käytössään tiedonhaun 

testikokoelmaa, eivätkä he mitanneet tiedonhaun tuloksellisuutta. 

OCR-aineiston tiedonhaku on yhteneväinen kieltenvälisen tiedonhaun kanssa, sillä mo-

lemmissa kysely on eri esitysmuodossa kuin haun kohteena olevat dokumentit. Tyypilli-

sesti kieltenvälisessä tiedonhaussa joko kyselyt käännetään kohdedokumenttien kielelle 

tai kohdedokumentit käännetään kyselyjen kielelle. OCR-aineiston kohdalla voidaan 

ajatella, että kysely on virheettömällä kielellä L, kun taas dokumenttikokoelma on vir-

heitä sisältävällä kielellä L´ (Darwish & Magdy 2007). Tiedonhaun tuloksellisuuden 

parantamiseksi joko kyselyt muunnetaan L-muodosta L´-muotoon tai dokumentit L´-

muodosta L-muotoon (Darwish & Magdy 2007). Pelkkä nykysuomella esitettyjen kyse-

lyjen kohdistaminen varhaisnykysuomella kirjoitettuihin dokumentteihin on sekin jo 

kieltenvälistä tiedonhakua, joten tutkielmassani voidaan nähdä kaksikerroksinen prob-

lematiikka, koska kohdedokumentit ovat varhaisnykysuomea ja sisältävät OCR-virheitä. 

OCR-aineistoon kohdistuvan tiedonhaun tuloksellisuutta voidaan yrittää parantaa kor-

jaamalla aineiston virheet käymällä digitoidut aineistot käsin läpi, mutta kaikkien teks-

                                                 

 

4
 Varhaisnykysuomen ajaksi katsotaan yleisesti kausi noin 1820–1870, joten luokittelen tutkimusaineisto-

ni tekstit tämän perusteella varhaisnykysuomeksi (ks. luku 2). 
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tien läpikäyminen ja korjaaminen manuaalisesti on harvoin mahdollista suuren aineis-

tomäärän vuoksi. Korjaamiseen on kuitenkin mahdollista valjastaa internetin käyttäjiä; 

Digitalkoot-palvelun käyttäjät korjaavat vanhojen sanomalehtien digitoinnissa syntynei-

tä tunnistusvirheitä pelaamalla (Chrons & Sundell 2011). reCAPTCHA-tietoturvakysely 

puolestaan pyytää käyttäjää kirjoittamaan kuvassa esiintyvät sanat erottaakseen ihmis-

käyttäjän haittaohjelmasta, mutta samalla korjataan digitoinnin tunnistusvirheitä (von 

Ahn ym. 2008, 1465). Tässä tutkielmassa en resurssien puutteen vuoksi juurikaan pohdi 

aineiston korjaamista. En myöskään puutu indeksoinnin ja kyselyjen nopeuteen. Nämä 

jätän jatkotutkimusaiheiksi. 

Tässä tutkielmassa tiedonhakumallilla (retrieval model) tarkoitetaan kyselyjen ja doku-

menttien täsmäytysperiaatetta. Esimerkki tällaisesta mallista on myöhemmin esiteltävä 

vektorimalli. Tiedonhakumenetelmällä (retrieval method) tässä tekstissä puolestaan tar-

koitetaan kyselyihin ja dokumentteihin kohdistuvia toimenpiteitä. Tällaisia toimenpitei-

tä ovat esimerkiksi typistäminen ja n-grammaus.  

Jatkan seuraavaksi esittelemällä tutkimusaineistooni läheisesti liittyvien historiallisen 

suomen kielen ja fraktuuran ominaispiirteitä luvussa 2. Luku 3 selvittää työni kannalta 

keskeiset tiedonhaun teoriat ja käsitteet. Luku 4 sisältää kirjallisuuskatsauksen aihepii-

rin aikaisemmista tutkimuksista. Luvussa 5 esittelen tutkimusaineiston, testikokoelman, 

vertailtavat tiedonhakumenetelmät, testikyselyt ja koejärjestelyn. Pyrin kuvaamaan ko-

keen niin tarkasti, että se on tarvittaessa toistettavissa. Luku 6 sisältää kokeen tulokset. 

Lopuksi luvussa 7 on yhteenveto sekä pohdintaa tehdystä työstä. 
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2 Varhaisnykysuomi, fraktuura ja vanhat sanomalehdet 

Tässä luvussa käyn läpi historiallisen suomen kielen ja fraktuurakirjasimen ominaispiir-

teitä niiltä osin kuin ne tämän tutkimuksen kannalta ovat mielekkäitä. Historiallisen 

kielen, fraktuuran ja tiedonhaun yhdistävästä palvelusta esittelen esimerkkinä Kansal-

liskirjaston Historiallisen sanomalehtikirjaston, jonka avulla on mahdollista hakea tietoa 

vanhoista sanomalehdistä. Sanomalehtikirjaston aineisto on tuotettu OCR-luennalla. 

Tutkielmani tiedonhakumenetelmien käytännön kohteena voisi hyvinkin olla jokin vas-

taavanlainen sovellus.  

2.1 Varhaisnykysuomen ominaispiirteitä 

Ikola (1965, 39) ehdottaa suomen kielen historian jaksoteltaksi varhaissuomeen (n. vuo-

teen 1540), vanhaan suomeen (n. 1540–n. 1820), varhaisnykysuomeen (n. 1820–n. 

1870) ja nykysuomeen (n. 1870–). Häkkisen (1994, 13) tulkinnan mukaan varhaisny-

kysuomen kausi alkaa Ruotsin vallan ajan loppumisesta n. 1810 ja ulottuu 1870- tai 

1880-luvun loppupuolelle. Molempien määritelmien mukaan tutkimusaineistoni on si-

ten lähestulkoon täysin varhaisnykysuomea, sillä tutkimusaineistoni ajoittuu vuosille 

1820–1890. 

Kielelliset uudistukset eivät 1800-luvulla tapahtuneet yhtäkkiä vaan teksteissä ilmeni 

sekä vanhemman kauden että uudemman kauden käytäntöjä. Muotoa tz saatettiin vielä 

käyttää muodon ts sijaan (etzin, etsin) tai kirjainta x yhdistelmän ks sijaan varhaisny-

kysuomen kaudella. (Häkkinen 1994, 180.) Äänteiden [k], [p] ja [t] vaihtoehdot ovat 

moninaiset m:n ja n:n jälkeen, sekä [t]:n kohdalla myös l:n jälkeen, esim. hengi, henki, 

ombi, ompi, waldakunda, waltakunta. (Häkkinen 1994, 171 ja 180.) W tavallisen v:n 

merkkinä piti pintansa pitkälle 1800-luvun loppupuolelle asti (Häkkinen 1994, 180). 

Vanhan kirjasuomen korkia, hopia -tyyppiset sanat vaihtuivat vähitellen nykyasuisiksi 

(korkea, hopea) (Pulkkinen 1972, 39). Vanhan kielen yksinäis-s:isen inessiivin (talosa, 

talos) tilalle tuli ssa-pääte (talossa). Abessiivin ta-pääte väistyi hitaasti abessiivin ny-

kyisen tta-päätteen tieltä, esim. leivätä → leivättä. Yhdellä konsonantilla aloittaminen 

alkoi yleistyä, joskin hitaasti. Vielä 1800-luvun puolivälin jälkeen esiintyi yhä kirjoitus-

tapaa plyijy, trenki, provasti, kruuti jne. monissa tapauksissa, jotka sittemmin ovat va-

kiintuneet yhdellä konsonantilla alkaviksi. Hitaasti yhtenäistyi myös k:n astevaihtelun 
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merkintä sellaisissa tapauksissa kuin näkö, nävön → näön; tuhka, tuhvan → tuhan (t. 

tuhkan); märkä, märjän → märän; nälkä, näljän → nälän. Kielenkäyttö etenkin rk- ja 

lk-tapauksissa oli kauan sekavaa. (Pulkkinen 1972, 39–41.) 

Imperfektin ja konditionaalin monikon 3. persoonan muotoihin alkoi tulla vat/vät-loppu: 

esim. he hakkasit → hakkasiwat; sanoit → sanoiwat; antaisit → antaisiwat (Häkkinen 

1994, 301). Varhaisnykysuomen kaudella naispuolisiin tekijöihin viitattaessa käytettiin 

itämurteista saatua, ilmeisesti tytär-sanasta syntynyttä päätettä tar/tär: johtajatar, laula-

jatar, näyttelijätär, opettajatar, taiteilijatar (Häkkinen 1994, 425). 

Tämän tutkimuksen aineiston perusteella myös yhdyssanojen kirjoitustapa 1800-luvulla 

poikkesi nykyisestä. Yhdyssanoissa sanojen välissä käytettiin yhdysmerkkiä, vaikka 

yhdyssanan alkuosa ei päättynytkään samaan vokaaliin, jolla jälkiosa alkoi, esimerkiksi: 

nyky-ajan, pohjois-osissa, wastaanotto-aika, sisä-asiain, pyyntö-esitys, synnytys-osasto, 

perjantai-aamuna, pää-asiassa, wastaan-ottaa, pitäjän-apulainen, nimellis-hinta, juma-

luus-oppi, rautatien-asemille, tehtaan-isäntä, mieli-ala, työwäen-yhdistys, tosi-asia, 

kansanwalistus-seura. Tässä tutkimuksessa käytettävä tiedonhakujärjestelmä pilkkoo 

tällaiset yhdysmerkin yhdistämät sanat erillisiksi sanoiksi. 

2.2 Fraktuura ja vanhat sanomalehdet 

Mervola (1995, 411) määrittelee fraktuuran Suomessa tunnetuimmaksi tulleeksi gootti-

laisten kirjaimistojen kirjainlajiksi. Alun perin fraktuura oli jäljitellyt käsinkirjoitettua 

tekstiä (Mervola 1995, 152). Fraktuuran asema oli Suomessa horjumaton 1800-luvulla. 

Laajemmille piireille ja varsinkin rahvaalle tarkoitetuissa julkaisuissa fraktuuran käyttö 

oli itsestäänselvyys. (Mervola 1995, 56.) Useimmat kansanihmiset osasivat lukea vain 

fraktuuraa, sillä Raamattu ja kaikki kansankirjallisuus oli kautta aikojen painettu kouke-

roisella fraktuuralla. (Mervola 1995, 87.) Ruotsissa antiikva yleistyi lehdissä 1820-

luvulla. Suomalaisissa lehdissä sitä kokeiltiin 1830-luvulla, mutta viimeistään 1840-

luvulla moni suomalainen lehti palasi fraktuuraan. Vain lukeneistolle tarkoitettuja tie-

teellisiä esityksiä julkaistiin 1800-luvun puolivälissä antiikvakirjaimilla. (Mervola 1995, 

56.) Koukeroinen ja saksalaisvaikutteinen fraktuura säilytti Suomessa asemansa 1900-

luvulle asti (Mervola 1995, 57).  
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Kuva 1. Esimerkki fraktuuralla painetusta sanomalehtiuutisesta, Turun Wiikko-Sanomat 29.7. 

1826. (Kuvakaappaus Kansalliskirjaston Historiallisesta sanomalehtikirjastosta.) 

 

Fraktuuralla haluttiin tähdentää lehden kansanomaisuutta sekä helppolukuisuutta ja näin 

lisätä lehden menekkiä. Antiikvaa saatettiin käyttää lehden suurimmissa otsikoissa. 

(Mervola 1995, 152–153.) Kuva 1 esittää katkelman fraktuuralla painetusta sanomaleh-

tiuutisesta. Fraktuura piti pintansa Suomessa, vaikka monissa Euroopan maissa siirryt-

tiin antiikvakirjaimeen. Ilmeisesti pitkät kulttuuri- ja kauppasuhteen Saksaan ohjasivat 

valintaa fraktuuraan. (Mervola 1995, 152–153.) 

Kauppasuhteiden lisäksi fraktuuran yleisyyteen vaikutti todennäköisesti myös latojien 

palkkausjärjestelmä, sillä työnantajan piti maksaa antiikvan latomisesta 12,5 prosenttia 

enemmän kuin fraktuuran latomisesta. Antiikvasta maksettiin korkeampi latomistaksa 

vuoden 1906 palkkasopimukseen saakka. Merkittävin syy fraktuuran valtakauden jat-

kumiseen oli ehkä kuitenkin lukijoiden konservatiivisuus. Toisinaan jakajat pelkäsivät 

viedä antiikvalla painettua numeroa julmistuneille lukijoille. (Mervola 1995, 153–154.) 

Päivälehti ilmestyi kokonaan aktiikvaisena 1898. Varsinkin maaseudun lukijat protes-

toivat muutosta vastaan, sillä he olivat tottuneet lukemaan fraktuuratekstiä eli ”raamat-

tupränttiä”. Vastarinta oli ilmeisen sitkeää, sillä lehden seuraaja Helsingin Sanomat pa-

lasi takaisin fraktuuraan talvella 1904. Päivälehden yrityksen jälkeen suomenkieliset 

lehdet jatkoivat fraktuuraisina. Vasta vuonna 1912 Uusi Suometar siirtyi antiikvaan. 

Siirtyminen ei taaskaan ollut helppo, ja uutta kirjainta jouduttiin perustelemaan jopa 

lääketieteen keinoin ilmoittamalla, että antiikvakirjaimet olivat silmille fraktuuraa ter-

veellisemmät. (Mervola 1995, 154–156.) 

Uuden Suomettaren esimerkki levisi hitaasti muihin suomenkielisiin lehtiin. Sanoma-

lehtien siirtymistä antiikvaan helpotti ehkä se, että Raamatun taskukokoisen laitoksen 
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ladonnassa ja myöhemmin perhe- ja vihkiraamatussa oli otettu käyttöön antiikva. Aa-

mulehti oli syyskuusta 1913 lähtien kokonaan antiikvainen. Turun Sanomat siirtyi ke-

väällä 1918 osittain antiikvaan. (Mervola 1995, 157–158.) 

Helsingin Sanomille ja Keski-Suomelle fraktuura oli ilmeisesti vielä modernia ja kiistel-

tyä antiikvaa sopivampi, sillä molempien lehtien lukijakunnassa oli melko paljon yh-

teiskunnan alempien kerrosten väkeä. Helsingin Sanomat käyttikin fraktuuraa vuoteen 

1925 saakka. Keski-Suomesta Keskisuomalaiseksi muuttunut jyväskyläläislehti irrottau-

tui fraktuurasta vasta keväällä 1929. Varsinainen suomenkielisen lehdistön kirjainlajin 

vaihtokauden voidaan katsoa osuneeksi 1920-luvun loppupuolelle. (Mervola 1995, 157–

158.) Myös kansalle tarkoitetussa kirjallisuudessa fraktuurakirjasin oli hallitseva 1900-

luvun alkupuolelle asti (Häkkinen 1994, 27). 

Tämän tutkimuksen aineistona on digitaaliseen muotoon saatettuja suomenkielisiä sa-

nomalehtitekstejä 1800-luvulta, joten todennäköisesti alkuperäiskappaleissa on ollut 

käytössä pääosin fraktuurakirjasin, mutta antiikvaa on saattanut esiintyä joissakin otsi-

koissa. Fraktuurassa on useita toisiaan muistuttavia kirjaimia (kuva 2), jotka voivat ai-

heuttaa tunnistusongelmia jopa ihmissilmälle – puhumattakaan ohjelmistoista. 

 

Kuva 2. Esimerkkejä fraktuurakirjasimen toisiaan muistuttavista kirjaimista. (Kuvakaappaus 

Digitalkoot-palvelusta).  

2.3 Kansalliskirjaston Historiallinen sanomalehtikirjasto 

Kansalliskirjaston Historialliseen sanomalehtikirjastoon on digitoitu valtaosa Suomessa 

vuosina 1771–1910 ilmestyneistä sanomalehdistä. Lehtisivuja on yhteensä noin 1,7 mil-

joonaa. (Historiallisen sanomalehtikirjaston verkkosivut 2012.) Palvelussa voi selata 

lehtiä nimekkeittäin ja hakea esimerkiksi tiettynä päivänä julkaistuja numeroita (Kau-

konen 2005, 45). Lisäksi tarjolla ovat haku, tarkennettu haku ja artikkelihakemisto. 
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Palvelun hakuominaisuuden taustalla on sumea haku eli hakusanan ei tarvitse täysin 

vastata vanhaa kirjoitusmuotoa. Toisaalta hakutulosten joukkoon voi tulla myös sivuja, 

joissa esiintyy aivan hakusanasta poikkeava sana, jonka sumea haku on arvioinut kui-

tenkin olevan hakusanan muoto. Aineisto on tuotettu merkintunnistusohjelmalla ja se 

voi sisältää kirjoitusvirheitä alkuperäisen niteen kunnosta riippuen. (Historiallisen sa-

nomalehtikirjaston verkkosivut 2012.) Sumean haun tarkempaa periaatetta tai toteutusta 

ei ilmoiteta. Käyttäjä voi kohdistaa haun kaikkiin palvelun sanomalehtiin tai vain valit-

semiinsa lehtiin 340 lehden joukosta
5
. Lisäksi haun voi rajata tietylle päivämääräalueel-

le. 

Tarkennetussa haussa voi sumean haun muodostamasta sanalistasta valita haluamansa 

sanat mukaan kyselyyn. Lisäksi painoarvolla voidaan määrätä hakusanan ja sen valittu-

jen kirjoitusmuotojen tärkeys haussa. Painoarvo voi vaihdella välillä 1–10. Arvoa suu-

rentamalla dokumentit, joissa sana esiintyy, päätyvät todennäköisemmin tulosten kär-

keen. Esimerkiksi alkuperäinen kysely tanska sääty tuottaa valittavaksi vaihtoehtoisia 

aineistossa esiintyviä kirjoitusmuotoja, kuten ttanska, tansska, tanskalksa, tanskalia, 

talonpoikaiskansaa, tetamanska, tikkanskoaeita, trjpolitanska, ssääty, säätty, säääty, 

seppäsääty, sivilrsääty, sikaissääty, säättetty, säätyt ja siääty. 

Haku ja tarkennettu haku palauttavat tuloksena listan, jonka yksittäinen alkio sisältää 

dokumentin tekstikatkelman sekä otsikon. Tekstikatkelma on kyselykohtainen ja siinä 

kyselysana on korostettu. Otsikkona on lehden nimi, numero ja ilmestymispäivämäärä. 

Otsikko toimii linkkinä alkuperäisen lehden digitaaliseen versioon. Linkki ohjaa auto-

maattisesti lehden oikealle sivulle, jolla kyselysanat esitetään korostettuna. Lehden si-

vua on mahdollista suurentaa ja pienentää näytöllä. Lehden voi myös ladata pdf-

muodossa itselleen. 

Palvelun artikkelihakemisto perustuu 1800-luvun lopulla luotuun vuoden 1890 lehtiin 

asti ulottuvaan hakemistoon, joka on siirretty verkkoon (Kaukonen 2005, 46). Hakemis-

torakenteessa on suomea ja ruotsia, ja viitteet ovat suomeksi tai ruotsiksi artikkelin al-

kuperäiskielestä riippuen. Viitetiedoista on linkki kyseiseen lehteen, mikäli se on saata-

                                                 

 

5
 Lukumäärä on selvitetty laskemalla hakusivun valintalistan lehdet. 
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vissa digitaalisena. Viiteteksteissä voi esiintyä kirjoitusvirheitä. Artikkelihakemistoa ei 

päivitetä eikä luokitella uudelleen. (Historiallisen sanomalehtikirjaston verkkosivut 

2012.) Esimerkiksi Biographica-otsikon alle on koottu aakkosjärjestyksessä artikkeleita 

aikansa tunnetuista henkilöistä (Kaukonen 2005, 46). Artikkelihakemisto sisältää yli 

400 000 viitettä (Hölttä 2005, 42). 

Käyttäjät ovat kertoneet hakevansa palvelusta tietoja esimerkiksi Napoleonin sodista, 

1800-luvun uskontokuntien vaiheista, luotsi- ja satamatoiminnasta 1890-luvulla, metsä-

taloudesta tai siilihavainnoista Suomessa 1800-luvun loppupuolella (Hölttä 2005, 44). 

Tiedonhakija käy yhden käyntikerran aikana keskimäärin kuudellatoista sanomalehtisi-

vulla (Hölttä 2005, 43–44), mikä tuntuu aika isolta luvulta. Palvelun käyttöliittymä on 

tarjolla suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi, eikä käyttäjäkunta rajoitu pelkästään 

suomalaisiin. Palvelun tuottaja on saanut palautetta neljästätoista maasta (Hölttä 2005, 

44). Tekstintunnistus- ja tulostusongelmat ovat yleisimpiä syitä antaa palautetta, ja ul-

komaiset käyttäjät tiedustelevat lehtisivujen kääntömahdollisuutta englannin kielelle 

(Hölttä 2005, 45). 

Tenkanen (2002, 22–23) valottaa sanomalehtikirjaston tuotantoprosessia seuraavasti: 

Suurin osa sanomalehtikirjaston aineistosta on digitoitu mikrofilmiltä. Prosessi etenee 

siten, että mikrofilmiskanneriin syötetään rullafilmi. Skanneri lukee filmin siten, että 

yhdestä valotuksesta tulee yksi kuvatiedosto. Skannauksen jälkeen kuville tehdään ta-

vanomaisia kuvankäsittelytoimia, kuten kääntämistä ja roskien poistoa. (Tenkanen 

2002, 22–23.) 

Mikrofilmin laatu vaikuttaa erityisesti merkintunnistuksen onnistumiseen. Ennen vuotta 

1970 kuvattujen mikrofilmien laatu ei riitä, ja ne joudutaan kuvaamaan uudestaan. 

Skannatut sivukuvat otetaan merkintunnistukseen mikrofilmirullallinen kerrallaan. 

Merkintunnistus on eniten aikaa vievä vaihe digitoinnissa. Merkintunnistusohjelma osaa 

tunnistaa antiikvatekstin suoraan, mutta fraktuuratyyppi on opetettava ohjelmalle erik-

seen. Saman nimekkeenkin painamisessa on usein käytetty erikokoisia fraktuurakir-

jasimia ja erilaisia fraktuuratyylejä. Tällaiset muutokset vaativat uuden tunnistusmallin 

opettamisen ohjelmalle, jotta tunnistus saadaan mahdollisimman kattavaksi. Riittävän 

opettamisen jälkeen sivukuvat luetaan erikseen antiikva- ja fraktuuratunnistusmalleilla. 

Tunnistuksen tuloksena saadaan yhdestä sivusta kaksi tekstitiedostoa, jotka yhdistetään 

yhdeksi tekstiversioksi. Tunnistuksen jälkeen kuhunkin sivukuvaan liitetään bibliografi-
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set perustiedot, päivämäärä ja lehden numerointitieto sekä sivunumero. Tunnistettu 

teksti ja metadata talletetaan sanomalehtikirjaston perustana olevaan relaatiotietokan-

taan. Sivukuvat talletetaan tiedostopalvelimelle. (Tenkanen 2002, 22–23.) 

Tunnistuksen onnistumista voidaan kuvata tunnistustarkkuudella. Se ilmaisee oikeiden 

tunnistusten osuuden digitaalisessa aineistossa. Tunnistustarkkuutta voidaan tarkastella 

merkki- tai sanatasolla.  

Historiallisen sanomalehtikirjaston aineiston tunnistustarkkuus ei tietääkseni ole julki-

sesti tiedossa, mutta Chrons ja Sundell (2011) havainnoivat pienellä otoksella sanoma-

lehtikirjaston sanojen tunnistustarkkuuden vaihteluväliksi 77–84 %. Käytännössä siis 

keskimäärin noin joka viides sana oli virheellinen. 

Mykan ja Güntzerin (1995, 132) mielestä merkkien 99,5 % tunnistustarkkuutta voidaan 

nykyaikana pitää oikein hyvänä. Käytännössä siis keskimäärin joka kahdessadas merkki 

tai – jos sana katsotaan keskimäärin 8-merkkiseksi – keskimäärin kahdeskymmenesvii-

des sana ”saa” olla virheellinen.  
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3 Tiedonhaun taustaa ja käsitteiden määrittely 

Tässä luvussa määrittelen työni kannalta oleelliset tiedonhaun käsitteet: relevanssin, 

tuloksellisuuden, saannin ja tarkkuuden sekä niistä johdetut työssä käytettävät kolme 

tuloksellisuuden mittaria. Kerron myös evaluoinnista testikokoelman avulla, hakutulos-

ten relevanssilajittelusta, täystäsmäyttävästä Boolen mallista sekä osittaistäsmäyttävästä 

vektorimallista. Esittelyn saavat myös työssä käytettävä tutkimustulosten tilastollisen 

merkitsevyyden testimenetelmä sekä tutkimustulosten käytännön merkityksen jäsentä-

miseen käytettävä menetelmä. 

3.1 Tiedonhaun tuloksellisuuden mittaaminen 

Tiedonhaun tarkoituksena on löytää relevanttia informaatiota sitä tarvitsevalle. Rele-

vanssin määrittelyssä voidaan erottaa aiherelevanssi ja käyttäjärelevanssi. Aiherelevans-

si tarkoittaa sitä, että dokumentti käsittelee kyselyn aihetta. Dokumentin aiherelevanssin 

voi määritellä esimerkiksi aihepiirin asiantuntijat vertaamalla hakutehtävää kuhunkin 

dokumenttiin. Käyttäjärelevanssi huomioi dokumentin aiheen lisäksi hakijan arvion 

dokumentin käyttökelpoisuudesta. (Croft ym. 2010, 238; Järvelin & Sormunen 2010, 

164–165.) Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vain aiherelevanssia. Testikyselyt muodos-

tetaan kuvitteellisen hakijan toimesta, ja dokumenttien relevanttiustieto on muiden en-

nalta arvioimaa. Relevanssiarvio voi olla binäärinen tai moniportainen. Binäärinen rele-

vanssi tarkoittaa, että dokumentti on joko relevantti tai epärelevantti. (Croft ym. 2010, 

238.) Tässä tutkimuksessa käytetään neliportaista relevanssiasteikkoa, ja arvioitu do-

kumentti on joko hyvin relevantti, relevantti, marginaalisesti relevantti tai epärelevantti. 

Moniportaisen relevanssiasteikon käyttäminen helpottaa dokumentin arvioijan tehtävää 

(Croft ym. 2010, 238).  

Tavallisimmat hakutulosta koskevat tuloksellisuuden (effectiveness) arviointikriteerit 

ovat tarkkuus (precision) ja saanti (recall). Tarkkuus kuvaa sitä, kuinka suuri osuus ha-

kutuloksesta koostuu relevanteista dokumenteista. Saanti puolestaan kuvaa sitä, kuinka 

suuri osa kaikista relevanteista dokumenteista kyselyllä löydettiin. Tarkkuus ja saanti 

esitetään tavallisesti desimaalilukuna välillä [0, 1] tai prosenttilukuna välillä 0…100 %. 

(Croft ym. 2010, 312; Järvelin & Sormunen 2010, 166–167.)  
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Saantiarvot lasketaan yleensä ns. suhteellisen eikä absoluuttisen saannin periaatteella. 

Absoluuttinen saanti ilmaisee, miten suuri osuus relevantteja dokumentteja on onnistut-

tu löytämään suhteessa kaikkiin relevantteihin dokumentteihin. Absoluuttisen saannin 

laskeminen edellyttäisi, että tietokannan jokaisen dokumentin relevanssi kunkin kyselyn 

suhteen olisi tiedossa. Suurissa tietokannoissa tämä on kuitenkin käytännössä mahdo-

tonta. Suhteellisen saannin laskemiseksi riittää, että tietokannasta määritellään jokin 

rajallinen ja riittävän kattava osajoukko, joka sitten edustaa tietokannan kaikkia rele-

vantteja dokumentteja, ja johon kunkin kyselyn tuloksena saatua tulosjoukkoa suhteute-

taan. (Alkula 2000, 40.) Tunnettujen relevanttien dokumenttien joukosta käytetään 

myös nimitystä saantikanta (Järvelin & Sormunen 2010, 168). 

Tiedonhaun tutkimuksessa käytetään hakumenetelmien erojen havainnollistamiseen 

saanti-tarkkuuskäyrää (Järvelin & Sormunen 2010, 171), jossa saanti esitetään x-

akselilla ja tarkkuus y-akselilla. Jotta menetelmiä voidaan verrata, menetelmien saan-

tiarvot esitetään ns. standardisaantitasoilla 0,1 lisäyksin välillä [0, 1] eli yhteensä 11 

pisteessä. Koska saantiarvot harvoin osuvat näille tasoille suoraan, täytyy arvot interpo-

loida eli laskea standarditason arvo kahden ympäröivän arvon avulla (Croft ym. 2010, 

316.) Käytännössä saannin parantuessa tarkkuus huononee ja päinvastoin (Alkula 2000, 

40.) Tuloksena saadaankin usein vasemmalta oikealle laskevia käyriä. Tätä tulkitaan 

siten, että mitä ylempänä käyrä pysyy vasemmalta oikealle siirryttäessä, sitä parempi 

menetelmä on.  

Varsinaiseen tuloksellisuuden mittaamiseen käytetään kuitenkin saannin ja tarkkuuden 

sijasta johdettuja mittareita, joilla pyritään kuvaamaan hakutulosten onnistuneisuutta ja 

ottamaan huomioon relevanttien dokumenttien löytymisen lisäksi myös niiden sijainti 

hakutuloksessa (Järvelin & Sormunen 2010, 171). Tällaisia mittareita ovat mm. keski-

tarkkuus (Average Precision, AP), tarkkuus tietyssä kohtaa tuloslistaa (precision at rank 

p, P@p) ja normalisoitu diskontattu kumulatiivinen hyöty (normalized discounted cu-

mulative gain, nDCG). 

Keskitarkkuuden laskemiseksi selvitetään hakutuloksen tarkkuus jokaisen relevantin 

dokumentin kohdalla (Järvelin & Sormunen 2010, 171). Usein laskentaan otetaan vain 

tuloslistan tuhat tai sata ensimmäistä dokumenttia, joten relevantteja dokumentteja voi 

jäädä myös tämän joukon ulkopuolelle. Ulkopuolelle jääneen relevantin dokumentin 

vaikutuksen keskiarvoon katsotaan olevan nolla. (Croft ym. 2010, 316.)  
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Taulukko 1. Saannin ja tarkkuuden laskeminen (mukailtu Croft ym. 2010, 318).  

Kysely 1:  yhteensä 5 relevanttia dokumenttia tähän kyselyyn 

Tulosnro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Relevanssi 1/0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

Saanti 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 0,80 1,00 

Tarkkuus 1,00 0,50 0,67 0,50 0,40 0,50 0,43 0,38 0,44 0,50 

Kysely 2:  yhteensä 3 relevanttia dokumenttia tähän kyselyyn 

Tulosnro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Relevanssi 1/0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

Saanti 0,00 0,33 0,33 0,33 0,67 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00 

Tarkkuus 0,00 0,50 0,33 0,25 0,40 0,33 0,43 0,38 0,33 0,30 

 

Jos tarkastellaan taulukon 1 kahta kyselyä, joista ensimmäiseen löytyy 5 relevanttia do-

kumenttia ja toiseen 3 relevanttia dokumenttia, saadaan kyselyn 1 keskitarkkuudeksi 

(1,0 + 0,67 + 0,5 + 0,44 + 0,5) / 5   0,62 ja kyselyn 2 keskitarkkuudeksi (0,5 + 0,4 + 

0,43) / 3   0,44. 

Kun koko kyselyjoukon keskitarkkuuksille lasketaan keskiarvo, saadaan kaikkein taval-

lisin tuloksellisuuden mittari, keskitarkkuuden keskiarvo (Mean Average Precision, 

MAP) (Järvelin & Sormunen 2010, 171). Taulukon 1 kahden kyselyn muodostaman 

”joukon” keskitarkkuuden keskiarvoksi saadaan (0,62 + 0,44) / 2   0,53. Tämä luku 

tarkoittaa käytännössä, että niin kauan kuin relevantteja dokumentteja riittää, on keski-

määrin noin joka toinen tuloksena saatu dokumentti relevantti. 

Keskitarkkuus kuvaa järjestelmän tai menetelmän kokonaistuloksellisuutta. Tällainen 

arviointi sopiikin järjestelmiin, joissa ollaan kiinnostuneita siitä, miten paljon relevant-

teja dokumentteja menetelmä kaiken kaikkiaan löytää. Esimerkiksi haettaessa patentteja 

ollaan todennäköisesti kiinnostuneita kaikista löydöksistä eikä vain pelkistä kärkipään 

löydöksistä. 

Yleensä varsinkin web-hakukoneiden yhteydessä käyttäjä on kiinnostunut kuitenkin 

vain kärkipään dokumenteista. Tällaisen, kärkipään dokumentteja painottavan, hakujär-

jestelmän evaluointiin sopii paremmin mittariksi tarkkuus tietyssä pisteessä. Esimerkik-

si taulukon 1 kyselyn 1 tarkkuus kymmenennen dokumentin kohdalla on 5/10 = 0,5. 

Kyselylle 2 vastaava arvo on 3/10   0,3. Tarkkuusarvo pisteessä 10 ei kuitenkaan tee 

eroa sen suhteen, missä kohdin relevantit dokumentit sijaitsevat. Esimerkiksi, jos aino-

astaan yksi relevantti dokumentti saadaan kymmenen ensimmäisen dokumentin jouk-
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koon, on tarkkuus kymmenennen dokumentin kohdalla 0,1, olipa relevantti dokumentti 

sitten tuloslistalla ensimmäisenä tai kymmenentenä. Käyttäjälle lienee kuitenkin hyö-

dyllisempää se, mitä lähempänä tuloslistan kärkipäätä relevantti dokumentti sijaitsee.  

Relevanttien dokumenttien sijoittumista tuloslistalla voidaan tarkkuutta tarkemmin tar-

kastella mm. diskontatun kumuloituneen hyödyn avulla, joka on suosittu mittari web-

hakukoneiden evaluoinnissa. Mittari perustuu yksinkertaiseen oletukseen, että hyvin 

relevantit dokumentit ovat hyödyllisempiä kuin vähemmän relevantit dokumentit, ja 

toisaalta oletukseen, että mitä kauempana tuloksissa relevantti dokumentti on, sitä vä-

hemmän se on käyttäjälle hyödyllinen, koska se tulee pienemmällä todennäköisyydellä 

huomatuksi ja tarkastelluksi. (Järvelin & Kekäläinen 2002, 424; Croft ym. 2010, 323.) 

Mittari tarkastelee dokumenttien hyötyarvoja ja sijoittumista tuloslistalla. Hyötyarvona 

käytetään dokumentin numeerista relevanssiarviota. Yleensä tämän mittarin käytössä on 

moniportainen relevanssiasteikko (Croft ym. 2010, 324.) Hyötyarvon diskonttaukseen 

eli pienentämiseen siirryttäessä tuloksissa kauemmaksi kärjestä voidaan käyttää doku-

mentin sijainnista tuloslistalla riippuvaa logaritmiarvoa (Croft ym. 2010, 324.) Logarit-

min kantaa vaihtelemalla voidaan simuloida erilaisia käyttäjiä; kanta 2 mallintaa kärsi-

mätöntä käyttäjää, ja kanta 10 mallintaa kärsivällistä käyttäjää (Järvelin & Kekäläinen 

2002, 432), joka jaksaa tutkia tuloksia pidemmälle. Diskontattu kumuloitunut hyöty 

voidaan laskea kaavalla 1 (Croft ym. 2010, 323):  

 

           ∑
    
     

 

   

              

 

Kaavassa 1 DCGp on kertynyt diskontattu hyöty pisteessä p, reli on dokumentin numee-

rinen relevanssiarvio (eli diskonttaamaton höyty) tuloslistan kohdassa i ja nimittäjän 

log2i on hyödyn diskonttaus- eli vähennystekijä.   

Esimerkiksi jos käytössä on neliportainen relevanssiasteikko 0–3 (epärelevantit, margi-

naaliset, relevantit, erittäin relevantit), ja tulosdokumenttien relevanssiarviot ovat 3, 2, 

3, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 0, diskontattu kumuloitunut hyöty saadaan laskemalla edeltävät arvot 

yhteen: 3 + (2 + 1,89 + 0 + 0 + 0,39 + 0,71 + 0,67 + 0,95 + 0)   3 + 6,61 = 9,61 (ks. 

taulukko 2). 
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Taulukko 2. Kumuloituneen hyödyn laskentaesimerkin arvoja (mukailtu Croft ym. 2010, 324–325). 

i reli log2i reli/log2i ideaali_reli ideaali_reli / log2i 

1 3 0 – 3 – 

2 2 1,00 2,00 3 3,00 

3 3 1,58 1,89 3 1,89 

4 0 2,00 0,00 2 1,00 

5 0 2,32 0,00 2 0,86 

6 1 2,58 0,39 2 0,77 

7 2 2,81 0,71 1 0,36 

8 2 3,00 0,67 0 0,00 

9 3 3,17 0,95 0 0,00 

10 0 3,32 0,00 0 0,00 

Yhteensä   6,61  7,88 

 

Diskontattua kumuloitunutta hyötyä tarkastellaan usein jossain tietyssä pisteessä, vas-

taavasti kuten edellä tehtiin tarkkuuden tarkastelussa. Koska tämän mittarin kiinnostuk-

sen kohteena ovat kärkipään dokumentit, käytetään yleensä pisteitä 5 ja 10. Näitä voi-

daan kuvata merkinnöillä DCG@5 ja DCG@10. Edellä olleen esimerkin tapauksessa 

diskontattu kumuloitunut hyöty on 9,61 nimenomaan kymmenennen dokumentin koh-

dalla.  

Eri kyselyt palauttavat eri määrän dokumentteja. Jotta kyselyjä voitaisiin vertailla ja 

laskea kyselyille keskiarvo, täytyy diskontattu arvo vielä normalisoida jakamalla se ide-

aalisella, parhaalla arvolla. Normalisoitu diskontattu kumuloitunut hyöty pisteessä p 

(nDCGp) saadaan siten jakamalla diskontattu kumuloitunut hyöty vastaavassa pisteessä 

(DCGp) ideaalisella diskontatulla kumuloidulla hyödyllä tässä pisteessä (iDCGp) (kaava 

2). (Croft ym. 2010, 325.) 

 
     

  
    

     
              

Esimerkille paras tulosjärjestys on 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 0, 0, 0, joka antaa ideaaliarvoksi 

kymmenennen dokumentin kohdalla 3 + 7,88 = 10,88 (ks. taulukko 2). Näin ollen nor-

malisoitu diskontattu kumuloitunut hyöty kymmenennen dokumentin kohdalla on 

9,61/10,88   0,88. Myös tämän mittarin antama arvo osuu aina välille [0, 1]. 

Tiedonhaun arvioinnissa voidaan tuloksellisuuden lisäksi tarkastella tehokkuutta (effi-

ciency). Tällöin tarkastelussa ovat mm. tiedonhakujärjestelmän nopeus kyselyjen tai 

indeksoinnin suhteen sekä dokumenttiesityksen eli indeksin tilantarve. (Croft ym. 2010, 
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326–327.) Menetelmien tehokkuustarkastelut on kuitenkin tässä tutkimuksessa jätetty 

jatkotutkimusaiheiksi. 

Croft ja kumppanit (2010) suosittelevat tiedonhakumenetelmän tuloksellisuuden arvi-

oinnissa käytettäväksi useampaa mittaria. Heidän mielestään tarkasteluun olisi hyvä 

ottaa keskiarvon keskitarkkuus, keskimääräinen tarkkuus kymmenennen dokumentin 

kohdalla, normalisoidun diskontatun kumuloituneen hyödyn keskiarvo tietyssä kohtaa 

tulosten kärkipäätä – tyypillisesti kymmenennen dokumentin kohdalla – sekä saanti-

tarkkuuskäyrä, joka sisältää enemmän informaatiota kuin edellä kuvatut yksittäisen ar-

von esittävät mittarit. (Croft ym. 2010, 337–338.)  

Kaikkia näitä arvoja tulisi verrata jonkin perustason (baseline) vastaavien mittarien ar-

voihin (Croft ym. 2010, 338). Perustasoksi voidaan valita esimerkiksi nykyinen käytös-

sä oleva tiedonhakumenetelmä ja sille saadut arvot. Vaihtoehtoisen menetelmän antamia 

arvoja verrataan perustason arvoihin, jotta saadaan merkkejä siitä, onko vaihtoehtoinen 

menetelmä nykyistä parempi tai huonompi. 

Edellä mainittujen mittarien lisäksi on hyödyllistä selvittää vaihtoehtoisen menetelmän 

avulla saatujen parantuneiden ja heikentyneiden kyselyiden lukumäärät perustasoon 

verrattuna. Mittarina voi olla esimerkiksi keskitarkkuus. Parannukset ja heikennykset 

voidaan vielä jaotella muutoksen prosentuaalisen suuruuden mukaan. Näin nähdään 

lisäksi ovatko yksittäiset muutokset isoja vai pieniä. (Croft ym. 2010, 338–339.) 

Tässä tutkielmassa menetelmien evaluoinnissa käytetään kaikkia edellä suositeltuja ta-

poja. Keskiarvotarkastelussa mittareina ovat keskitarkkuuden keskiarvo, tarkkuus 

kymmenennen dokumentin kohdalla ja normalisoitu diskontattu kumuloitunut hyöty 

kymmenennen tuloksen kohdalla. Menetelmien kokonaistuloksellisuutta visualisoidaan 

saanti-tarkkuuskäyrällä. Yksittäisten kyselyiden parannusten tarkastelussa mittareina 

ovat keskitarkkuus, tarkkuus kymmenennen dokumentin kohdalla ja normalisoitu dis-

kontattu kumuloitunut hyöty. Parannukset jaotellaan yhdeksään kategoriaan välil-

le -100…100 %, eli tarkastelun toisessa ääripäässä ovat 100 % heikentyneet kyselyt ja 

toisessa yli 100 % parantuneet kyselyt. Tutkielmassa perustasona on taivutusmuotoinen 

menetelmä eli kyselyn ja dokumentin sanoja ei käsitellä morfologisesti eikä millään 

muullakaan tavalla. 
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3.2 Evaluointi testikokoelman avulla 

Tiedonhaun tuloksellisuuden mittaamisessa pyritään selvittämään, kuinka relevantteja 

järjestelmän tai menetelmän palauttamat dokumentit ovat tiedontarpeen suhteen. Tulok-

sellisuuden selvittämisessä käytetään usein edellä kuvattujen evaluointimittarien kanssa 

testikokoelmaa. Testikokoelma koostuu dokumenteista ja hakuaiheista sekä ihmisarvioi-

jien tekemistä relevanssiarvioista, jotka ilmaisevat dokumenttien relevanssin hakuaihei-

den suhteen. Käytännössä testikokoelman jokaisella dokumentilla ja hakuaiheella on 

yksilöivä tunniste, ja relevanssiarvio on lista hakuaihe-dokumenttitunnistepareja. (San-

derson 2010, 250.) Evaluoinnissa dokumentit, joille ei ole olemassa relevanssiarviota, 

tulkitaan epärelevanteiksi (Büttcher ym 2010, 74).  

Hakuaihe kuvaa kuvitteellisen tiedontarpeen ja myös relevanssiarvion perusteen, eli sen, 

minkälainen dokumentti tulkitaan relevantiksi. Hakuaiheen perusteella muodostetaan 

kysely. Yksi hakuaihe ja siitä muodostettu kysely ei anna kovin luotettavaa kuvaa me-

netelmän toiminnasta. Sanderson (2010, 314) esittääkin, että tarvitaan noin viisikym-

mentä hakuaihetta, jotta menetelmiä voidaan vertailla. 

Suuri osa tutkimuskäytössä olevista testikokoelmista on syntynyt tiedonhakututkimuk-

sen kansainvälisen yhteistyöfoorumin, TRECin (Text REtrieval Conference), puitteissa 

(Büttcher ym. 2010, 23). Testikokoelma voidaan luoda esimerkiksi seuraavanlaisella 

menettelyllä: Ensin hankitaan dokumenttiaineisto. Tämän jälkeen kehitetään dokument-

tiaineistoon sopivat hakuaiheet. Seuraavaksi hakuaiheet annetaan tutkimusryhmille, 

jotka tuottavat menetelmillään hakutulokset kaikille hakuaiheille. Tutkimusryhmien 

saamat tulokset yhdistetään siten, että jokaiselta tutkimusryhmältä huomioidaan kuhun-

kin hakuaiheeseen n kärkipään dokumenttia, ja n on tyypillisesti 100 tai 50. Ihmisarvioi-

ja arvioi yhdistetyt tulokset, jolloin saadaan aikaiseksi saantikanta. Hakuaiheen arvioi-

tavia dokumentteja ei välttämättä ole lukumäärällisesti n * tutkimusryhmämäärä, sillä 

tutkimusryhmien palauttamissa tuloksissa voi olla samoja dokumentteja. Lopuksi saan-

tikanta annetaan tutkimusryhmien käyttöön. (Sanderson 2010, 277–278; Büttcher ym. 

2010, 74–75.) Ihannetapauksessa testikokoelma on uudelleenkäytettävä eli saman testi-

kokoelman avulla voidaan tutkia, kuinka jokin uusi menetelmä toimii aikaisempiin me-

netelmiin verrattuna (Büttcher ym. 2010, 75). 



 

20 

Evaluoinnissa tarkkaillaan ennalta relevanteiksi tiedettyjen dokumenttien sijoittumista 

tuloslistalla ja niiden lukumäärää tuloksissa. Käytännössä tämä voidaan tehdä niin ikään 

TRECin puitteissa syntyneellä trec_eval-ohjelmalla, joka vertaa testikokoelman saanti-

kannan dokumenttien tunnisteita ja hakutuloksen dokumenttien tunnisteita. Ohjelma 

osaa laskea tuloksellisuusarvoja hyvin monilla mittareilla.  

3.3 Hakutulosten relevanssilajittelu 

Boolen tiedonhakumallissa kyselyissä voi käyttää loogisia operaattoreita AND, OR ja 

NOT (Croft ym. 2010, 239). Boolen mallissa tulosjoukkoon tulevat kaikki loogisen eh-

don täyttävät dokumentit, eikä tulosjoukolla ole kyselyn ja dokumentin samankaltaisuu-

teen perustuvaa järjestystä, relevanssijärjestystä (Järvelin & Sormunen, 2010, 169). 

Boolen mallissa kaikki tuloksena saadut dokumentit ovat relevanssin suhteen tasavertai-

sia (Croft ym. 2010, 239). 

Vektorimallissa on nimensä mukaisesti ideana esittää kysely ja dokumentti vektorina ja 

laskea kahden vektorin samankaltaisuus. Vektorien samankaltaisuus voidaan selvittää 

normalisoimalla kyselyjen ja dokumenttien vektorit yhtä pitkiksi ja tarkastelemalla vek-

torien välisen kulman kosinia. Kahden identtisen vektorin välisen kulman kosini on 1 

(eli kulma on 0 astetta), ja kahden täysin erilaisen vektorin kulman kosini on 0 (eli kul-

ma on 90 astetta). (Croft ym. 2010, 244.) Näin ollen kyselyn ja dokumentin välille saa-

daan laskettua samankaltaisuusmitta, joka vaihtelee välillä [0, 1]. Mitä lähempänä arvo 

on yhtä, sitä samankaltaisempia kysely ja dokumentti ovat. Arvo 1 edustaa täydellistä 

samankaltaisuutta, jota Boolen logiikka vaatii (Järvelin 1995, 124). Boolen logiikan 

avulla saadaan vain arvoja 0 ja 1, mutta vektorimallissa dokumentit voidaan esittää tu-

loksena laskevan samankaltaisuuden mukaan. Mukaan tulokseen voidaan ottaa vain 

tietyn kynnysarvon ylittävät dokumentit. 

Vektoreissa dokumentin sanat ilmaistaan niiden painoarvoin. Paino kuvastaa sanan tär-

keyttä dokumentissa (Croft ym. 2010, 245.) Yleisesti käytetään TF*IDF-painotusta, 

mutta muitakin menetelmiä sanapainojen laskemiseksi on (Büttcher ym. 2010, 57). 

TF*IDF-paino on sanan frekvenssin (term frequency) ja käänteisen dokumenttifrek-

venssin (inverse document frequency) tulo. Käänteisen dokumenttifrekvenssin laskemi-

seksi pitää tietää kaikkien dokumenttien määrä (N) ja niiden dokumenttien määrä, joissa 

sana t esiintyy (Nt). Tyypillisesti IDF-komponentti lasketaan logaritmin avulla: 
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            ⁄              

TF-komponenttina voidaan käyttää logaritmia sanan t esiintymiskerroista f dokumentis-

sa d: 

   {
   (    )          

          
              

Tietty logaritmin kanta ei TF*IDF-esityksessä ole tärkeä. Kantana voi olla esimerkiksi 

2. Perimmäisenä ajatuksena menetelmässä on, että sana on dokumentin suhteen tärkeä, 

jos se esiintyy kyseisessä dokumentissa usein, mutta harvoin koko dokumenttikokoel-

massa. Kyselyn kanssa voidaan käyttää samoja laskutoimituksia ajattelemalla kysely 

minidokumentiksi. (Büttcher ym. 2010, 57.)     

Kun sanapainot ovat tiedossa, voidaan dokumentin Di ja kyselyn Q samankaltaisuus 

selvittää kaavalla 5, jossa osoittajassa lasketaan yhteen sanapainojen tulot ja nimittäjäs-

sä vektoreiden pituuksien tulo (Croft ym. 2010, 244). 

                                 
∑    

 
      

√∑    
  ∑   

  
   

 
   

              

Kaavassa 5 t kuvastaa sanojen lukumäärää. Esimerkiksi yksinkertaisen kolme sanaa 

sisältävän sanapainoin esitetyn dokumentin D = (0,5; 0,8; 0,3) samankaltaisuus sanapai-

noin esitetyn kyselyn Q = (1,5; 1,0; 0,0) suhteen on (mukailtu Croft ym. 2010, 245): 

          
                             

√                                 
      

Käytännössä järjestelmien täsmäytysperiaatteet voivat olla eri mallien yhdistelmiä (Jär-

velin & Sormunen 2010, 170.) Esimerkiksi Google ja Bing hakevat verkkosivuja ikään 

kuin kyselysanojen välillä olisi AND-operaattori (Google 2012; Microsoft 2012). Tällä 

tavoin hakujärjestelmät pystyvät kaventamaan dokumenttijoukkoa, jolle varsinainen 

relevanssilajittelu lasketaan, ja hakuprosessi nopeutuu. Koska tutkimuksessa käytetty 

tiedonhakujärjestelmä hyödyntää Boolen logiikkaa ja vektorimallia, en esittele tiedon-

hakumallien moninaisesta joukosta muita malleja. Vertailtavat tiedonhakumenetelmät 

esittelen koeasetelman kuvauksen yhteydessä luvussa 5. 
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3.4 Tilastollinen merkitsevyys ja käytännön merkitys 

Tilastollisten testien tarkoituksena on selvittää voivatko evaluoinnissa menetelmien vä-

lille saadut erot johtua sattumasta (Hull 1993, 332). Toisaalta tilastollisten testien avulla 

voidaan arvioida, kuinka hyvin testikokoelmassa todettu tulos on yleistettävissä testiko-

koelman ulkopuoliseen aineistoon (Büttcher ym. 2010, 41). Tiedonhakukokeissa nolla-

hypoteesina on usein se, että vertailtavien menetelmien tuloksellisuuden välillä ei ole 

eroa ja kokeissa menetelmille saadut erot ovat sattumaa (Sanderson 2010, 310). Tilas-

tollisen testin tuloksena saadaan todennäköisyys eli p-arvo sille, että ero on syntynyt 

sattumalta. Nollahypoteesi voidaan hylätä, jos p-arvo on pienempi kuin ennalta asetettu 

merkitsevyystaso α. Toisin sanoen, tällöin voidaan todeta, että menetelmät eroavat toi-

sistaan merkitsevästi. (Hull 1993, 332.) Yleisesti käytettyjä merkitsevyystasoja ovat 

melkein merkitsevä (0,01 < α ≤ 0,05), merkitsevä (0,001 < α ≤ 0,01) ja erittäin merkit-

sevä (α ≤ 0,001) (Holopainen & Pulkkinen 2002, 157). Merkitsevyystestit olettavat, että 

evaluoinnin kyselyt ovat toisistaan riippumattomia (Hull 1993, 333). 

Friedmanin testi soveltuu tilanteisiin, joissa vertailtavia menetelmiä on enemmän kuin 

kaksi (Hull 1993, 334). Kyseessä on epäparametrinen testi, eli se ei edellytä tutkittavalta 

aineistolta normaalijakaumaa (Downie, 2006). Koska tiedonhakukokeen tulosjoukko on 

usein epänormaalisti jakautunut, on tiedonhaun tutkimuksissa jo vuosia käytetty Fried-

manin testiä (Downie, 2006). Tässä tutkimuksessa vertaan viittäkymmentäkuutta otosta 

eli hakuaiheista muodostettua kyselyä usealla eri menetelmällä. Friedmanin testi kertoo 

ilmeneekö menetelmien välillä tilastollisesti merkitsevä ero, mutta se ei vielä kerro, 

minkä menetelmien välillä ero ilmenee (Kettunen 2007, 42). Jos Friedmanin testi il-

moittaa tilastollisesti merkitsevästä erosta, voidaan jatkaa parivertailuun, jolla selvite-

tään, minkä menetelmien välillä ero on (Kettunen 2007, 42).  

Tulosten erojen tilastollisen merkitsevyyden lisäksi voidaan tarkastella tulosten käytän-

nön merkitystä. Käytännön merkityksen jäsentämisessä voidaan käyttää Spärck-Jonesin 

(1974, 397) vanhaa peukalosääntöä, jonka mukaan tilastollisesti merkitsevä ero on käy-

tännössä havaittava (noticeable), jos ero on 5–10 prosenttiyksikköä, ja oleellinen (mate-

rial), jos ero on yli 10 prosenttiyksikköä. Alle 5 prosenttiyksikön erot ovat siten ainoas-

taan marginaalisia. 
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4 Aikaisempia tutkimuksia 

Tässä luvussa käyn läpi aikaisempia tutkimuksia liittyen merkkivirheitä sisältävän ai-

neiston tiedonhakuun. Käsiteltävät tutkimukset sijoittuvat ajallisesti vuosille 1995–

2011. Luvun lopuksi esitän vertailevan yhteenvedon tutkimuksista. 

4.1 TREC-4 ja TREC-5 

TREC-4- ja TREC-5-konferensseissa oli mukana Confusion Track, joka keskittyi vir-

heitä sisältävän aineiston tiedonhakuun. Tämän linjan tutkimustulosten esittely on pai-

kallaan, sillä useat myöhemmät tutkimukset joko viittaavat niihin, vertaavat tuloksia 

niihin tai ainakin käyttävät samoja testikokoelmia.  

TREC-4:ssä testiaineistona oli virheettömän tekstin lisäksi manuaalisesti virheellistettyä 

tekstiä. Virheellisistä aineistoista toinen sisälsi merkkivirheitä 10 % ja toinen 20 %. 

Tekstit olivat englanninkielisiä uutisia. Hakuaiheita oli 50. (Harman 1996, 2–3.) Kolme 

neljäsosaa osallistujista käytti n-grammimenetelmää, ja n-grammien pituudet vaihtelivat 

neljästä viiteen. Paras tulos saavutettiin menetelmällä, joka laajensi kyselyn sanoja ot-

tamalla kyselyyn mukaan sanan erilaisia väärinkirjoitusmuotoja. (Harman 1996, 19.) 

TREC-5 Confusion Trackin testiaineistona oli 55 600 englanninkielistä dokumenttia 

kolmessa muodossa. Saatavilla oli alkuperäinen virheetön teksti sekä samasta aineistos-

ta kaksi eritasoista aitoa OCR-luennan tulosta, joista toinen sisälsi merkkivirheitä 5 % ja 

toinen 20 %. Hakuaiheita oli 49. Tehtävänä oli tutkia ennalta tiedetyn dokumentin löy-

tymistä. Vastauksena haluttiin yksi dokumentti, joka oli hakuaiheen tekijän tiedossa, 

mutta ei osallistujien tiedossa. Tällä simuloitiin tilannetta, jossa käyttäjä haluaa löytää 

aikaisemmin näkemänsä dokumentin. Yleisesti ottaen kaikkien menetelmien tulokselli-

suus heikkeni virheiden lisääntyessä eli siirryttäessä 5-prosentisesta aineistosta 20-

prosenttiseen aineistoon. (Kantor & Voorhees 2000, 166–168.) 

Eräs menetelmä perustui siihen, että kyselyt virheellistettiin perustuen virheettömän ja 

virheellisen aineiston vertailulla saaduille tunnistusvirhe-esiintymille. Eräässä toisessa 

kokeessa yleiset sidesanat eli sulkusanat poistettiin, ja tämän jälkeen dokumentit pilkot-

tiin 4-grammeiksi. Myös 150 yleisintä 4-grammia poistettiin. Tähän ratkaisuun lisättiin 
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vielä kokeeksi kymmenen parhaimman dokumentin pseudorelevanttipalaute, mutta se 

huononsi tuloksia. (Kantor & Voorhees 2000, 169.) 

Parhaimmat tulokset saatiin menetelmillä, jotka yrittivät selventää ja korjata virheitä 

sisältävien dokumenttien sanoja. Eräs menetelmä korvasi kaikki dokumenttien tunnis-

tamattomat sanat tilastollisin menetelmin huomioimalla sanojen vierekkäin esiintymisen 

todennäköisyyksiä sekä sanojen samassa lauseessa esiintymisen todennäköisyyksiä. 

Jokainen tunnistamaton sana korvattiin sanaehdokkaalla. Paras tulos saatiin menetel-

mällä, joka korvasi tunnistamattoman sanan usealla sanaehdokkaalla, ja vieläpä niin, 

että korvauksessa huomioitiin kulloinenkin kysely. Menetelmä oli kuitenkin laskennalli-

sesti monimutkainen ja raskas. Menetelmä myös hyödynsi 4-grammeja 5-prosentiselle 

aineistolle ja 3-grammeja 20-prosenttiselle aineistolle. (Kantor & Voorhees 2000, 170–

171.) 

4.2 Eripituisten n-grammien yhdistelmät 

Harding kumppaneineen (1997, 349) huomasi, että n-grammihaut toimivat sanahakuja 

paremmin, kun aineiston virheellisten sanojen osuus on 10 % tai enemmän. Englannin-

kielisestä aineistosta muodostettu 2-, 3-, 4- ja 5-grammeja sisältävä yhdistelmäindeksi 

tuotti parempia hakutuloksia kuin pelkkiä 2- ja 3-grammeja sisältävä yhdistelmäindeksi 

(Harding ym. 1997, 350). Tutkijat kokeilivat lisäksi toisenlaista lähestymistapaa pitä-

mällä kokonaiset sanat indeksissä, mutta muuttivat eli laajensivat hakijan syöttämää 

kyselyä siten, että mukaan kyselyyn otettiin myös alkuperäisessä kyselyssä olevien sa-

nojen kaltaisia sanoja indeksistä. Samankaltaiset sanat selvitettiin laskemalla, kuinka 

monta kirjainta piti muuttaa, lisätä tai poistaa, jotta indeksin sanasta saatiin kyselyn sa-

naa vastaava sana. Samankaltaisimmiksi tulkittiin sanat, joissa muutoksia tarvittiin vähi-

ten. Näin saadut samankaltaiset sanat lisättiin mukaan kyselyyn. Tulokset eivät kuiten-

kaan olleet aivan n-gram-indeksimenetelmän veroisia. (Harding ym. 1997, 351–354.) 

Sittemmin on osoitettu, että vielä tehokkaammin toimii menetelmä, jossa sanasta muo-

dostetaan erilliset sana-, 2-, 3-, 4- ja 5-indeksit. Hakuvaiheessa kyselyn n-grammit pro-

sessoidaan vastaavissa indekseissä, ja lopputuloslistaus saadaan yhdistämällä alitulokset 

sopivilla kertoimilla varustettuna. (Parapar ym. 2009, 682.) Aineisto edellä mainituissa 

tutkimuksissa oli englanninkielistä.  
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McNamee ja Mayfield (2004) puolestaan tutkivat eripituisten n-grammien tehokkuutta 

eurooppalaisilla kielillä. Yleisesti ottaen 4-grammit pärjäsivät paremmin kuin 3-, 5- tai 

6-grammit. Suomenkielisen aineiston hakutulokset olivat parhaimmillaan kuitenkin 5-

grammeilla. (McNamee & Mayfield 2004, 78.) Huomattavaa on, että tutkittu teksti ei 

sisältänyt tekstintunnistusvirheitä.  

4.3 Konfuusiomatriisit ja -taulukot 

Ohta kumppaneineen (1997) esitteli kolme menetelmää, joilla voidaan hakea englannin-

kielisestä OCR-aineistosta hyvin tuloksin korjaamatta aineiston merkkivirheitä. Tutki-

joilla oli käytettävissään sekä merkintunnistuksella saatu aineisto että manuaalisesti 

korjattu aineisto. Aineisto koostui tieteellisistä artikkeleista, ja sen koko oli 80 985 

merkkiä. 

Tutkijoiden konfuusiomatriisimenetelmä laajensi alkuperäisen kyselytermin useaksi 

termiksi käyttäen apunaan ennalta muodostettua konfuusiomatriisia. Matriisi oli muo-

dostettu vertailemalla virheellistä aineistoa vastaavaan virheettömään aineistoon, ja se 

ilmaisi merkintunnistuksessa tapahtuneet merkkien vaihdokset ja niiden todennäköisyy-

det. Muodostetuille kyselytermeille annettiin validiusarvo perustuen matriisista saatuun 

todennäköisyyteen. Tietyn kynnysarvon ylittävät termit otettiin mukaan laajennettuun 

kyselyyn. (Ohta ym. 1997, 950.) 

Laajennettu konfuusiomatriisimenetelmä huomioi merkkien vaihdosten lisäksi myös 

aineiston puuttuvat, lisätyt, yhdistetyt ja osiin jakautuneet merkit sekä niiden todennä-

köisyydet. Tämä menetelmä auttoi toipumaan syntyneistä välilyöntivirheistä, jotka 

usein estävät kyselyn ja dokumentin kohtaamisen. (Ohta ym. 1997, 950–951.) 

Tutkijoiden 2-grammimatriisimenetelmä puolestaan hyödynsi kahden edellä mainitun 

matriisin lisäksi vierekkäisten merkkien esiintymistodennäköisyyksiin 2-grammi-

matriisia. Tämä matriisi perustui englanninkielisen aineiston 2-grammitilastoihin. Tätä 

matriisia käytettiin päätettäessä laajennettujen kyselytermien validiutta. 2-grammimat-

riisimenetelmässä validius lasketaan siis sekä konfuusiomatriisin että 2-grammimatriisin 

avulla. (Ohta ym. 1997, 951.) Kolmen menetelmän väliset erot olivat hyvin pieniä (Ohta 

ym. 1997, 955). 
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Mykan ja Güntzerin (1995) konfuusiotaulukko sisälsi tiedon merkintunnistuksessa se-

koittuneista merkeistä. Kysely muodostettiin konfuusiotaulukon tietojen perusteella 

säännöllisten lausekkeiden avulla. Esimerkiksi sana empty voitiin esittää muodossa:  

[ecao]?[ \.’,]?(rn|iii|tn|nii|m)[ \.’,]?p[ \.’,]?[tcl][ \.’,]?[yv] 

Toisin sanoen e-kirjaimen tilalla sai olla myös c, a tai o, m-kirjaimen tilalla rn, iii, tn tai 

nii, t-kirjaimen tilalla c tai l ja y-kirjaimen tilalla v. Kirjainten välissä sai esiintyä väli-

lyönti, piste, heittomerkki tai pilkku. (Myka & Güntzer 1995, 137.) Haasteena tällaises-

sa menetelmässä voi olla taulukon tai matriisin muodostaminen. Sekoittuneet merkit 

voidaan selvittää, mikäli myös alkuperäinen virheetön teksti on saatavilla. 

Valmistellessaan konfuusiomatriiseja, Ohta ja muut (2007) jaottelivat virheet niiden 

tyypin mukaan: 

 Merkin vaihtumisvirhe. Tämän tyypin virheet olivat yleisimpiä kattaen noin 40 

% merkkivirheistä (esim. i→l, c→C, f→t).  

 Merkin puuttumisvirhe. Tälle oli tyypillistä, että alkuperäisessä aineistossa ollut 

merkki puuttui OCR-tekstistä. (esim. 3-D→3D). 

 Merkin lisäysvirhe. Yleisimmät virheet olivat välilyönnin tai välimerkin ilmes-

tyminen tekstiin. (esim. object→ob,ject). 

 Merkkien yhdistymisvirhe. Kaksi tai useampi alkuperäistä merkkiä muuntui yh-

deksi merkiksi (esim. ri→n, te→k, li→h). 

 Merkkien jakautumisvirhe. Alkuperäinen merkki jakautui kahteen tai useampaan 

merkkiin (esim. m→tn, m→rn, d→cl). (Ohta ym. 1997, 951.) 

Kategorioiden virheet kattavat yhteensä noin 97 % merkintunnistusvirheistä. Lopun 

muodostavat kategorioimattomat virheet, joita ovat mm. ns. purskevirheet, kuten 

RCOnStMCdOn alkuperäiselle termille reconstruction. (Ohta ym. 1997, 951.) Rice ja 

muut (1993) puolestaan esittelivät 60 yleisintä konfuusiovirhettä. Heillä yleisin virhe oli 

välilyönnin ilmestyminen, eli esimerkiksi alkuperäinen muoto Nevada oli muuntunut 

muotoon Neva da (välilyönnillä). Neljänneksi yleisin virhe oli välilyönnin puuttuminen, 

joka aiheutti sanojen yhteenliittymisiä, esimerkiksi Universityof. (Rice ym. 1993, 3–4.) 



 

27 

4.4 Kyselyjen laajentaminen ja aineiston korjaaminen 

Darwish ja Magdy (2007) vertasivat merkintunnistusvirheitä sisältävien arabiankielisten 

dokumenttien automaattisen korjaamisen ja kyselyn laajentamisen vaikutusta tiedon-

haun tuloksellisuuteen. Laajentamisessa kyselyyn lisättiin sanan väärinkirjoitettuja 

muotoja. Testikokoelma koostui vain 2730 dokumentista ja 25 hakuaiheesta. Dokumen-

tit oli muodostettu 1400-luvun uskonnollisesta kirjasta skannauksella ja OCR-luennalla. 

Kirjan manuaalisesti korjattu versio oli myös saatavilla. Indeksoinnissa käytettiin käsit-

telemättömiä sanoja, 3-grammeja, 4-grammeja ja typistettyjä sanoja. Automaattisessa 

virheenkorjauksessa tutkijat käyttivät opetusdatana 4 000 manuaalisesti korjatun sanan 

joukkoa. (Darwish & Magdy 2007, 6–8.) 

Tulosten mukaan n-grammaus oli paras menetelmä korjatussa ja korjaamattomassa, 

virheitä sisältävässä, aineistossa, 3-grammaus aavistuksen parempi kuin 4-grammaus. 

Myös kyselyjen laajentamisessa n-grammaus oli parempi kuin sana- tai typistysmene-

telmä. Kyselynlaajennus oli aavistuksen heikompi menetelmä kuin dokumenttien korja-

us. (Darwish & Magdy 2007, 9–10.) Tehokkuusmielessä löytyi kuitenkin ero, sillä do-

kumenttien korjaus vei aikaa indeksointivaiheessa, kun taas kyselyjen laajentaminen eli 

”vääristely” vei aikaa hakuvaiheessa (Darwish & Magdy 2007, 11).   

Ahosen ja Hyvösen (2009) tapaustutkimus 2009 pyrki kartoittamaan semanttisen histo-

riallisen sanomalehtiarkiston ominaisuuksia ja sen luomisessa tarvittavia vaiheita. Yhte-

nä selvitettävänä asiana oli selailu- ja hakutoiminnallisuudet. (Ahonen & Hyvönen 

2009, 167.) Testiaineisto oli tutkielmani tapaan peräisin Kansalliskirjastosta, mutta se ei 

kuitenkaan ollut täysin sama kuin tutkielmassani. Ahonen ja Hyvönen käyttivät aineis-

tona Historiallisen sanomalehtikirjaston artikkelihakemistoa; sen hierarkiaa ja hakemis-

ton noin 400 000 artikkelin otsikkoa, eivät itse artikkeleita (Ahonen & Hyvönen 2009, 

169). 

Tutkijat esittävät oman vaihtoehtoisen fasetteihin perustuvan ratkaisunsa Historiallisen 

sanomalehtikirjaston artikkelihakemistolle. Semanttista kuvailua varten OCR-virheitä 

sisältävän aineiston sanat muutettiin perusmuotoon. Tähän tutkijat käyttivät omorfi-

ohjelmaa, joka osaa myös ehdottaa listan perusmuotovaihtoehtoja kirjoitusvirheitä sisäl-

tävälle tai historiallisella kielellä kirjoitetulle sanalle. Tällaisen listan sanoja verrattiin 

oikeiksi tiedettyihin leksikon sanoihin n-grammien avulla, ja samankaltaisin sana valit-
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tiin epäselvän sanan perusmuodoksi. Jos mikään listan sanoista ei ylittänyt tiettyä kyn-

nysarvoa, epäselvälle sanalle ei saatu perusmuotoa. (Ahonen & Hyvönen 2009, 169–

170.) Tutkijat liittivät kuvailutietoihin myös hakemiston otsikon, artikkelin otsikon, 

julkaisun otsikon ja julkaisupäiväyksen. Aineiston kuvailun avulla oli mahdollista luoda 

fasettihaku sekä myös linkittää tekstiaineisto semanttisesti muualla verkossa sijaitseviin 

resursseihin, kuten kuviin, karttoihin ja ääniin. (Ahonen & Hyvönen 2009, 168–169.)  

Ehdotettu fasettilähestymistapa perusteltiin yhdellä esimerkillä nopeampikäyttöisem-

mäksi kuin Historiallisen sanomalehtikirjaston käyttämä artikkelihakemisto (Ahonen & 

Hyvönen 2009, 171). Systemaattisia evaluointeja ei tehty. Sanojen korjaamisessa ja 

perusmuotoistamisessa syntyneitä mahdollisia vääriä tulkintoja ei käsitelty. Tutkielmani 

kannalta tämän tutkimuksen parasta antia lienee kuvaus tunnistusvirheiden korjaamises-

ta ohjelmallisesti. 

4.5 Taivutusmuodot, typistetyt muodot ja n-grammit 

Savoy ja Naji (2011) vertailivat viiden erilaisen tekstiesityksen vaikutusta tiedonhaun 

tuloksellisuuteen. Tutkimusaineistona oli TREC-5:n käyttämä englanninkielinen aineis-

to, josta oli poistettu 571 yleistä sulkusanaa. Hakuaiheita oli 49. Tutkimuksessa vertail-

tiin seuraavia tekstiesitysmuotoja: 1) Kyselyn ja dokumentin sanat indeksoitiin sellaise-

naan. Typistämistä ei käytetty. 2) Sanat typistettiin kevyesti poistamalla sanan lopusta s-

kirjain, millä pyrittiin muuntamaan monikot yksiköiksi. 3) Sanat typistettiin rankemmal-

la Porter-typistimellä, jossa tutkijoiden mukaan piilee kuitenkin vaara virhetulkintoihin; 

esimerkiksi sana organization muuntuu muotoon organ, jolloin myös sanan merkitys 

muuttuu. 4) Sanat muunnettiin n-grammeiksi, ja n:lle annettiin lopulta arvo 4, koska 

sillä saatiin parhaimmat tulokset. 5) Sanat esitettiin vain n:n ensimmäisen merkin avul-

la, loppuosa sanasta tiputettiin pois. N:lle annettiin tässäkin arvo 4. (Savoy & Naji 2011, 

528–529.) 

Tutkijoilla oli käytössään kolme eritasoista versiota jokaisesta dokumentista. Virheet-

tömässä kokoelmassa typistysmenetelmät tuottivat parhaimmat tulokset, Porter-typistys 

toimi hieman paremmin kuin kevyt typistys. Kokeiden perusteella haun tuloksellisuus 

tippui keskimäärin noin 17 %, jos aineisto sisälsi 5 % merkkivirheitä ja keskimäärin 

noin 45 %, jos aineisto sisälsi 20 % merkkivirheitä. 5 % virheitä sisältävässä aineistois-

sa Porter-typistys toimi hieman paremmin kuin 4-grammaus, joka puolestaan toimi aa-
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vistuksen paremmin kuin kevyt typistys. 20 % virheitä sisältävässä aineistossa parhaiten 

toimi 4-grammaus, toiseksi parhaiten neljännen merkin jälkeen katkaistut sanat. (Savoy 

& Naji 2011, 531–533.) Tutkimus poikkeaa tutkielmastani siten, että käytettävissäni on 

ainoastaan yksi merkkivirheitä sisältävä versio dokumentista, jossa virheiden prosentu-

aalinen osuus ei ole tiedossa.  

Myös Amati ja muut (2011) tekivät kokeita TREC-5-aineistolla. He saivat tulokselli-

simmaksi menetelmän, jossa indeksiin vietiin sana sekä sen 4-grammit. Kyselyt laajen-

nettiin siten, että kyselyyn otettiin mukaan tietyin painotuksin sana, tietty määrä saman-

kaltaisia sanoja sekä sanan 4-grammit. Tutkijoiden mukaan menetelmän etu oli sen 

yleispätevyys. Se soveltui hyvin eritasoisille aineistoille, ja siten myös aineistoille, joi-

den virheprosentit eivät olleet ennalta tiedossa. (Amati ym. 2011, 343–345.)  

4.6 Merkkiluokat, Similarex ja Levenshteinin etäisyys 

Mykan ja Güntzerin (1995) merkkiluokkamenetelmässä tunnistushankaluuksia aiheut-

tavat merkit muunnettiin sekä kyselyssä että dokumenteissa luokkaa edustavaksi yhdek-

si merkiksi. Esimerkiksi merkit e, c, a ja s voitiin esittää merkillä e. Vastaavasti merkit 

O, o, 0, D ja C voitiin esittää merkillä O (taulukko 3).  

 

Taulukko 3. Säännöstö, jolla merkit muunnetaan luokan edustajaksi merkkiluokkamenetelmässä. 

 

Edustaja Merkit 

e e, c, a, s 

1 1, l, I, i, r 

O O, o, 0, D, C 

f f, t 

y y, v, V 

M M, N, H, m 

S S, 5 

q g, q 

h h, b 

u u, n 

F F, E 

K K, k 
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Tutkijoiden kehittelemä Similarex etsi samalta näyttävät sanat. Se poikkesi merkkiluok-

kamenetelmästä siten, että siinä yksittäisten merkkien lisäksi tutkittiin ja muutettiin tiet-

tyjä kaksi- ja kolmemerkkisiä jonoja. Similarex-algoritmi oli seuraavanlainen: 

1. Käsitellään tekstiä vasemmalta oikealle ja muutetaan seuraavat kolmemerkkiset 

merkkijonot: iii, iin, nii → M 

2. Muutetaan seuraavat kaksimerkkiset merkkijonot: in, iu, ri, rI, rn, ni, ui, tn → M 

ja ti → n 

3. Tehdään seuraavat merkkimuutokset: u, h, b → n; m, N, H → M; 1, l, i, r → I; o, 

0, D, C → O; v, V, y → Y; t → f; 5 → S; q → g; E → F; k → K 

4. Poistetaan jäljelle jääneistä merkeistä kaikki seuraavat merkit: e, c, a, s. (Myka 

& Güntzer 1995, 134–135.) 

Myka ja Güntzer (1995, 136) selvittivät sanojen samankaltaisuuksia myös Levenshtei-

nin etäisyysmitalla. Levenshteinin etäisyysmitta ilmaisee pienimmän määrän merkkien 

lisäyksiä, poistoja tai korvauksia, joilla merkkijono saadaan muutettua toiseksi merkki-

jonoksi (McCandless ym. 2010, 100). Esimerkiksi sanojen miekka ja mekka välinen 

Levenshteinin etäisyys on 1, koska tarvitaan vain yksi merkin poisto, jotta ensimmäises-

tä sanasta saadaan jälkimmäinen sana.  

Myka ja Güntzer (1995) eivät laittaneet menetelmiä varsinaisesti paremmuusjärjestyk-

seen. Käytössä ei ollut testikokoelmaa hakuaiheineen. Tutkijoilla oli käytössään tieteel-

lisiä artikkeleita ja lehtiuutisia, joista he muodostivat skannaamalla erilaatuisia versioita, 

joista huonoin sisälsi noin 50 % sanavirheitä. Aineisto oli pieni. Se käsitti vain 28 600 

sanaa. (Myka & Güntzer 1995, 137.) Aineiston kieltä ei ilmoiteta suoraan, mutta toden-

näköisesti aineisto oli englanninkielistä. Tutkijat muistuttavat, että merkintunnistusvir-

heet riippuvat ainakin jossain määrin käytettävästä laitteistosta ja ohjelmistosta (Myka 

& Güntzer 1995, 141). 

Esitellyistä menetelmistä merkintunnistusvirheitä huomioivat menetelmät lienevät tut-

kielmani kannalta kiinnostavimmat. Täysin samanlaisina ne eivät kuitenkaan sovi käy-

tettäväksi tutkimuksessani, sillä fraktuuratekstin tunnistusvirheet ovat erilaiset kuin esi-

tellyt antiikvatekstin tunnistusvirheet. 
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4.7 Yhteenveto 

Tässä luvussa kävin läpi aikaisempia virheitä sisältävän aineiston tiedonhaun tutkimus-

tuloksia. Katsauksessa ilmeni tutkimuksia, joissa tiedonhaun tuloksellisuutta ei mitattu 

mitenkään (esim. Ahonen & Hyvönen 2009). Joissain tutkimuksissa käytössä oli tie-

donhaun testikokoelma, toisissa ei. Muutamissa tutkimuksissa käytössä oli konfuusio-

taulukko tai -matriisi, joka sisälsi tiedon yleisimmistä tunnistusvirheistä (esim. Myka & 

Güntzer 1995; Ohta ym. 1997). Huomattavaa kuitenkin on, että tutkielmastani poiketen 

tutkimuksissa esitetyt konfuusiovirheet eivät koskeneet fraktuuralla kirjoitettua tekstiä. 

Fraktuuratekstin merkkikonfuusiot ovatkin erilaiset (esim. w-kirjaimen sekoittuminen 

m-kirjaimeen). Löytämistäni fraktuuratekstin konfuusioista kerron lisää seuraavassa 

luvussa.   

Tutkimuksissa ilmeni viitteitä siitä, että aineiston virhemäärän lisääntyessä n-grammin 

lyhentäminen parantaa tiedonhakua (esim. Kantor & Voorhees 2000, 170–171). Tästä 

voidaan arvuutella myös se, että McNameen ja Mayfieldin (2004, 78) havainto 5-

grammien parhaimmuudesta virheettömän suomenkielisen aineiston kanssa ei välttä-

mättä päde enää tunnistusvirheitä sisältävän suomenkielisen tai varhaisnykysuomenkie-

lisen aineiston kanssa. Tutkimusaineistoni virheiden prosentuaalinen osuus olikin hyvä 

selvittää otoksella, jotta tutkimustulokset olisivat laajennettavissa muihin vastaavanlai-

siin aineistoihin, eivätkä koskisi pelkästään tutkielmani tutkimusaineistoa. Kerron lisää 

tekemästäni otoksesta seuraavassa luvussa. 

Kuten taulukon 4 yhteenvedosta voidaan todeta, jokainen esitelty tutkimus hyödynsi 

ainakin jossain määrin n-grammimenetelmää, joten n-grammien kokeileminen tutki-

muksessani oli perustelua. Parhaimmat menetelmät ovat vaihdelleet vuosien varrella. 

Välillä parhaimpaan tulokseen on päästy laajentamalla kyselyä väärinkirjoitetulla muo-

dolla (esim. TREC-4), joskus korjaamalla dokumentin tunnistamattomat sanat (esim. 

Darwish & Magdy 2007), toisinaan yksittäisillä n-grammeilla (esim. Savoy & Naji 

2011) ja toisinaan eripituisten n-grammien yhdistelmillä (Harding ym. 2007). Kaikki 

tutkimukset eivät kuitenkaan ole keskenään vertailukelpoisia, koska mm. niiden tutki-

musaineistot olivat erilaiset. Hyviä vinkkejä ne kuitenkin antavat OCR-aineistoon koh-

distuvaan tiedonhakuun. 
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Taulukko 4. Yhteenveto OCR-aineistoon kohdistuneista tiedonhaun tutkimuksista. 

 

Tutkimus  Vuosi Tutkimuskysymykset Menetelmät Aineisto Tulokset tai huomiot 

TREC-4  1995 Miten hakea OCR-

aineistosta? 

N-grammit, 

kyselynlaajennus 

Uutisia; virheetön, 10 

% ja 20 % virheelliset; 

koko ei tiedossa, eng-

lanti 

Paras tulos kyselynlaajen-

nuksella, jossa mukana 

väärinkirjoitettuja muotoja. 

Myka & 

Güntzer  

1995 Lähinnä esittelee eri-

laisia menetelmiä. 

Similarex, merk-

kiluokat, Le-

venshtein, 2-

grammit, kon-

fuusiotaulukko 

Tieteellisiä artikkeleita 

ja uutisia. Lähes vir-

heettömiä dokumentteja 

ja toisaalta 50 % sana-

virheitä sisältäviä do-

kumentteja; 28 600 

sanaa, englanti? 

Esittelee Similarex-

algoritmin ja yleisimpiä 

tunnistusvirheitä. 

TREC-5 1996 Ennalta tiedetyn do-

kumentin hakeminen 

eritasoisista OCR-

kokoelmista. 

Tunnistusvirhei-

den huomioimi-

nen, n-grammit, 

pseudorelevans-

sipalaute. 

Uutisia; virheetön, 5 % 

ja 20 % virheelliset; 55 

600 dokumenttia, eng-

lanti 

Paras tulos korjaamalla 

dokumentin tunnistamatto-

mat sanat usealla sanaeh-

dokkaalla. 

Ohta ym. 1997 Miten merkintunnis-

tusvirheet voi huomi-

oida tiedonhaussa? 

Sanojen ja 2-

grammien tilas-

tolliset esiintymi-

set, kyselynlaa-

jennus, kon-

fuusiomatriisit 

Tieteellisiä artikkeleita; 

luennalla saatu ja vir-

heetön; 80 985 merk-

kiä, englanti 

Kaikki esitellyt kolme me-

netelmää toimivia. Merkkien 

vaihtumisvirheet ovat ylei-

simpiä ja kattavat 40 % 

OCR-virheistä. 

Harding 

ym. 

1997 OCR-aineistoon koh-

distuvien hakujen 

tuloksellisuuden paran-

taminen n-grammeilla. 

2–3-grammit, 2–

5-grammit, kyse-

lynlaajennus 

Satunnaisesti virheellis-

tettyä. Tarkka virheelli-

syysaste ei tutkijoiden 

tiedossa; 4 kokoelmaa, 

joissa dokumentteja 

423 – 12 380, englanti 

N-grammit sanahakuja 

parempia, kun virheellisyys 

> 10 %. 2–5-grammien 

yhdistelmä paras menetel-

mä. 

Darwish & 

Magdy  

2007 Dokumenttien korjaus 

vs. kyselynlaajennus 

väärin kirjoitetuilla 

muodoilla? 

Kyselynlaajen-

nus ja dokument-

tien korjaus; 

taivutusmuoto, 3-

grammit, 4-

grammit, typistys 

Uskonnollista tekstiä; 

luennalla saatu ja vir-

heetön; 2 730 doku-

menttia, arabia 

Dokumenttien automaatti-

nen korjaus aavistuksen 

parempi kuin kyselyjen 

laajennus. 3-grammit aavis-

tuksen parempia kuin 4-

grammit. 

Ahonen & 

Hyvönen 

2009 Kuinka käsitellä histo-

riallisen kielen variaa-

tiot ja merkintunnis-

tusvirheet?  

N-grammien 

samanlaisuus-

vertailu, omorfi-

ohjelma 

OCR-aineisto Kansal-

liskirjastosta, virheelli-

syysaste ei tiedossa; 

400 000 otsikkoa + 

hakemistorakenne, 

vanha suomi ja ruotsi 

Mahdollista perusmuotoistaa 

vanhaa tekstiä ja korjata 

tunnistusvirheitä ohjelmalli-

sesti (omorfi) n-grammien 

avulla. Mahdollista luoda 

fasettihaku artikkelihake-

miston perusteella. 

Savoy & 

Naji 

2011 Miten kyselyn ja do-

kumenttien esitysmuo-

to vaikuttaa tulokselli-

suuteen? 

5 tekstiesitystä: 

taivutusmuoto, 

kevyt typistys, 

Porter-typistys, 

4-grammit, nel-

jännen merkin 

kohdalta katkais-

tu sana 

TREC-5; virheetön, 5 

% ja 20 % virheelliset; 

55 600 dokumenttia, 

englanti 

Virheettömässä tekstissä 

typistäminen paras, 5 % 

aineistossa Porter, 20 % 

aineistossa 4-grammit 
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5 Koeasetelma 

Tässä luvussa kuvaan tutkimukseni koeasetelman. Kerron Hist-testikokoelman saanti-

kannan ja dokumenttien ominaisuudet sekä dokumenttien esitystavan. Kuvaan myös 

otosmenetelmän, jolla selvitin aineiston virheellisyysastetta. Raportoin löytämäni mer-

kintunnistusvirheet, joita hyödynsin kahdessa vertailtavassa tiedonhakumenetelmässä. 

Esittelen myös käyttämääni tiedonhakujärjestelmää. Kerron testikyselyiden muodosta-

mistavan ja ominaisuudet sekä käyttämäni tuloksellisuuden evaluointimittarit. Lopuksi 

esittelen vertailtavat tiedonhakumenetelmät. 

5.1 Testikokoelma ja tiedonhakujärjestelmä 

Kyseessä oli tiedonhaun kontrolloitu laboratoriokoe. Testikokoelmana käytin Tampe-

reen yliopistossa kehitettyä Hist-kokoelmaa, joka sisältää 180 468 Kansalliskirjastosta 

peräisin olevaa OCR-luennalla saatua dokumenttia eli sanomalehtiartikkelia vuosilta 

1820–1890. Kokoelmassa kukin dokumentti on esitetty kuvan 3 mukaisessa muodossa, 

josta ilmenee dokumentin päiväys (DATE), otsikko (TITLE) ja varsinainen sisältö 

(TEXT). Kaikkien dokumenttien kieli (LANGUAGE) on ajankohdanaikainen suomi 

(fi). Otsikon teksti löytyy aina myös sisältökentän alusta. Kuva 3 esittää kuvan 1 lehtiar-

tikkelista OCR-luennalla saadun tekstin.  

 

<DOC> 

<DOCID>47</DOCID> 

<DOCNO>47</DOCNO> 

<LANGUAGE>fi</LANGUAGE> 

<DATE>1826-07-29</DATE> 

<TITLE>Erinomaisia Sanomia:</TITLE> 

<TEXT>Erinomaisia Sanomia: Pariisissa tapahtui kerran että yksi 

ntllänrouotinen f>ik?a jätettiin y?firään yhteen huoneseen lolmanmssa 

ullakossa. Lapsi leikitteli sullä nukkenfa (tytt-insä) kanssa jcnka hä 

l oli pannut akkunalle. Hänen Alessansa siinä litvaftui nukke hänen 

kädestänsä ja putosi alas kaluilen. Flikka kurki, fteli ulos akkunasta 

ja pudotti ittensä sen perässä. Mi mi s jota oli nähnyt hänen 

lankeaman, osaantui onnellisesti lvaftaanottaa häntä ettn hän pudonnut 

katua lvaftaan. Mies tuli kuitenkin tcstä luin kcmaail säilaykfeen/ 

että hän siinä paikassa pyörtyi; mutta sille lvähasclle flikalle ei 

tapahtunut pienintäkan tvahinkota: ei hän ollut edes peläaslyksissä, 

waan naurahti ja pyysi takasin nukkensa ja toisen kengänsä joka oli 

jalaasta pudonnut. 

</TEXT> 

</DOC> 

Kuva 3. Esimerkki dokumentin esityksestä Hist-testikokoelmassa. Teksti on saatu OCR-luennalla 

kuvan 1 esittämästä artikkelista. 
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Kuva 4. Esimerkki hakuaiheesta, hakuaihe 2. OT = alkuperäinen, arvioitsijan antama otsikko (ori-

ginal title), ST = syksyn 2011 raadin ehdottama otsikko (suggested title), AT = syksyn 2011 raadin 

antama vaihtoehtoinen otsikko (alternative title), desc = tiedontarpeen kuvaus, narr = relevantin 

dokumentin kuvaus, JX-X.X = kaikki syksyn 2011 raadin ehdottamat otsikot. 

 

Dokumenttien lisäksi testikokoelma sisältää 56 hakuaihetta sekä tiedon kuhunkin aihee-

seen ennalta relevanteiksi arvioiduista dokumenteista. Kuva 4 esittää esimerkin hakuai-

heen kuvauksesta. Kuvauksesta ilmenee hakuaiheen otsikko (OT), tiedontarpeen kuvaus 

(desc) ja relevantin dokumentin perustelut (narr). Koska syksyllä 2011 havaittiin, että 

osa hakuaihetiedostoista oli vaurioitunut, käytiin aiheet uudelleen läpi Tampereen yli-

opistossa, ja niihin lisättiin vaihtoehtoiset otsikkokentät (kuvassa 4 kentät ST, AT ja JX-

X.X). Testikyselyt muodostin manuaalisesti hakuaiheiden lukemisen jälkeen siten, että 

kuvittelin itseni tilanteeseen, jossa minun oli löydettävä tietoa kyseisestä aiheesta. En 

siis muodostanut testikyselyitä automaattisesti esim. hakuaiheiden otsikoista. 

 

<top> 

<num> 2 </num> 

<OT> 

Diakonissalaitos 

</OT> 

<ST> 

Diakonissalaitos 

</ST> 

<AT> 

Diakonissalaitos ja diakoniatyö 

</AT> 

<desc> 

Ensimmäinen Suomen diakonissalaitos perustettiin vuonna 1867. 

Diakonian periaate oli auttaa sairaita ja köyhiä kristillisten oppien 

mukaisesti. Millaista työtä diakonialaitos teki 1800-luvun lehtien 

mukaan? Millaisia olivat sen periaatteet ja merkitys? 

</desc> 

<narr> 

Haetaan tietoa diakoniatoiminnasta: toimintatapoja, historiaa, 

merkitystä. Relevantti dokumentti on mahdollisimman laaja kuvaus 

aiheesta. Ollakseen marginaalisesti relevantti dokumentin on 

sisällettävä esimerkki diakoniatyöstä tai liitettävä se selkeästi 

esim. kirkon yhteyteen; yksittäisen diakonin nimen mainitseminen ei 

riitä. Dokumentit voivat käsitellä Suomea tai koko maailmaa. 

</narr> 

<J1-2.1>Diakonissalaitos ja diakoniatyö</J1-2.1> 

<J1-2.2>diakonissat ja kirkollinen hyväntekeväisyys</J1-2.2> 

<J1-2.3>Diakoniatyö</J1-2.3> 

<J2-2.1>Diakonissalaitos</J2-2.1> 

<J3-2.1>Diakonissalaitos</J3-2.1> 

<J3-2.2>Diakonialaitos</J3-2.2> 

</top> 
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Testikokoelman relevanssiasteikko on neliportainen (ks. liite 1). Arvioinnissa on erotel-

tu erittäin relevantit (R3), relevantit (R2), marginaalisesti relevantit (R1) ja epärelevantit 

(R0) dokumentit. Relevanttiustieto on rakennettu kahden henkilön toimesta, mutta kui-

tenkin niin, että kunkin hakuaiheen on arvioinut vain yksi henkilö. Yhteensä 8 400 do-

kumenttia on arvioitu vähintään marginaalisesti relevantiksi. Yhteensä 6 425 dokument-

tia on arvioitu epärelevantiksi, mutta myös kokoelman dokumentit, joita ei ole arvioitu, 

tulkitaan epärelevanteiksi. Tässä tutkimuksessa käytin niin sanottua normaalia saanti-

kantaa eli tarkastelin evaluoinnissa vain erittäin relevanttien ja relevanttien dokumentti-

en löytymistä ja sijoittumista hakutuloslistalla. Tällaisia dokumentteja on yhteensä 2 

816 (ks. liitteen 1 sarake R3+R2).  

Tiedonhakujärjestelmänä käytin avoimen lähdekoodin Solr-hakukonetta, joka on Luce-

ne-nimisen tiedonhakuun keskittyvän Java-ohjelmakirjaston päälle kehitetty laajassa 

tuotantokäytössä oleva palvelinohjelmisto. Tiedonhaun perustana Solrissa on vektori-

malli ja TF*IDF-painotus
6
. Solr hakee dokumentteja siten, että kyselysanojen välillä 

suoritetaan ensin järjestelmän ylläpitäjän valitsemana joko AND- tai OR-operaatio, ja 

vasta operaatiolla saadulle dokumenttijoukolle sovelletaan vektorimallin relevanssilajit-

telua. (Solrin verkkosivut 2012; Lucenen verkkosivut 2012.) Tässä tutkimuksessa Solr 

käytti sanojen välillä OR-operaatiota. Valitsin Solrin tutkielmani hakujärjestelmäksi, 

koska se tarjoaa valmiin tuen erilaisille hakumenetelmille. Näitä ovat mm. n-grammaus, 

typistys ja Levenshteinin etäisyysmittaan perustuva sumea haku (Smiley & Pugh 2011, 

61–70, 131; Solrin verkkosivut 2012). Perusmuotoistamista Solr ei tarjoa, joten sen jou-

duin sisällyttämään järjestelmään itse. Merkintunnistusvirheitä huomioivat menetelmät 

kehitin itse.  

Solr ei ymmärrä Hist-dokumenttien tiedostomuotoa, joten jouduin tekemään dokumen-

teille pienen konversion. Kuva 5 esittää Solrin käyttämän dokumenttimuodon. Solr-

ohjelmiston asensin Tampereen yliopiston shell-palvelimelle.  

 

                                                 

 

6
 Hakutulosten pisteytysperiaatteet on esitetty tarkemmin Lucenen Similarity-luokan kuvauksessa: 

http://lucene.apache.org/core/old_versioned_docs/versions/3_5_0/api/all/org/apache/lucene/search/Simila

rity.html 

  

http://lucene.apache.org/core/old_versioned_docs/versions/3_5_0/api/all/org/apache/lucene/search/Similarity.html
http://lucene.apache.org/core/old_versioned_docs/versions/3_5_0/api/all/org/apache/lucene/search/Similarity.html
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<add><doc> 

<field name="id">2</field> 

<field name="text">Erinomaisia Sanomia: 

Pariisissa tapahtui kerran että yksi ntllänrouotinen f>ik?a jätettiin 

y?firään yhteen huoneseen lolmanmssa ullakossa. Lapsi leikitteli sullä 

nukkenfa (tytt-insä) kanssa jcnka hä l oli pannut akkunalle. Hänen 

Alessansa siinä litvaftui nukke hänen kädestänsä ja putosi alas 

kaluilen. Flikka kurki, fteli ulos akkunasta ja pudotti ittensä sen 

perässä. Mi mi s jota oli nähnyt hänen lankeaman, osaantui 

onnellisesti lvaftaanottaa häntä ettn hän pudonnut katua lvaftaan. 

Mies tuli kuitenkin tcstä luin kcmaail säilaykfeen/ että hän siinä 

paikassa pyörtyi; mutta sille lvähasclle flikalle ei tapahtunut 

pienintäkan tvahinkota: ei hän ollut edes peläaslyksissä, waan 

naurahti ja pyysi takasin nukkensa ja toisen kengänsä joka oli 

jalaasta pudonnut. 

</field> 

</doc> 

<doc>… 

</doc></add> 

Kuva 5. Solrin ymmärtämä dokumenttiesitys. Vertaa kuvan 3 dokumentin esitysmuotoon Hist-

testikokoelmassa. Otsikko-kenttä on jätetty pois, koska sama teksti löytyy text-kentästä.  

5.2 Aineiston ominaisuudet  

Hist-kokoelman 180 468 dokumenttia vievät yhteensä tilaa 772 Mt. Dokumentteja on 

yhteensä 64 vuodelta aikaväliltä 1820–1890. Vuosilta 1838–39 ja 1842–45 ei ole yhtään 

dokumenttia. Dokumentit jakautuvat vuosille epätasaisesti; eniten dokumentteja on 

vuodelta 1890 (17 294 kpl) ja vähiten vuodelta 1827 (102 kpl). Sanoja
7
 on yhteensä 97 

938 534 eli dokumentin keskimääräinen sanamäärä on 542. Uniikkeja
8
 sanoja on 

8 463 050. Ainoastaan yhden kerran esiintyviä sanoja on 6 530 496 eli 77,2 % uniikeis-

ta. 50 yleisintä sanaa kattaa 17,3 % koko aineistosta, 100 yleisintä 22,2 %, 1 000 

yleisintä 40,6 %, 10 000 yleisintä 62,8 % ja 100 000 yleisintä 80,2 %. Suomalainen 

Voikko-oikolukuohjelmisto
9
 tunnisti sanaston sanoista 11,8 %. Useammin kuin kerran 

esiintyvistä sanoista Voikko tunnisti 27,8 %. 

Hist-kokoelma ei sisällä alkuperäisiä dokumentteja (tai niiden skannattuja kuvia), mutta 

Kansalliskirjaston Historiallisen sanomalehtikirjaston avulla oli mahdollista selvittää 

Hist-testikokoelman dokumentille alkuperäisdokumentin pdf-kuva. Tyypillisimmät di-

                                                 

 

7
 Laskentaa varten poistin aineistosta muut kuin suomalaiset kirjaimet, numerot, välilyönnin ja väliviivan 

eli merkit [-a-öA-Ö0-9 ]. Tavuviivan otin mukaan vain, jos se esiintyi merkkijonon sisällä. Sanarajana 

toimi ns. whitespace-merkki – käytännössä välilyönti, sarkain tai rivinvaihto. 
8
 Uniikkien laskentaa varten muutin kaikki sanat pienille kirjaimille. 

9
 http://voikko.sourceforge.net/ 

http://voikko.sourceforge.net/
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gitoinnissa tapahtuneet tunnistusvirheet selvitin pienimuotoisen otoksen avulla. Päätin 

otoksen kooksi kolme dokumenttia, ja halusin otokseen mukaan eripituisia dokumentte-

ja.  

Prosessi eteni siten, että valitsin Hist-kokoelmasta satunnaisesti yhden dokumentin. 

Hist-kokoelman ja Historiallisen sanomalehtikirjaston dokumenttien tunnisteet eivät 

valitettavasti vastaa toisiaan, joten vastinparin löytämisessä jouduin käyttämään sano-

malehtikirjaston hakuominaisuutta. Mikäli vastinpari löytyi, hyväksyin dokumentin 

mukaan otokseen. Valitsin otoksen toisen ja kolmannen dokumentin muuten vastaavalla 

menettelyllä, mutta dokumentin pituuden piti poiketa riittävästi otoksen muista doku-

menteista. Valituiksi tulivat Hist-kokoelman dokumentit 47, 57009 ja 587746, joiden 

pituudet ovat 183, 358 ja 1564 sanaa. Sanomalehtikirjastosta vastindokumentit löytyvät 

tunnisteilla 415065, 426417 ja 424419 
10

.  

Lyhin dokumentti sisältää 24,0 % virheellisesti tunnistettuja sanoja ja 21,9 % nykykie-

lestä poikkeavia sanoja. Toiseksi pisimmälle dokumentille vastaavat arvot ovat 15,4 % 

ja 18,7 %, ja pisimmälle dokumentille 18,5 % ja 20,6 %. Otoksen perusteella voidaan 

siis sanoa, että sekä nykysuomesta poikkeavia sanoja että virheellisesti tunnistettuja 

sanoja on molempia suunnilleen viidennes sanoista. Jos otoksen w-kirjaimet korvataan 

v-kirjaimella, on nykykielestä poikkeavia sanoja dokumenteissa enää 14,2 %, 4,2 % ja 

6,9 %.  

Otoksessa ilmeni 127 erilaista tunnistusvirhettä. Löydetyt yleisimmät tunnistusvirheet 

on kuvattu taulukossa 5. Pienen w-kirjaimen sekoittuminen m-kirjaimeen oli yleisin 

virhe; pieni w-kirjain oli tunnistettu virheellisesti m-kirjaimeksi 2 kertaa lyhimmässä 

dokumentissa (Dok1) ja peräti 160 kertaa pisimmässä dokumentissa (Dok3).  

Tunnistusvirheiden analyysi perustui pieneen otokseen, joten sen tulokset ovat vain 

suuntaa-antavia, ja niihin tulee suhtautua varauksella. Toisenlaisella otoksella saatettai-

siin päästä erilaisiin tuloksiin.  

                                                 

 

10
 Esimerkiksi dokumentti 424419 löytyy Sanomalehtikirjastosta id-tunnisteen perusteella osoitteesta: 

http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/showPage.html?action=page&type=lq&conversationId=2&id

=424419&pageFrame_currPage=2  

http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/showPage.html?action=page&type=lq&conversationId=2&id=424419&pageFrame_currPage=2
http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/showPage.html?action=page&type=lq&conversationId=2&id=424419&pageFrame_currPage=2
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Taulukko 5. Otoksessa vähintään kaksi kertaa ilmenneet tunnistusvirheet. Näiden lisäksi ilmeni 

kertaalleen 92 erilaista tunnistusvirhettä, joita ei ole esitetty taulukossa. 

Tunnistus Oikea Dok1 Dok2 Dok3 Yhteensä 

m w 2  160 162 

c e 2  85 87 

? –   30 30 

”» "  (tyhjä)  21  21 

a ä 5 4 9 18 

lv w 8   8 

M w   8 8 

f s 7   7 

l  i  2 5 7 

S s 1 6  7 

. ,   6 6 

l t 5  1 6 

t k 2  4 6 

l k 3  2 5 

"< " (tyhjä)  2 2 4 

li h   4 4 

V w  4  4 

» -  3  3 

n u   3 3 

o e   3 3 

tt ll   3 3 

tv w 3   3 

ö s  2 1 3 

1 l  2  2 

"« " (tyhjä)   2 2 

. (tyhjä)  1 1 2 

? k 2   2 

> -  2  2 

c o 2   2 

f k 2   2 

i  t 2   2 

M yli   2 2 

ro w 1 1  2 

rv w   2 2 

v o 1 1  2 

5.3 Testikyselyt ja evaluointimittarit 

Hakuaiheiden lukemisen perusteella muodostin intellektuaalisesti 56 testikyselyä (liite 

2). Kyselyn keskipituudeksi muodostui 6,3 sanaa. Testikyselyissä sanat olivat pääosin 

nykysuomeksi ja pääosin perusmuodossa. V-kirjain esiintyi 25 kyselyssä ja w-kirjan 

puolestaan yhdessä kyselyssä. Nykysuomen ja historiallisen kielen v- ja w-kirjaimen 

aiheuttaman kyselyn sanaston ja dokumenttien sanaston kohtaamisongelman huomioin 

siten, että kaikissa vertailtavissa menetelmissä v ja w tulkittiin yhdeksi ja samaksi mer-
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kiksi. Koska halusin asettaa myös vertailtavan perustason oikeudenmukaisesti, otin ky-

seisen v/w-tulkinnan mukaan jo vertailtavaan perustasoon. Käsittely paransi perustason 

keskitarkkuuden keskiarvoa 0,75 prosenttiyksikköä, tarkkuutta kymmenennen tulosdo-

kumentin kohdalla 3,75 prosenttiyksikköä ja kumuloitua hyötyä kymmenennen tulosdo-

kumentin kohdalla 2,73 prosenttiyksikköä.  

Syötin muodostamani 56 kyselyä Solrille vertailtava menetelmä kerrallaan tekemälläni 

php-ohjelmalla. Ohjelman teossa käytin apuna solr-php-client-kirjastoa
11

. Samainen 

ohjelma palautti hakutulokset trec_eval-ohjelman tarvitsemaan muotoon. Evaluoin tu-

lokset saantikantaa vasten kolmella eri mittaustavalla trec_eval-ohjelman versiolla 9.0. 

Jokaiseen kyselyyn otin tarkasteluun enintään 100 hakuvastausta. Tiedonhaun tuloksel-

lisuuden mittareina käytin keskitarkkuuden keskiarvoa, tarkkuutta kymmenennen do-

kumentin kohdalla ja normalisoitua diskontattua kumuloitunutta hyötyä kymmenennen 

dokumentin kohdalla. Yhtenevyyden vuoksi kumuloidun hyödyn laskennassa käytin 

samaa saantikantaa kuin kahden edellisen mittarin kohdalla, eli vertasin menetelmien 

palauttamia tuloslistoja ennalta tiedettyihin erittäin relevantteihin ja relevantteihin do-

kumentteihin. Marginaalisesti relevantteja dokumentteja en huomioinut tälläkään mitta-

rilla. Erittäin relevantteja dokumentteja painotin arvolla 25 ja relevantteja arvolla 5. 

Kumuloidulla hyödyllä pystyin arvioimaan, kuinka hyvin kukin menetelmä tuo relevan-

teimpia dokumentteja tuloslistan kärkipäähän.  

Eri menetelmien tuloksellisuuksien erojen tilastollista merkitsevyyttä tarkastelin luvussa 

3 esittelemälläni Friedmanin testillä. Apuna käytin IBM SPSS Statistics -ohjelman ver-

siota 20. Tilastollisesti merkitsevänä käytin arvoa α ≤ 0,01 ja tilastollisesti erittäin mer-

kitsevänä arvoa α ≤ 0,001. Tulosten käytännön merkityksen jäsentämisessä käytin niin 

ikään luvussa 3 esittelemääni Spärck-Jonesin (1974, 397) peukalosääntöä. 

5.4 Vertailtavat menetelmät 

Menetelmille on yhteistä se, että ne tulkitsevat kirjaimet v ja w samaksi merkiksi. Käy-

tännössä tämä on toteutettu niin, että v-kirjaimet muutetaan w-kirjaimiksi. Lisäksi jo-

                                                 

 

11
 http://code.google.com/p/solr-php-client/  

http://code.google.com/p/solr-php-client/
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kaisen menetelmän käytössä on yhteinen sulkusanalista, joka sisältää sanat, joita ei ha-

luta indeksiin. Tällä tavoin indeksin koko saadaan hivenen pienemmäksi. Loin sul-

kusanalistan Hist-aineiston yleisimmistä sanoista ja merkeistä, ja se sisältää yhteensä 

127 sanaa (liite 3). 

Loin sumeaa hakua lukuun ottamatta kullekin menetelmälle erillisen menetelmänmu-

kaisen indeksin. Sumean haun kohdistin taivutusmuotoiseen indeksiin. Sumean haun 

kohdalla testikyselyiden sanojen perään piti lisätä Solr-kieliopin mukainen tilde-merkki 

(~) ilmaisemaan, että tarkoitetaan sumeaa hakua, muuten Solr muunsi testikyselyt au-

tomaattisesti samaan muotoon kuin kyselyn kohteena ollut indeksi.  

Seuraavaksi esittelen vertailtavat tiedonhakumenetelmät. Esitän jokaisen menetelmän 

yhteydessä myös esimerkillä, mitä menetelmä tekee tekstille. 

5.4.1 Taivutusmuoto eli perustaso 

Taivutusmuotoinen versio oli tutkimuksen vertailtava perustaso. Tässä menetelmässä 

dokumenttien ja kyselyjen sanat indeksoidaan sellaisenaan. (Ainoastaan v-kirjaimet 

muutetaan w-kirjaimiksi.) 

Ennen menetelmää: vepsä vepsän kieli sukulaiskieli 

Menetelmän jälkeen: wepsä wepsän kieli sukulaiskieli 

5.4.2 Perusmuotoistaminen 

Solr ei tarjoa valmiina tukea sanojen perusmuotoon saattamiselle. Perusmuotoistamista 

varten Solriin liitettiin Voikko-oikolukuohjelmisto. Sanat, joille Voikko ei löydä perus-

muotoa, otetaan mukaan käsittelemättöminä. 

Ennen menetelmää: Joka sylkee toista kasvoin, maksakoon yhen hevosen 

Menetelmän jälkeen: sylkeä toistaa kasvo maksaa yhen hevonen 

Tässä joka-sana poistuu, koska se on sulkusana. Toista-sana perusmuotoistuu tässä ta-

pauksessa väärin; pitäisi saada perusmuoto toinen, kun nyt saadaan toistaa-verbi, joka 

myös on toista-sanan perusmuoto. Yhen-sanaa perusmuotoistaja ei tunnista, joten se jää 

käsittelemättä, kuten pitääkin. 
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5.4.3 N-grammaus 

N-grammauksessa sana jaetaan n merkin pituisiksi osamerkkijonoiksi. Esimerkiksi 5-

grammeilla saadaan: 

Ennen menetelmää: tanska 1849 monarkia kamari sääty 

Menetelmän jälkeen: tansk anska monar onark narki arkia kamar amari sääty 

Pituudeltaan alle n merkin sanat unohdetaan, joten edellä olevassa esimerkissä vuosilu-

ku 1849 tippuu pois kyselystä, eikä se myöskään päädy indeksiin. Eripituisia n-

grammeja voidaan myös yhdistää. Esimerkiksi 4- ja 5-grammien yhdistelmällä saadaan: 

Ennen menetelmää: tanska 1849 monarkia kamari sääty 

Menetelmän jälkeen: tans ansk nska tansk anska 1849 mona onar nark arki rkia monar 

onark narki arkia kama amar mari kamar amari säät ääty sääty 

Edellä kuvatuissa menetelmissä käsitellään sana kerrallaan, mutta n-grammit voidaan 

muodostaa myös välittämättä sanarajoista ja käsittelemällä koko dokumentti kerralla, 

esimerkiksi 4-grammeilla saadaan tällöin (n-grammiin kuuluva välilyöntimerkki on täs-

sä esitetty selkeyden vuoksi alaviivalla): 

Ennen menetelmää: tanska 1849 monarkia kamari sääty 

Menetelmän jälkeen: tans ansk nska ska_ ka_1 a_18 _184 1849 849_ 49_m 9_mo _mon 

mona onar nark arki rkia kia_ ia_k a_ka kam_ kama amar mari ari_ ri_s i_sä _sää säät 

ääty 

Tutkimuksessa lähdin liikkeelle 3–10-merkkisten n-grammien yhdistelmäindeksistä. 

Tämän jälkeen muutin n-grammien määrä- ja pituusaluetta koe kerrallaan siten, että sain 

selville valittujen mittareiden mukaan parhaan mahdollisen n:n pituuden tässä aineistos-

sa. Tutkituiksi tulivat lopulta n-grammit pituuksilla 4, 5 ja 6, yhdistelmä-n-grammit pi-

tuuksilla 3–10, 4–5, 4–6, 5–6 ja 5–7 sekä sanarajoista piittaamattomat 4-grammit.  

5.4.4 Typistäminen 

Typistämisessä sanan lopusta poistetaan merkkejä jonkin typistysalgoritmin mukaan, ja 

tavoitteena on löytää sanan tyvi. Pyrkimyksenä on, että sanan eri taivutusmuodot tuotta-

vat saman tyven, jolloin kysely löytää myös dokumentit, joissa kyselyn sana esiintyy 

taivutettuna. Solrista löytyy suomen kielen typistämistä varten typistimet SnowballPor-
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ter ja FinnishLightStemmer. Tässä tutkimuksessa käytin näistä jälkimmäistä, joka läh-

dekoodin mukaan perustuu Savoyn (2004) paperiin. 

Ennen menetelmää: platon filosofia filosofi teokset 

Menetelmän jälkeen: pla filosof filosof teokse 

5.4.5 Taivutusmuotoindeksiin kohdistuva sumea haku 

Silloin kun Solrissa haluaa käyttää sumeaa hakua, pitää hakusanan perään lisätä tilde-

merkki (~) ja valinnainen pisteellinen desimaaliluku nollan ja yhden väliltä, esimerkiksi 

miekka~0.7. Lukuarvo kuvastaa, kuinka samankaltaisia dokumenteista etsittävien sano-

jen pitää olla kyselyn sanan kanssa. Mitä lähempänä yhtä arvo on, sitä samankaltaisem-

pia sanojen pitää olla. Jos lukuarvon jättää pois, käytetään oletusarvoa 0.5.  

Solrin käyttämä sumea haku perustuu Levenshteinin etäisyysmittaan. Solr ei kuitenkaan 

käytä sanojen samanlaisuuden selvittämiseen etäisyysmittaa suoraan, vaan se laskee 

samanlaisuuden kaavalla 1 - (etäisyys / min (sana, indeksisana)), jossa etäisyys tarkoit-

taa sanojen Levenshtein-etäisyyttä ja min(sana, indeksisana) tarkoittaa vertailtavista 

kahdesta sanasta lyhyemmän pituutta. Indeksin sanoille lasketaan samanlaisuus tällä 

kaavalla. (McCandless ym. 2010, 101.) Sanat, jotka saavat kyselyn perässä annettua 

kynnysarvoa suuremman samanlaisuusarvon, lisätään kyselyyn. 

Jos indeksistä löytyy esimerkiksi sanat wiekka, hiekka, wickka ja w1ckka, ja kyselyn 

sana on miekka, saadaan samanlaisuusarvoksi sanalle wiekka 1-(1/6) = 0,83, koska tar-

vitaan vain yksi merkin korvaus, ja lyhyemmän – tässä tapauksessa kummankin – sanan  

pituus on 6 merkkiä. Vastaavasti saadaan muille sanoille hiekka = 1-(1/6) = 0,83, wick-

ka = 1-(2/6) = 0,67 ja w1ckka = 1-(3/6) = 0,50. Näin ollen saadaan: 

Ennen menetelmää: miekka~0.9 

Menetelmän jälkeen: miekka  

 

Ennen menetelmää: miekka~0.8 

Menetelmän jälkeen: miekka wiekka hiekka 

Menetelmä oli varsin hidas, sillä indeksin sanat käytiin yksitellen läpi. Tässä tutkimuk-

sessa sumeaa hakua kokeiltiin kynnysarvoilla 0.8 ja 0.7. 
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5.4.6 Merkkiluokat 

Merkkiluokkamenetelmä hyödyntää tietoa merkintunnistuksessa syntyneistä virheistä. 

Menetelmä huomioi otoksessa havaitut yleisimmät virheet, ja käsittelee keskenään se-

koittuvat merkit eli merkkiluokan alkiot yhtenä ja samana merkkinä (taulukko 6). Mikä-

li tekstissä havaitaan jokin taulukon 6 Merkkiluokka-sarakkeen merkkijonoista, korva-

taan se vastaavan rivin Edustaja-sarakkeen merkillä. Lopuksi saatu merkkijono typiste-

tään ja katkaistaan 8 merkin jälkeen, jotta suomen kielen taivutusmuotojen aiheuttamaa 

kohtaamisproblematiikkaa saataisiin vähennettyä. Esimerkiksi aineistossa esiintyvä 

muoto råhmaS muuntuu muotoon rahwas. Kysely rahvas täsmää tähän, sillä v-

kirjaimen muutoksen myötä kysely muuntuu myös muotoon rahwas. 

 

Taulukko 6. Merkkiluokkamenetelmässä muunnetaan samalta näyttävät merkkijonot yhdeksi 

merkiksi siten, että yksi luokan esiintymistä on valittu edustamaan kaikkia luokan esiintymiä.  

 

Edustaja Merkkiluokka 

w w, m, lv, M, V, tv, rv, ro 

a a, ä, å, a. ,a' 

s s, s', S, f 

l l, i, 1, t, k, j, tt, ll 

n n, u 

o o, e, c, ö, 0 

h h, li, b 

p P, B 

t T,I 

 

Ennen menetelmää: tanska 1849 monarkia kamari sääty 

Menetelmän jälkeen: lansl l849 wonar lawarl saaly 

5.4.7 Dokumenttien laajentaminen  

Merkkiluokkamenetelmän tavoin dokumenttien laajentamismenetelmä huomioi otan-

nassa löytyneet tunnistusvirheet. Menetelmässä käytetään jälleen apuna Voikkoa, sillä 

se osaa huomioida OCR-muunnosvirheitä ja ehdottaa niiden perusteella virheelliselle 

sanalle kieliopillisesti oikeaa versiota tai versioita, esimerkiksi: 
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echo kcira | voikkospell -s ocr_suggestions=1 

W: kcira 

S: koira 

Valitettavasti Voikko ei oletusarvoisesti osaa huomioida otannassa havaittuja virheitä, 

joten lisäsin ne Voikon lähdekoodiin
12

. Tämän jälkeen Voikko osasi testata, saadaanko 

tunnistamattomasta sanasta kieliopin mukainen sana, jos sanan merkkejä korvataan ha-

vaittujen tunnistusvirheiden mukaisesti (taulukko 7). Voikon antamista ehdotuksista 

loin ohjelmallisesti Solrin käyttöön synonyymitiedoston, jota Solr käyttää indeksointi-

vaiheessa laajentaen dokumentteja sisältämään sanaehdotuksen tai -ehdotukset. Laajen-

taminen tehdään siis vain dokumenteille, ei kyselyille. Jotta sain pidettyä synonyymitie-

doston koon maltillisena, tarkastelin vain aineiston 100 000 yleisintä sanaa. Näiden sa-

nojen joukossa on noin 35 000 sanaa, joita Voikko ei tunnista. Näistä Voikko antaa 

otoksen merkkivirheisiin perustuvan arvauksen noin 16 000 sanalle. Synonyymitiedos-

toon otin vain yli kolmemerkkiset sanat eli yhteensä noin 15 000 sanaa. Sanaehdokkaat 

vein synonyymitiedostoon Voikon avulla perusmuotoistettuna. Kyselyvaiheessa tehdään 

kyselyn sanoille vastaava perusmuotoistaminen. Kuvassa 6 on pieni ote synonyymitie-

dostosta.  

Ennen menetelmää: Afianomaisista Ajanmerlkinä Elan Ikkuuoita Kanppaseurueen 

Menetelmän jälkeen: asianomainen ajanmerkki elää olka ikkuna kauppaseurue 

 

Taulukko 7. Voikolle luotu säännöstö, jonka avulla se yrittää löytää tunnistamattomalle sanalle 

kieliopillisesti oikean sanaehdokkaan korvaamalla korvattava-merkin korvaaja-merkillä. 

 

Korvat-

tava 

Kor-

vaaja 

Korvat-

tava 

Kor-

vaaja 

Korvat-

tava 

Kor-

vaaja 

Korvat-

tava 

Kor-

vaaja 

Korvat-

tava 

Kor-

vaaja 

1 l f s l i o ö u v 

a ä f k l t P B V v 

a å h b l k P V V P 

B P i l l 1 s f V B 

B V i j m v S s v u 

b h I T M v s S w m 

c e j i n u t l w v 

c o k t o e t k å a 

e c k l o c T I ä a 

e o k f O o u n ö o 

                                                 

 

12
 Tein muutokset tiedostoon src/spellchecker/suggestion/SuggestionStrategyOcr.cpp. 
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Edellä sanalle Elan on saatu perusmuotoiset ”synonyymit” elää ja olka. Heikkoutena 

tässä menetelmässä, kuten myös perusmuotoistamismenetelmässä, on se, että Voikko ei 

tunnista vanhaa suomea, joten esim. oikea muoto hyrysysy tulkitaan virheelliseksi. Toi-

saalta tästä ei liene suurempaa haittaa, sillä Voikko ei osaa antaa tälle ehdotuksiakaan, 

joten kyseinen sana ei päädy synonyymitietoihin. 

 

haettawina => haettava, haettama 

hajosimat => hajota 

hakia => halia, Hal 

hakimat => halima, hakea 

halea => hakea, halo 

halemusajan => hakemusaika 

haleneet => hakenut 

halenut => hakenut 

hall => Hall 

hallen => halia, Hal 

hallitnksen => hallitus 

hallitns => hallitus 

hallitnsta => hallittu, hallitus 

hallitukseu => hallitus 

hallitulselle => hallitus 

hallitulsen => hallitus 

hallitutsen => hallitus 

halmaukseen => halvaus 

halmauksen => halvaus 

halmaus => halvaus 

halmeksi => halveksia 

halmeksia => halveksia 

halmeksimat => halveksima 

halmeksimista => halveksia, halveksima 

halmemmaksi => halpa 

halmemmalla => halpa 

halmemmat => halpa 

halmempi => halpa 

halmempia => halpa 

halmentaa => halventaa 

haln => halu, hakea, hai 

halna => halu, hai, haluta 

haluaisimat => haluta 

haluawat => haluama, haluava, haluta 

halv => halu 

halvamat => haluama 

halwalla => halva, halpa, halma 

halwan => halva, halpa, halma 

halwasta => halva, halpa, halma 

halwemmalla => halpa 

hamainneensa => havainnut 

hamainneet => havainnut 

hamainnoita => havainta 

hamainnon => havainto 

hamainnot => havainto 

hamainnut => havainnut 

hamainto => havainto 

harjoittawat => harjoittama, harjoittava, harjoittaa 

 

Kuva 6. Ote dokumenttien laajentamisessa käytetystä synonyymitiedostosta. Tiedostossa on esitetty 

yhteensä 14 855 sanalle yksi tai useampi synonyymi.  
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6 Tulokset 

Tässä luvussa esittelen menetelmille saamani tulokset. Vertailtavana perustasona on 

taivutusmuotoinen indeksi. Visualisoin menetelmien kokonaistuloksellisuutta saanti-

tarkkuuskäyrillä, jotka kuvaavat menetelmien keskitarkkuuksia yli kaikkien kyselyiden 

saantitasoilla 0–1. Lisäksi vertailen menetelmiä kolmella mittarilla yli kaikkien kyselyi-

den: keskitarkkuuksien keskiarvolla (MAP), tarkkuudella kymmenennen tuloksen koh-

dalla (P@10) sekä kertyneellä normalisoidulla hyödyllä kymmenennen tuloksen kohdal-

la (nDCG@10). Näiden jälkeen tarkastelen menetelmiä yksittäisten kyselyiden kannalta. 

Käyn läpi kyselyiden lukumääräiset parannukset ja heikennykset. Esittelen myös kyse-

lyt, joihin jokin menetelmä ei löytänyt yhtään relevanttia dokumenttia, ja pohdin mah-

dollisia syitä löytymättömyyteen. Luvun lopussa on yhteenveto tuloksista. 

Tutkituista n-grammimenetelmistä esitän vain parhaimpien, 4–6-merkkisten ja 5-

merkkisten n-grammien, tulokset. Testasin sanagrammeja myös pituuksilla 3–10, 4, 4–

5, 5–6, 6 ja 5–7, mutta mikään niistä ei yltänyt parhaimmaksi millään kolmesta mittaus-

tavasta, joten en käsittele niitä tarkemmin. N-grammeista testasin lisäksi versiota, jossa 

ei välitetä sanarajoista, vaan yksittäisten sanojen sijaan koko dokumentti jaetaan n mer-

kin mittaisiin osamerkkijonoihin. Tällaisen menetelmän 4-grammiversio tuotti kuitenkin 

heikomman tuloksen kuin vastaava sanarajoilla toimiva 4-grammi, joten en tutkinut 

menetelmää laajemmin muilla n:n arvoilla. Sumeaa hakua testasin kynnysarvolla 0,7 ja 

0,8, mutta esitän vain ensin mainitun tulokset, koska ne olivat paremmat. Esitän tulokset 

näin ollen yhteensä kahdeksalle menetelmälle, jotka ovat taivutusmuoto, perusmuoto, 

sumea haku, 4–6-grammit, 5-grammit, merkkiluokat, typistys ja dokumenttien laajen-

taminen. 

6.1 Menetelmien saanti-tarkkuuskäyrät 

Menetelmien saanti-tarkkuuskäyristä (kuva 7) ilmenee, että n-grammimenetelmät ja 

sumea haku olivat parhaimpia menetelmien kokonaisuutta tarkasteltaessa. Erot par-

haimpien menetelmien välillä ovat pieniä, mutta taivutusmuotoisen perustason käyrä jää 

selvästi muita alemmalle tasolle eli muita huonommaksi. 5-grammimenetelmän tark-

kuus pysyy menetelmistä pisimpään nollan yläpuolella saannin lähestyessä arvoa 1.  
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0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

T
a

rk
k

u
u

s

Saanti

perusmuoto

sumea

4-6-grammi

5-grammi

merkkiluokat

typistys

dok. laajennus

taivutusmuoto

 
 

Kuva 7. Saanti-tarkkuuskäyrät, jotka esittävät menetelmien keskitarkkuudet yli kaikkien kyselyi-

den saantitasoilla 0–1. 

6.2 Tarkkuuskeskiarvo yli kaikkien kyselyiden 

Tarkasteltaessa keskitarkkuuden keskiarvoa olivat kaikki menetelmät parempia kuin 

asetettu taivutusmuotoinen perustaso. Parannusten vaihteluväli oli 4,35–9,12 prosent-

tiyksikköä (taulukko 8). 

5-grammimenetelmä oli paras ollen 9,12 prosenttiyksikköä parempi kuin perustaso. 

Taivutusmuotoindeksiin kohdistuva sumea haku oli toiseksi paras, parannusta 7,93 pro-

senttiyksikköä. Lähes yhtä hyvä oli 4–6-grammi, parannusta 7,51 prosenttiyksikköä. 

Neljänneksi paras oli typistysmenetelmä, parannusta 6,47 prosenttiyksikköä. Doku-

menttien laajentamisella saavutettiin 5,16 prosenttiyksikön parannus. Perusmuotoista-

minen oli lähes yhtä hyvä menetelmä, parannusta 4,96 prosenttiyksikköä. Merkkiluokat 

oli tehottomin menetelmä, mutta silläkin saatiin 4,35 prosenttiyksikön parannus perus-

tasoon nähden. 
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Taulukko 8. Hakumenetelmien tarkkuuskeskiarvot relevanteille dokumenteille yli kaikkien kyse-

lyiden sekä erotus prosenttiyksikköinä perustasoon nähden. (Tilastollisesti erittäin merkitsevä: **, 

tilastollisesti merkitsevä: *) 

Menetelmä  taivut. perusm. sumea 4–6-gram 5-gram merkkil. typistys dok. laaj. 

 MAP 0,1172 0,1668 0,1965 0,1923 0,2084 0,1607 0,1819 0,1688 

taivut. 0,1172 – 4,96** 7,93** 7,51** 9,12** 4,35 6,47** 5,16** 

perusm. 0,1668 -4,96** – 2,97 2,55 4,16 -0,61 1,51 0,20 

sumea 0,1965 -7,93** -2,97 – -0,42 1,19 -3,58* -1,46 -2,77 

4–6-gram 0,1923 -7,51** -2,55 0,42 – 1,61 -3,16 -1,04 -2,35 

5-gram 0,2084 -9,12** -4,16 -1,19 -1,61 – -4,77** -2,65 -3,96 

merkkil. 0,1607 -4,35 0,61 3,58* 3,16 4,77** – 2,12 0,81 

typistys 0,1819 -6,47** -1,51 1,46 1,04 2,65 -2,12 – -1,31 

dok. laaj. 0,1688 -5,16** -0,20 2,77 2,35 3,96 -0,81 1,31 – 

 

Menetelmien erot perustasoon verrattuna olivat merkkiluokkamenetelmää lukuun otta-

matta tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < 0,001). Merkkiluokkamenetelmän ero pe-

rustasoon ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,014). 

Käytännössä viiden parhaimman menetelmän parannukset ovat havaittavia parannusten 

osuessa 5–10 prosenttiyksikön välille. Kuudenneksi yltäneen perusmuotoistamismene-

telmän parannus jäi alle viiden prosenttiyksikön, joten sen avulla saavutettava etu on 

käytännössä marginaalinen. Taivutusmuotomenetelmän keskitarkkuus yli kaikkien ky-

selyiden oli 0,1172 eli tällä menetelmällä keskimäärin noin joka kymmenes tuloslistan 

dokumentti on relevantti. Parhaimmalla 5-grammimenetelmällä sen sijaan keskimäärin 

noin joka viides tulosdokumentti on relevantti, sillä menetelmän keskitarkkuus yli kaik-

kien kyselyiden oli 0,2084. 

Tilastollisesti merkitsevä mitattava ero ilmeni myös 5-grammimenetelmän ja merkki-

luokkamenetelmän (p = 0,001) sekä sumean menetelmän ja merkkiluokkamenetelmän 

(p = 0,009) välillä. Käytännössä 4,77 ja 3,58 prosenttiyksikön erot ovat vain marginaali-

sia. 

6.3 Tarkkuus kymmenennen tuloksen kohdalla 

Tulosjoukon kärkipään tarkastelussa (taulukko 9) kaikki menetelmät tuottivat taivutus-

muotoista perustasoa parempaa tarkkuutta. Tutkitut menetelmät paransivat tarkkuutta 

kymmenennen dokumentin kohdalla 6,07–11,97 prosenttiyksikköä. 4–6-grammimene-
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telmä oli 11,97, sumea haku 10,89, 5-grammimenetelmä 10,00 ja typistysmenetelmä 

8,93 prosenttiyksikköä perustasoa parempi. 

Kärkinelikosta parannus oli tilastollisesti erittäin merkitsevä sumealla haulla (p < 

0,001), ja kolmen muun menetelmän parannukset olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 

0,01). Kolmen parhaimman menetelmän tulokset ovat käytännössä oleellisia parannuk-

sien ollessa yli 10 prosenttiyksikköä. Tiedonhakijalle tämä tarkoittaa sitä, että hän saa 

parhaimmilla menetelmillä kärkikymmenikköön keskimäärin yhden relevantin doku-

mentin enemmän kuin taivutusmuotomenetelmällä. Kun taivutusmuotoisen perustason 

tarkkuus kymmenen dokumentin kohdalla yli kaikkien kyselyiden oli 0,3107, eli kärki-

kymmeniköstä löytyi tällä menetelmällä keskimäärin kolme relevanttia dokumenttia, 

löytyi sieltä parhaimmilla menetelmillä keskimäärin neljä dokumenttia. Yli puolet kär-

kikymmenikön dokumenteista on kuitenkin edelleen epärelevantteja.  

Typistäminen, dokumenttien laajentaminen ja perusmuotoistaminen paransivat tark-

kuutta kymmenennen dokumentin kohdalla yli kahdeksan prosenttiyksikköä, mutta 

näistä vain laajentamismenetelmän tulos oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,01). Käy-

tännössä tämä tarkoittaa havaittavaa parannusta. Heikoiten tässä mittauksessa menestyi 

merkkiluokkamenetelmä, joka oli 6,07 prosenttiyksikköä perustasoa parempi. Tulos ei 

ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,036). 

 

Taulukko 9. Hakumenetelmien tarkkuudet kymmenennen dokumentin kohdalla yli kaikkien kyse-

lyiden sekä erotus prosenttiyksikköinä perustasoon nähden. (Tilastollisesti erittäin merkitsevä: **, 

tilastollisesti merkitsevä: *) 

Menetelmä taivut. perusm. sumea 4–6-gram 5-gram merkkil. typistys dok. l. 

 P@10 0,3107 0,3911 0,4196 0,4304 0,4107 0,3714 0,4000 0,3946 

taivut. 0,3107 – 8,04 10,89** 11,97* 10,00* 6,07 8,93* 8,39 

perusm. 0,3911 -8,04 – 2,85 3,93 1,96 -1,97 0,89 0,35 

sumea 0,4196 -10,89** -2,85 – 1,08 -0,89 -4,82 -1,96 -2,50 

4–6-gram 0,4304 -11,97* -3,93 -1,08 – -1,97 -5,90 -3,04 -3,58 

5-gram 0,4107 -10,00* -1,96 0,89 1,97 – -3,93 -1,07 -1,61 

merkkil. 0,3714 -6,07 1,97 4,82 5,90 3,93 – 2,86 2,32 

typistys 0,4000 -8,93* -0,89 1,96 3,04 1,07 -2,86 – -0,54 

dok. laaj. 0,3946 -8,39 -0,35 2,50 3,58 1,61 -2,32 0,54 – 
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6.4 Kumuloitunut hyöty kymmenennen tuloksen kohdalla 

Kaikki vertailtavat menetelmät olivat kumuloituneella hyödylläkin tarkasteltaessa ase-

tettua perustasoa parempia (taulukko 10). Parannusten vaihteluväli oli 4,82–11,98 pro-

senttiyksikköä. Parhaimmiksi menetelmiksi osoittautuivat n-grammit. 4–6-grammi oli 

11,98 ja 5-grammi 11,59 prosenttiyksikköä parempi kuin taivutusmuotomenetelmä. 

Näistä 5-grammin ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0,001) ja 4–6-grammin 

tilastollisesti merkitsevä (p = 0,008) verrattuna taivutusmuotomenetelmään. N-gram-

meilla saatu parannus on käytännössä oleellinen parannuksen ollessa yli 10 prosenttiyk-

sikköä. Kahden parhaimman n-grammimenetelmän ero oli pieni, vain 0,39 prosenttiyk-

sikköä, eikä ero ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,375). 

N-grammien jälkeen seuraavaksi paras menetelmä oli sanojen typistäminen. Se oli 9,82 

prosenttiyksikköä parempi kuin taivutusmuotomenetelmä. Ero oli tilastollisesti merkit-

sevä (p = 0,003). Tulos on käytännössäkin havaittava, lähes oleellinen, tulosparannuk-

sen osuessa 5–10 prosenttiyksikön välille. 

Taivutusmuotoindeksiin kohdistuva sumea haku oli lähes yhtä hyvä kuin typistämisme-

netelmä, sillä parannusta taivutusmuotomenetelmään nähden syntyi 9,7 prosenttiyksik-

köä. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,005). Sillä on vastaava käytännön merkitys 

kuin typistysmenetelmällä. 

Dokumenttien laajentaminen paransi tuloksellisuutta 8,12 prosenttiyksikköä, ja ero oli 

tilastollisesti merkitsevä (p = 0,003). Perusmuotoistamisella saavutettiin 7,3 prosent-

tiyksikön parannus taivutusmuotomenetelmään nähden. Ero oli tilastollisesti merkitsevä 

(p = 0,008). Myös kahdella viimeksi mainitulla menetelmällä on käytännön merkitystä 

parannuksen ollessa havaittava. 

Merkkiluokat jäi vertailluista menetelmistä heikoimmaksi, mutta silläkin saavutettiin 

parannusta 4,82 prosenttiyksikköä taivutusmuotomenetelmään nähden. Ero ei kuiten-

kaan ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,316).  
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Taulukko 10. Hakumenetelmien normalisoidut diskontatut kumuloituneet hyödyt kymmenennen 

dokumentin kohdalla yli kaikkien kyselyiden sekä erotus prosenttiyksiköinä perustasoon nähden. 

(Tilastollisesti erittäin merkitsevä: **, tilastollisesti merkitsevä: *) 

Menetelmä  taivut. perusm. sumea 4–6-gram 5-gram merkkil. typistys dok. l. 

 nDCG@10 0,3663 0,4393 0,4633 0,4861 0,4822 0,4145 0,4645 0,4475 

taivut. 0,3663 – 7,30* 9,70* 11,98* 11,59** 4,82 9,82* 8,12* 

perusm. 0,4393 -7,30* – 2,40 4,68 4,29 -2,48 2,52 0,82 

sumea 0,4633 -9,70* -2,40 – 2,28 1,89 -4,88 0,12 -1,58 

4–6-gram 0,4861 -11,98* -4,68 -2,28 – -0,39 -7,16 -2,16 -3,86 

5-gram 0,4822 -11,59** -4,29 -1,89 0,39 – -6,77 -1,77 -3,47 

merkkil. 0,4145 -4,82 2,48 4,88 7,16 6,77 – 5,00 3,30 

typistys 0,4645 -9,82* -2,52 -0,12 2,16 1,77 -5,00 – -1,70 

dok. laaj. 0,4475 -8,12* -0,82 1,58 3,86 3,47 -3,30 1,70 – 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kumuloituneen hyödyn avulla tarkasteltuna, merkki-

luokkamenetelmää lukuun ottamatta, kaikki menetelmät paransivat tuloksellisuutta sel-

västi taivutusmuotomenetelmään verrattuna. N-grammimenetelmät tuottivat parhaim-

mat tulokset, mutta tilastollisesti merkitsevää eroa muihin kokeiltuihin menetelmiin ei 

ilmennyt. 

6.5 Lukumääräiset parannukset ja heikennykset 

Kuva 8 esittää menetelmien avulla parantuneiden ja heikentyneiden kyselyiden luku-

määrät perustasoon nähden kolmella eri mittarilla jaoteltuna prosentuaalisen parannuk-

sen (tai heikennyksen) mukaan. Lisäksi kuvassa on esitetty sekä vähintään taivutusmuo-

toisen menetelmän tasolle yltäneiden kyselyiden lukumäärät että vähintään kaikkien 

menetelmien mediaanin, mukaan lukien perustason, tasolle yltäneiden kyselyiden lu-

kumäärät.  

Tarkasteltaessa kyselyiden keskitarkkuuksia (ks. kuva 8a) valtaosa parannuksista oli 

suuria, yli sataprosenttisia parannuksia. Eniten tällaisia parannuksia tuottivat n-grammit; 

4–6-grammi paransi 27 kyselyn keskitarkkuutta yli 100 %, 5-grammi puolestaan 28 

kyselyn. Kun tarkastellaan vähintään ennallaan pysyneiden kyselyiden lukumäärää, eikä 

välitetä prosentuaalisista parannuksista, on sumea haku paras 47 kyselyllä. Merkkiluok-

kamenetelmää lukuun ottamatta kaikki menetelmät paransivat yli 41 kyselyn keskitark-

kuutta. Menetelmät heikensivät 9–21 kyselyn keskitarkkuutta. Lukumääräisesti suurin 
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heikentäjä oli merkkiluokkamenetelmä, pienin puolestaan sumea haku. Sumean haun 

heikennykset olivat myös prosentuaalisesti pieniä. Mikäli vertaillaan menetelmän keski-

tarkkuuden ja kaikkien menetelmien keskitarkkuuden mediaanin erotusta, on 5-grammi 

selvästi muita parempi, koska sillä on 39 mediaania parempaa kyselyä. Merkkiluokka-

menetelmä on muita selvästi huonompi, ja sillä on 25 mediaanin tasoista tai parempaa, 

toisin sanoen 31 mediaania huonompaa, kyselyä.  

Kun tarkastellaan tarkkuuksia kymmenennen dokumentin kohdalla (kuva 8b), huoma-

taan, että suurin osa parannuksista osuu välille 0–25 %. Toiseksi suurimman parannus-

ryhmän muodostavat yli 100 % parantuneet kyselyt. Jokainen menetelmä pystyi paran-

tamaan 9–10 kyselyä yli 100 %. Lukumääräisesti eniten parantuneita kyselyitä tuotti 

sumea haku (48 kpl), vähiten merkkiluokkamenetelmä (38 kpl). Mediaanin tasolle tai 

sen yläpuolelle sumea haku ylsi 40 kertaa, kun taas sekä perusmuotoistaminen että do-

kumenttien laajentaminen ylsivät 44 kertaa. N-grammimenetelmät ylsivät mediaanin 

tasolle ”vain” 38 ja 39 kertaa.  

Kumuloidulla hyödyllä mitattuna suurin osa parannuksista oli joko alle 25-prosenttisia 

tai yli 100-prosenttisia (kuva 8c). Lukumääräisesti eniten parannuksia saatiin sumealla 

haulla (41 kpl). Useimmin mediaanin tasolle tai sen yläpuolelle pääsivät perusmuotois-

taminen ja typistäminen, molemmat 38 kyselyn kohdalla. Merkkiluokkamenetelmä oli 

tässäkin tarkastelussa muita huonompi menetelmä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kun tarkastellaan yksittäisiä kyselyjä, sumealla haulla 

oli kaikilla kolmella mittarilla mitattuna vähiten heikentyneitä kyselyjä, tarkemmin ot-

taen 9, 8 ja 15 kappaletta. Edellä tulosten keskiarvojen tarkastelussa hyvin menestyneil-

lä n-grammimenetelmillä heikentyneitä kyselyjä sen sijaan oli 4–6-grammeilla 15, 16 ja 

19 kappaletta, sekä 5-grammeilla 14, 14 ja 19 kappaletta eli samaa luokkaa, ja jopa 

enemmän, kuin perusmuoto-, typistys- ja laajentamismenetelmällä. N-grammeilla joi-

denkin yksittäisten kyselyjen suuret parannukset, varsinkin kumuloidun hyödyn kohdal-

la, nostavat keskiarvoja. Sumea haku toimii tasaisesti hyvin. On myös syytä muistaa, 

että keskiarvotarkasteluissa ero sumean haun ja n-grammien välillä oli pieni.  
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a) 

b) 

c) 

Kuva 8. Menetelmien aiheuttamat parannukset ja heikennykset perustasoon nähden kyselyittäin 

mitattuna a) keskitarkkuudella, b) tarkkuudella kymmenennen dokumentin kohdalla ja c) norma-

lisoidulla diskontatulla kumuloituneella hyödyllä. Kyselyjä yhteensä 56. 
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6.6 Ongelmia tuottaneet kyselyt 

Poimin trec_eval-ohjelman evaluointituloksista myös kyselyt, joihin jokin menetelmä ei 

löytänyt yhtään relevanttia dokumenttia (taulukko 11). Perusmuoto-, typistys- ja laajen-

tamismenetelmä eivät löytäneet yhtään relevanttia dokumenttia kyselyyn 11. Kysely 13 

tuotti ongelmia 5-grammi- ja merkkiluokkamenetelmälle, kysely 47 taivutusmuoto- ja 

typistysmenetelmälle. Lisäksi kysely 8 tuotti ongelmia typistysmenetelmälle ja kysely 

49 taivutusmuotomenetelmälle. Menetelmistä ainoastaan taivutusmuotoindeksiin koh-

distuva sumea haku ja 4–6-grammit palauttivat kaikilla kyselyillä vähintään yhden rele-

vantin dokumentin.  

Seuraavaksi analysoin kyselyt, joihin jokin menetelmä ei löytänyt yhtään relevanttia 

dokumenttia (ks. taulukko 11). Analysoinnissa pyrin löytämään syitä sille, miksi rele-

vantteja dokumentteja ei löytynyt. Analysointia varten kävin läpi menetelmän palautta-

mat kymmenen ensimmäistä dokumenttia. On syytä huomauttaa, että sellaisissakin ta-

pauksissa, joissa relevantteja dokumentteja ei löytynyt, palautti menetelmä lähes aina 

testissä asetetun maksimimäärän (100 kpl) dokumentteja. Yhtäkään tällaisista dokumen-

teista ei vain oltu ennalta arvioitu relevantiksi.  

 

Taulukko 11. Hakumenetelmille ongelmia tuottaneiden kyselyiden numerot.  

Menetelmä Kysely, jolle ei löytynyt yhtään relevanttia dokumenttia 

taivutusmuoto 47, 49 

perusmuoto 11 

sumea haku – 

4–6-grammi – 

5-grammi 13 

merkkiluokat 13 

typistys 8, 11, 47 

dokumenttien laajentaminen 11 

 

Kysely 8: platon filosofia filosofi teokset 

Typistysmenetelmä muuntaa kyselyn muotoon pla filosof filosof teokse. Menetelmä 

palauttaa kärkidokumenttina J. V. Snellmania terävänä filosofina pitävän kohtalaisen 

pitkän kirjoituksen. Tämän jälkeen kärkeen nousee – ilmeisesti hakujärjestelmän käyt-
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tämästä dokumentin pituuden painotuksesta johtuen – hyvin lyhyitä dokumentteja, jois-

sa esiintyy sanoja filosofian, filosofi, filosofillisia ja filosofeille. Tässä tapauksessa tu-

loksellisempi hakutulos saataisiin todennäköisesti kyselyllä platon platoninen (joka ty-

pistyy muotoon pla platon), tai ainakin poistamalla alkuperäisestä kyselystä liian yleiset 

sanat filosofia ja filosofi.  

Kysely 11: aviorikos seksuaalisuhteet avoliitto äpärä 

Typistysmenetelmä muuntaa kyselyn muotoon awioriko seksuaalisuhte awoliit apar. 

Kärkeen nousee kirkollisia ilmoituksia sisältävä uutinen, jossa äpärää esiintyy neljä 

kertaa. Iso joukko tulosdokumenteista käsittelee joko kirkollisia ilmoituksia tai väestös-

sä tapahtuneita muutoksia, kun tarkoituksena oli löytää kirjoituksia avoliitosta ja aviori-

koksesta sekä avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten ja heidän äitiensä asemasta. 

Kysely pitäisi muotoilla jotenkin niin, ettei se tuo kärkeen kirkollisia syntyvyys-

kuolleisuus-uutisia. Kyselyn sana seksuaalisuhteet tuskin kuului 1800-luvun sanavaras-

toon. Ainakaan se ei esiinny kertaakaan aineistossa tässä muodossa. Lisäksi pitää muis-

taa, että yli 180 000 dokumenttia sisältävä testikokoelma sisältää vain 10 erittäin rele-

vanttia ja 42 relevanttia dokumenttia tähän kyselyyn. Perusmuotomenetelmän ja doku-

menttien laajentamismenetelmän palauttamat kymmenen ensimmäistä dokumenttia ovat 

keskenään samat. Typistysmenetelmän kymmenen parasta dokumenttia sisältää kahdek-

san näistä. 

Kysely 13: tanska 1849 monarkia kamari sääty 

5-grammi pilkkoo kyselyn muotoon tansk anska monar onark narki arkia kamar amari 

sääty. Menetelmä nostaa kärkeen dokumentteja, jotka sisältävät sanoja kamarissa, mo-

narlistisen, monarkistisen, monarkia, Monarkistit, kamari, monarkistit, monarkillinen ja 

edustajakamari, mutta käsittelevät Tanskan sijaan jonkin muun maan oloja. Moni do-

kumentti käsittelee Ranskan monarkisteja ja kamaria. Syykin on ilmeinen: sanat Tanska 

ja Ranska tuottavat saman 5-grammin anska. Vuosiluku 1849 ei päädy 5-grammeilla 

mukaan, kun taas 4–6-grammeilla se huomioidaan. 

Merkkiluokkamenetelmä muuntaa kyselyn muotoon lansl l849 wonar lawarl saaly ja 

palauttaa hienosti dokumentteja, jotka sisältävät mm. sanoja monarlisen, monarkia ja 

monatkia, mutta jotka eivät valitettavasti liity Tanskaan. Kärkidokumenttien joukossa 

on myös dokumentti ”Kansallisista oloista Unkarissa”, joka sisältää vuosiluvun 1849. 
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Kolme kärkidokumenttia kymmenestä ovat samoja 5-grammi- ja merkkiluokkamene-

telmällä. Tulokset olisivat todennäköisesti parempia, jos maata pystyisi jotenkin painot-

tamaan muita sanoja enemmän. Vastaavasti tulos voisi parantua käyttämällä kyselyssä 

hakuaiheessakin esiintyviä ja Tanskaan viittaavia sanoja Folketing ja Landsting tai tois-

ta näistä. 

Kysely 47: prostituutio bordelli vastustus nainen 

Typistysmenetelmä muuntaa kyselyn muotoon prostituut bordell vastustu nain. Sana 

nainen täsmää tässä menetelmässä yleiseen sanaan näin, joka ei kuitenkaan ole sulkusa-

na. Tästä johtuen kärkidokumentteihin nousee sanan näin sisältäviä dokumentteja. Bor-

delli esiintyy ainakin kolmessa kärkipään dokumentissa nimen yhteydessä, esim. ”luut-

nantti Knut Bordellin”. Sana prostituutio ei todennäköisesti kuulunut 1800-luvun sanas-

toon. Aineistossa ilmenee muotoja prostitutsionin, prostituerattujen, prostitueratut ja 

prostitutioni-mietintö, joita käyttämällä pääsisi todennäköisesti parempaan lopputulok-

seen. Sama koskee typistysmenetelmän ohella myös taivutusmuotomenetelmää, joka ei 

sekään löytänyt yhtään relevanttia dokumenttia tähän kyselyyn. 

Kysely 49: juhannus juhannusjuhla juhla juhliminen johannes kastaja kirkko kan-

sallismieliset valistaja valistajat suomalaisuus aate 

Taivutusmuotomenetelmä nostaa kärkeen juhlista kertovia tekstejä ja dokumentteja, 

joissa esiintyy juhannus tai juhla, mutta jotka eivät ole hakuaiheesta. Kysely sisältää 

peräti 12 sanaa ja nostaa kärkeen varmasti ainakin osittain tästä syystä epärelevantteja, 

yleisesti juhlista kertovia, dokumentteja. Kyselyä voisi yrittää muokata esimerkiksi niin, 

että mukana olisi vain sanojen juhannusjuhla, vietto ja viettäminen eri muotoja.  

6.7 Yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa kulttuurihistorialliseen sanomalehtiaineistoon kohdistuvat haut 

olivat tuloksellisimpia käytettäessä indeksoinnissa ja haussa n-grammeja. Mikäli asete-

taan paino sille, miten relevantteja dokumentteja menetelmä tuo tuloslistan kärkipäähän, 

on 4-, 5- ja 6-grammien yhdistelmä paras valinta, sillä 4–6-grammien tarkkuus kymme-

nennen tuloksen sekä kumuloitu hyöty kymmenennen tuloksen kohdalla ylitti muiden 

testattujen n-grammien vastaavat arvot. Näiden lisäksi myös sumealla haulla saavutettu 

tarkkuusparannus kymmenennen dokumentin kohdalla oli käytännössä oleellinen (tau-
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lukko 12). Yleensä mm. web-hakujen kohdalla käyttäjä jaksaa tutkia vain tuloslistan 

kärkipäätä, joten sanomalehtikokoelman web-haku olisi perusteltua toteuttaa 4–6-

grammeilla. 

Keskitarkkuudella mitattuna perusmuoto- ja merkkiluokkamenetelmää lukuun ottamatta 

menetelmillä saadut tulosparannukset olivat käytännössä havaittavia, mutta minkään 

menetelmän parannus ei ollut kuitenkaan oleellinen taivutusmuotomenetelmään verrat-

tuna (taulukko 12). Mikäli asetetaan paino sille, kuinka paljon menetelmä kaiken kaik-

kiaan löytää relevantteja dokumentteja riippumatta niiden sijainnista tuloslistalla, on 

viisimerkkinen n-grammi paras valinta, sillä 5-grammeilla saavutettiin paras keskitark-

kuus yli kaikkien kyselyiden. 

 

Taulukko 12. Hakumenetelmien perustasoon verratun paremmuuden käytännön merkitys kolmella 

mittaustavalla. (Kaikki tilastollisesti merkitseviä tai erittäin merkitseviä.) 

 

Mittaus MAP P@10 nDCG@10 

perusmuoto – – havaittava 

sumea havaittava oleellinen havaittava 

4–6-gram havaittava oleellinen oleellinen 

5-gram havaittava oleellinen oleellinen 

merkkiluokat – – – 

typistys havaittava – havaittava 

dok. laaj. havaittava havaittava havaittava 

 

Toisaalta on hyvä pitää mielessä, että 56 kyselyn joukossa ilmeni yksi kysely, jolle 5-

grammimenetelmä ei löytänyt yhtään relevanttia dokumenttia, kun taas 4–6-

grammimenetelmä löysi tällekin kyselylle yhden relevantin dokumentin. Lisäksi parhai-

den n-grammimenetelmien väliset erot olivat hyvin pieniä, joten 4–6-grammimenetelmä 

yksinään voi soveltua historialliseen sanomalehtiaineistoon kohdistuvien hakuratkaisu-

jen ohjenuoraksi, olipa tavoitteena sitten painottaa löydettyjä kärkidokumentteja tai ko-

konaislöydöstä. N-grammien tavoin hyvin pärjännyt sumea haku oli toinen menetelmä, 

joka löysi kaikille kyselyille vähintään yhden relevantin dokumentin. Sumealla haulla 

ilmeni myös vähiten tulosta heikentäviä kyselyitä, mutta sen hyödyntämiseen tulee silti 

suhtautua varauksella, sillä ainakin tässä tutkimuksessa menetelmä osoittautui selvästi 

muita hitaammaksi, vaikka menetelmien nopeuksia ei varsinaisesti vertailtukaan.  
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Pienen otoksen perusteella tutkimusaineiston sanoista noin viidennes on virheellisiä. 

Samoin noin viidennes sanoista on nykysuomesta poikkeavia. Tutkimuskysymyksiini 

sain vastaukset seuraavasti: 

 

1. Miten sanojen typistäminen vaikuttaa hakujen tuloksellisuuteen? Typistäminen 

parantaa tuloksellisuutta taivutusmuotomenetelmään verrattuna kaikilla kolmella 

tiedonhaun yleisellä mittarilla mitattuna. 

2. Miten sanojen perusmuotoistaminen vaikuttaa hakujen tuloksellisuuteen? Pe-

rusmuotoistaminen parantaa tuloksellisuutta, mutta ei yllä parhaimpien mene-

telmien joukkoon. 

3. Miten sanojen pilkkominen osamerkkijonoihin eli n-grammaus vaikuttaa haku-

jen tuloksellisuuteen, ja mikä on optimaalisin n-grammipituus tuloksellisuuden 

kannalta? Tämän tutkimuksen perusteella n-grammaus on paras menetelmä. 

Parhaimmat tulokset saavutetaan 5-grammeilla sekä 4-, 5- ja 6-grammien yhdis-

telmällä. 

4. Miten sumea hakukysely vaikuttaa hakujen tuloksellisuuteen? Taivutusmuotoisia 

sanoja sisältävään indeksiin kohdistuva sumea haku parantaa hakujen tulokselli-

suutta merkittävästi. Hakutehtävien keskiarvojen tarkastelussa sumea haku ei ai-

van yllä parhaimman n-grammimenetelmän tasolle, mutta yksittäisten kyselyjen 

tarkastelussa sumea haku toimii tasaisen varmasti ja heikentää kyselyjen tuloksia 

lukumääräisesti vähiten.  

5. Miten optisessa merkintunnistuksessa syntyneiden tyypillisimpien tunnistusvir-

heiden huomioiminen vaikuttaa hakujen tuloksellisuuteen? Tunnistusvirheiden 

huomioiminen parantaa tuloksellisuutta, mutta tällaisten menetelmien hyödyn-

täminen on kyseenalaista, koska tutkimuksessa löydettiin menetelmiä, jotka pa-

rantavat tuloksellisuutta vielä enemmän. 

6. Mikä tutkituista menetelmistä tuottaa parasta tuloksellisuutta? N-grammime-

netelmät olivat tässä tutkimuksessa parhaimpia, kuten tämän luvun alussa tar-

kemmin todettiin. 

Yhtenä tutkimustuloksena voidaan pitää myös sitä, että Solr-tiedonhakujärjestelmä so-

veltuu tuotantokäytön ohella myös tiedonhaun tutkimuskäyttöön.  
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7 Pohdinta 

Tässä luvussa kertaan lyhyesti tekemäni tutkimuksen ja sen tärkeimmät tulokset. Ver-

taan tutkimustani myös aikaisempiin tutkimuksiin. Lisäksi arvioin työni onnistumista ja 

esitän aiheita mahdollisille lisätutkimuksille. 

7.1 Tehty tutkimus ja sen suhde aikaisempiin tutkimuksiin 

Tutkielmassani selvitin erilaisten tiedonhakumenetelmien toimivuutta tilanteessa, jossa 

haut kohdistuvat 1800-luvun suomenkielisistä sanomalehdistä merkintunnistuksella 

luotuun dokumenttikokoelmaan. 

Tehtäväni oli selvittää, parantavatko menetelmät tuloksellisuutta perustasoon verrattuna, 

mikä on optimaalisin n-grammipituus tuloksellisuuden kannalta, parantaako syntynei-

den tunnistusvirheiden tunteminen tuloksellisuutta perustasoon verrattuna, sekä mikä 

tutkituista menetelmistä on tuloksellisin. Asetetulla perustasolla sanoja ei käsitelty mor-

fologisesti eikä muutenkaan, vaan sanat jätettiin taivutusmuotoihinsa. Perusmuotoista-

misessa kyselyjen ja dokumenttien sanoille selvitettiin perusmuoto Voikko-oikoluku-

ohjelmiston avulla ennen hakuprosessia. Typistämisessä sanalle etsittiin sanavartalo eli 

tyvi. N-grammauksessa sana jaettiin n merkin mittaisiksi merkkijonoiksi. N-grammeja 

testattiin laajasti eri pituuksilla ja yhdistelmillä. Sumeassa haussa kyselyyn lisättiin Le-

venshteinin etäisyysmitan avulla alkuperäisen kyselysanan kanssa riittävän samankaltai-

sia sanoja. 

Sanomalehtien digitoinnissa tapahtuneita merkkivirheitä selvitin otannalla siten, että 

etsin kolmelle testikokoelman dokumentille alkuperäiskappaleet Kansalliskirjaston His-

toriallisesta sanomalehtikirjastosta, ja kävin vastindokumentit läpi kirjain kirjaimelta. 

Otannan dokumentit valitsin satunnaisesti sillä rajoituksella, että dokumenttien pituuk-

sien piti poiketa riittävästi toisistaan. Tapahtuneiden merkkivirheiden perusteella kehitin 

kaksi vertailtavaa menetelmää: merkkiluokkamenetelmässä digitoinnissa sekoittuneet 

merkit muutettiin yhdeksi merkiksi. Dokumenttien laajentamismenetelmässä dokument-

tien virheelliset, tunnistamattomat, sanat korvattiin virittämäni Voikon antamilla ehdo-

tuksilla.  
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Asetelmana kyseessä oli tyypillinen tiedonhaun laboratoriokoe (ks. esim. Sanderson 

2010). Testikokoelmanani oli Tampereen yliopistossa kehitetty Hist-testikokoelma, joka 

sisältää noin 180 000 dokumenttia eli sanomalehtiartikkelia, 56 hakuaihetta ja relevans-

siarviot niihin.  

Valitsin tuloksellisuuden mittareiksi tiedonhaun kirjallisuudessa usein esiintyvät mitta-

rit. Käytin Croftin ja kumppaneiden (2010, 337–338) suosittelemaa useamman mittarin 

taktiikkaa, ja tarkastelin keskiarvoja yli koko kyselyjoukon sekä yksittäisten kyselyjen 

prosentuaalisia ja lukumääräisiä parannuksia. Menetelmien kokonaistuloksellisuutta 

tarkastelin keskitarkkuuden keskiarvolla sekä visuaalisesti saanti-tarkkuuskäyrällä. Kär-

kipään tulosten tuloksellisuutta tarkastelin tarkkuudella kymmenennen dokumentin 

kohdalla ja normalisoidulla diskontatulla kumuloituneella hyödyllä kymmenennen do-

kumentin kohdalla.  

Kaikki menetelmät merkkiluokkamenetelmää lukuun ottamatta olivat keskitarkkuuden 

keskiarvolla mitattuna havaittavasti parempia kuin taivutusmuotoinen käsittelemätön 

perustaso. Parhaimmaksi osoittautui 5-grammimenetelmä. Kun tarkasteltiin kärkipään 

tuloksellisuutta, n-grammit, sumea haku ja dokumenttien laajentaminen olivat havaitta-

vasti tai oleellisesti parempia kuin perustaso. Kärkipään tarkastelussa paras menetelmä 

oli sellainen, missä käytettiin grammipituuksia 4-, 5- ja 6. Johdannossa esittämäni hypo-

teesi siitä, että n-grammaus toimii parhaiten, osoittautui siis oikeaksi. Kun tarkasteltiin 

menetelmien tuloksellisuutta parantuneiden yksittäisten kyselyjen määrällä, pärjäsi su-

mea haku parhaiten. Sillä ilmeni vähiten kyselyjä, joiden tuloksellisuus huononi perus-

tasoon nähden (ks. 6.5 Lukumääräiset parannukset ja heikennykset). 

Myös aikaisemmissa tutkimuksissa tuloksellisimmaksi menetelmäksi on osoittautunut 

eripituisten n-grammien yhdistelmät, tarkemmin ottaen 2-, 3-, 4- ja 5-grammien yhdis-

telmät (Harding ym. 1997; Parapar ym. 2009). Mainituissa tutkimuksissa aineisto oli 

kuitenkin englanninkielistä. Yhdistelmägrammien lisäksi tutkimuksessani myös 5-

grammit pärjäsivät hyvin, joka vahvistaa McNameen ja Mayfieldin tulosta (2004, 78), 

jonka mukaan suomenkielisessä aineistossa grammipituus 5 toimii erinomaisesti. 

Tietojeni mukaan tiedonhakumenetelmien toimivuutta virheitä sisältävässä varhaisny-

kysuomenkielisessä aineistossa ei ollut aikaisemmin vertailtu. Tiedonhakumenetelmien 

toimivuuden lisäksi työni tuotti tietoa fraktuuratekstin tunnistuksessa tapahtuneista vir-
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heistä, ja esimerkiksi työssä kehitettyä merkkiluokkataulukkoa (taulukko 6) on mahdol-

lista hyödyntää myös jatkossa.  

7.2 Tehdyn työn arviointi ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

Luotettavuuden kannalta hakuaiheita pitäisi olla vähintään viisikymmentä (Sanderson 

2010, 314). Tutkimuksessa käytin kaikkia testikokoelman 56 hakuaihetta, joten laatukri-

teerit täyttyivät siltä osin. 

Evaluointituloksia en laskenut hakutuloksista käsin, vaan käytin tähän laajassa tiedon-

haun tutkimuskäytössä olevaa trec_eval-ohjelmaa. Näin laskuvirheiden mahdollisuus 

pieneni huomattavasti. Menetelmien välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä tarkaste-

lin Friedmanin testillä. Kyseistä testiä on käytetty tiedonhaun kokeissa laajasti, jos ver-

tailtavana on enemmän kuin kaksi menetelmää tai järjestelmää. Esimerkiksi Downie 

(2006) ja Kettunen (2007) raportoivat kyseisen testin käytöstä. 

Muodostin testikyselyt hakuaiheen lukemisen perusteella. Täten kyselyjä voidaan kriti-

soida subjektiivisiksi. Tein kuitenkin näin, koska halusin edes jossain määrin simuloida 

todellista käyttäjää. Olisin voinut muodostaa kyselyt suoraan hakuaiheiden otsikoista tai 

tiedontarpeen kuvauskentistä (ks. hakuaiheen esittely kohdassa 5.1 Testikokoelma ja 

tiedonhakujärjestelmä), jolloin myöhemmät tutkijat olisivat voineet muodostaa kyselyt 

samoin, ja verrata tuloksia saamiini. Toisaalta esitän käyttämäni testikyselyt työni liit-

teenä, joten yhtä hyvin ne ovat käytettävissä muissa tutkimuksissa. Hakuaiheet, ja var-

sinkin niiden otsikot, on esitetty testikokoelmassa nykysuomella. Muodostamalla kyse-

lyt itse minulla oli mahdollisuus tuoda kyselyihin varhaisnykysuomen piirteitä. Aika 

vähän tätä mahdollisuutta lopulta kuitenkin käytin, mutta käytin esimerkiksi sanaa näyt-

telijätär sanan näyttelijä edustajana ja tulosuostunta sanan tulovero edustajana. Sinänsä 

muodostamistavalla ei pitäisi olla merkitystä, sillä kaikki menetelmät saivat lähtöar-

voikseen samat kyselyt, ja työssä verrattiin menetelmiä, ei kyselyjä. 

Tutkimuksessa käytettyä perusmuotoistamismenetelmää voisi parantaa siten, että se 

palauttaisi sanalle sen kaikki perusmuodot, eikä vain ensimmäistä löytämäänsä, kuten 

tässä työssä (ks. 5.4.2 Perusmuotoistaminen). Näin ollen esimerkiksi sanalle toista saa-

taisiin muodot toistaa ja toinen eikä pelkästään ensimmäistä. Tällä voisi olla vaikutusta 

tuloksellisuuden kannalta. Tutkimuksessa käytetty perusmuotoistaja ei osannut perus-
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muotoistaa vanhaa kieltä. Jos jostain sellaiseen kykenevän perusmuotoistajan saisi, olisi 

mielenkiintoista kokeilla, mitä vaikutusta sellaisen käytöllä on tuloksellisuuteen. 

Tutkimuksen puutteena voidaan pitää sitä, että testasin sumeaa hakua vain kynnysar-

voilla 0,7 ja 0,8. Kynnysarvollahan määrättiin se, miten samankaltaisia sumeaan haku-

kyselyyn otettavien sanojen piti olla alkuperäiseen kyselysanaan verrattuna. Mitä lä-

hempänä arvo on yhtä, sitä samankaltaisempia sanojen piti olla (ks. kohta 5.4.5 Taivu-

tusmuotoindeksiin kohdistuva sumea haku). Arvolla 0,7 saadut tulokset olivat parempia 

kuin arvolla 0,8 saadut. Arvoa yhä pienentämällä saatettaisiin päästä vielä parempiin 

tuloksiin. Sumea hakuprosessi oli erittäin hidas ja paljon tietokoneresursseja vievä, kos-

ka kaikkien kyselyiden kaikkia sanoja verrattiin vuorotellen aina jokaiseen indeksin 

sanaan. Tästä syystä jätin muiden arvojen testaamisen jatkotutkimusaiheeksi. Sumeaa 

hakua lisää tutkittaessa kannattaisi selvittää, onko mahdollista pienentää vertailtavien 

sanojen joukkoa esimerkiksi siten, että vertailuun haetaan vain sanat, joilla on sama 

alku tai loppu kuin kyselysanalla. 

Tutkimuksen merkkiluokkamenetelmä ja dokumenttien laajennus hyödynsivät otannas-

sa havaittuja merkkivirheitä. Otanta oli kuitenkin suppea – joskin hyvin työläs toteuttaa 

– sillä se sisälsi vain kolme dokumenttia. Dokumenteissa ilmeni samoja virheitä, mutta 

hallitsevat virhetyypit olivat dokumenttien kesken erilaiset. Pisimmän dokumentin ylei-

sin virhe oli w-kirjaimen muuttuminen m-kirjaimeksi, jota ei esiintynyt keskimittaisessa 

dokumentissa ollenkaan. Keskimittaisen dokumentin yleisin virhe oli »-merkin ilmes-

tyminen. Tätä virhettä ei puolestaan esiintynyt lyhimmässä eikä pisimmässä dokumen-

tissa. Lyhimmän dokumentin yleisintä virhettä, w-kirjaimen muuttumista yhdistelmäksi 

lv, ei taas esiintynyt kahdessa muussa dokumentissa. (Ks. taulukko 5.) Tämä antaa vah-

vistusta luvussa 2 esitetylle Tenkasen (2002) näkemykselle siitä, että alkuperäisniteiden 

välillä käytetty fraktuurakirjasin on vaihdellut alkuperäisniteiden välillä (ja joskus ni-

teenkin sisällä). Merkkivirheitä huomioivien menetelmien kohdalla saatettaisiin päästä 

parempiin tuloksiin, mikäli isommalla otannalla saataisiin tarkempaa tietoa tunnistuk-

sessa tapahtuneista merkkien sekoittumisista.  

Jätin vertailtavista menetelmistä pois s-grammit ajankäytöllisistä syistä. Niidenkin toi-

mivuutta sanomalehtiaineiston kanssa voisi jatkossa testata. S-grammit eroavat n-

grammeista siten, että s-grammit huomioivat perättäisten merkkien lisäksi myös ei-

perättäiset merkit. Nimessä s viittaakin juuri ylihypättyihin (skip) merkkeihin. N-
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grammi vastaa s-grammia hypyn pituudella 0. (Ks. esim. Järvelin ym. 2007.) Esimer-

kiksi sanasta waldakunda saadaan 2-grammit wa, al, ld, da, ak, ku, un, nd, da ja 2-

merkkiset s-grammit (hypyn pituuden ollessa 1 merkki) wl, ad, la, dk, au, kn, ud, na. 

Tutkimusaineistoni dokumentit olivat peräisin Kansalliskirjastosta. Otannassani sain 

vahvistusta Chronsin ja Sundellin (2011) näkemykselle siitä, että Historiallisen sanoma-

lehtikirjaston sanoista keskimäärin noin joka viides on tunnistautunut virheellisesti. 

Tenkasen (2002, 23) esityksestä saa sen kuvan, että Kansalliskirjasto on käyttänyt mer-

kinluennassa ABBYY FineReader 5.0 -ohjelmistoa. Tätä kirjoittaessani kyseisestä oh-

jelmasta on ilmestynyt versio 11. Olisikin mielenkiintoista tutkia, minkä verran nykyoh-

jelmistot tekevät tunnistusvirheitä. Voisi olettaa, että nykyohjelmistot tekevät vähem-

män virheitä. Mm. Kantor ja Voorhees (2000, 166–168) ovat todenneet sen itsestään 

selvältä vaikuttavan asian, että tiedonhakujen tuloksellisuus paranee, jos aineiston vir-

heellisyys pienenee. 

Ahonen ja Hyvönen (2009) käyttivät väärinkirjoitettujen sanojen arvaukseen ja doku-

menttien korjaukseen omorfi-ohjelmaa. Samaan tarkoitukseen voi tutkimukseni perus-

teella käyttää myös Voikko-ohjelmaa. Bassil ja Alwani (2012) käyttivät merkintunnis-

tuksella saadun aineiston virheiden korjaamiseen Googlen oikeinkirjoitusehdottajaa. 

Näiden menetelmien vertailu voisi olla yksi aihe jatkotutkimukselle. 

Tutkimuksessa tiedonhakujärjestelmänä oli tuotantokäytöstä paremmin tunnetuksi tullut 

Solr, joka osoittautui kuitenkin myös tiedonhaun tutkimuskäyttöön soveltuvaksi. Haku-

ympäristön pystytys oli ehkä työläämpi kuin pelkästään tutkimuskäyttöön tarkoitettujen 

järjestelmien pystytys, mutta kun ympäristön sai kuntoon, oli esimerkiksi eripituisten ja 

-mallisten n-grammien testailu sujuvaa. Lisäksi Solrin käyttämisestä oli myös se hyöty, 

että jos jokin tutkimuksen menetelmistä pitäisi siirtää käytäntöön jonkin sanomalehtikir-

jaston osaksi, olisi ratkaisu jo olemassa, ja siirrettävissä tuotantokäyttöön mahdollisesti 

nopeastikin. 

Tässä tutkimuksessa Solr tulkitsi kyselyt niin, että vähintään yhden kyselyn sanoista oli 

esiinnyttävä dokumentissa. Solr on kuitenkin mahdollista muuttaa toimimaan myös si-

ten, että kaikkien kyselysanojen on esiinnyttävä dokumentissa. Vasta tällä tavoin saa-

dulle dokumenttijoukolle Solr soveltaa vektorimallin pisteytystä. Olisi mielenkiintoista 

vertailla, olisivatko tulokset samanlaisia tällaisessa tapauksessa.  
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Liite 1: Hist-testikokoelman hakuaiheiden nimet ja relevantti-

en dokumenttien määrät 

R3 = erittäin relevantti; R2 = relevantti; R1 = marginaalisesti relevantti; R0 = epärele-

vantti 

 

Aihe Otsikko R3 R2 R1 R0 R3+R2+R1 R3+R2 

#1 Australian alkuperäinen väestö 27 15 27 398 69 42 

#2 Diakonissalaitos 11 28 90 305 129 39 

#3 Kissojen kohtelu 10 14 28 386 52 24 

#4 Ida Aalbergin ura ulkomailla 38 93 90 422 221 131 

#5 Metsätaloustieteiden opetus 44 71 142 261 257 115 

#6 Mikael Agricola 5 15 93 182 113 20 

#7 Alexandra Geddan murha 5 2 2 164 9 7 

#8 Platon 2 13 37 309 52 15 

#9 Rautatietyöläiset lakossa 21 9 15 134 45 30 

#10 Sanomalehdistön historia 4 11 13 376 28 15 

#11 Seksuaaliradikalismi 10 42 51 35 103 52 

#12 Säätytalo 22 231 183 59 436 253 

#13 Kamarisuhteet Tanskassa 13 23 61 59 97 36 

#14 Finlaysonin tehtaan lapset 5 8 25 294 38 13 

#15 Vepsä 2 14 59 233 75 16 

#16 Tulovero 8 9 14 144 31 17 

#17 Matti Haapoja 19 35 36 15 90 54 

#18 Robert Kajanus 13 41 209 83 263 54 

#19 Bogskärin majakka 21 52 125 54 198 73 

#20 Edisonin keksinnöt 17 29 112 25 158 46 

#21 Huumausaineet 11 59 56 51 126 70 

#22 Nordenskiöldin matka Koillisväylällä 15 29 68 25 112 44 

#23 Nihlistit vs. Aleksanteri II 17 19 36 189 72 36 

#24 Minna Canthin Työmiehen vaimo 10 15 50 25 75 25 

#25 Eiffel-torni 12 49 84 10 145 61 

#26 Lestadiolaiset eli hihhulit 29 141 264 22 434 170 

#27 Stanleyn Emin Pasha -retkikunta 42 60 92 25 194 102 

#28 Pariisin kommunardit 7 106 134 60 247 113 

#29 Polkupyörä 4 76 211 14 291 80 

#30 Tunneli Englannin Kanaalin alitse 16 29 26 48 71 45 

#31 Imatrankoski 8 16 106 143 130 24 

#32 Suezin kanava 2 8 45 15 55 10 

#33 Goodtemplarit 13 28 49 14 90 41 

#34 Metrijärjestelmän käyttöönotto 16 26 326 11 368 42 

#35 Korkeasaaren eläintarha 3 12 14 32 29 15 

#36 Orjuuden lopettaminen Brasiliassa 15 11 16 26 42 26 

#37 Helsingin suomalainen yhteiskoulu 13 16 136 189 165 29 

#38 Naisylioppilaat 13 20 139 1 172 33 

#39 Kansanvalistusseuran laulu- ja soittojuhlat 22 22 92 10 136 44 

#40 Arkkipiispa Bergenheim 6 10 104 22 120 16 

#41 Punainen Risti 11 21 375 90 407 32 

#42 Hypnotismi 13 30 47 4 90 43 

#43 Wrightiläinen työväenliike 92 64 140 1 296 156 

#44 Sään ennustaminen 6 18 86 191 110 24 
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#45 Kilpahiihto 17 37 203 83 257 54 

#46 Vapaaehtoiset palokunnat 18 34 304 3 356 52 

#47 Prostituutio 21 23 104 18 148 44 

#48 Lasten tupakointi 1 4 31 341 36 5 

#49 Juhannuksen vietto 2 17 52 86 71 19 

#50 Mustalaiset 18 17 180 135 215 35 

#51 Kirjoitustaidon yleistyminen 2 14 79 145 95 16 

#52 Maanalaiset rautatiet 1 12 17 102 30 13 

#53 Kullanhuuhdonta 15 64 58 29 137 79 

#54 Sokeainopetus 14 15 279 139 308 29 

#55 Salaseurat 14 35 19 125 68 49 

#56 Taikausko 15 73 150 63 238 88 

Yht.  831 1985 5584 6425 8400 2816 
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Liite 2: Tutkimuksen testikyselyt 

Hakuaiheisiin manuaalisesti muodostetut testikyselyt. Kyselyn keskipituus 6,3 sanaa. 

 

Aihe Kysely 

#1 australia alkuperäisväestö alkuperäinen kansa väestö väki kulttuuri 

#2 diakonialaitos diakonissalaitos diakonia diakoniatyö 

#3 kissa suojelu eläinsuojelu laki eläintensuojelu eläinsuojelulaki eläintensuojelulaki 

#4 ida aalberg ura näyttelijä näyttelijätär saksa ruotsi 

#5 metsäopisto opetus metsänhoito metsä tiede 

#6 mikael agricola teokset teos kirja kirjat 

#7 alexandra gedda murha surma robert kustaanpoika 

#8 platon filosofia filosofi teokset 

#9 rautatie rautatietyöläinen lakko 

#10 ensimmäiset ensimmäinen sanomalehti sanomalehdet historia vanhin 

#11 aviorikos seksuaalisuhteet avoliitto äpärä 

#12 säätytalo rakentaminen säätyhuone rakentamishanke 

#13 tanska 1849 monarkia kamari sääty 

#14 finlayson lapsityö lapsi työ puuvilla tehdas 

#15 vepsä vepsän kieli sukulaiskieli 

#16 tulovero vero 1865 tulosuostunta 

#17 matti haapoja rikollinen rosvo vankila 

#18 robert kajanus orkesteriyhdistys orkesteri 

#19 bogskär bogskärin majakka 

#20 thomas edison keksijä keksintö keksinnöt hehkulamppu fonografi 

#21 huumausaine huume käyttö morfiini oopiumi kokaiini haitat hyödyt haitta hyöty 

#22 
adolf erik nordenskiöld vega tutkimusretki tutkimusmatka matka retki tutkimus koillisväylä 

aasia 

#23 keisari suuriruhtinas aleksanteri ii nihilistit pommi hyökkäys 

#24 minna canth 1885 työmiehen vaimo 

#25 eiffel eiffel-torni torni 1889 pariisi 

#26 lestadiolaiset hihhulit käännytys käännytystoimet lestadiolaisuus herätysliike 

#27 henry morton stanley emin pasha retkikunta retki matka 

#28 pariisi 1871 kommuuni kommunardit kapina 

#29 polkupyörä hullunhevonen hulluhevonen turvallinen 

#30 tunneli englannin kanaali kanaalin 

#31 imatrankoski imatra imatran koski vesivoima matka teollisuus 

#32 suezin suez kanava välimeri punainen meri 

#33 good templars goodtemplarit raittius järjestö seura 

#34 metrijärjestelmä mitta pituus metri sopimus laki 

#35 korkeasaari korkeasaaren eläintarha eläintieteellinen puisto 1889 

#36 orjuus orja orjatyö brasilia lakkautus lakkauttaminen lopetus vapauttaminen vapautus 

#37 helsingin helsinki suomalainen yhteiskoulu syk perustaminen rakentaminen 

#38 
nainen ylioppilas maisteri naisylioppilas naismaisteri yliopisto maria tschetschulin emma 

åström tasa-arvo 

#39 kansanvalistusseura laulujuhlat soittojuhlat laulu soitto juhla 

#40 arkkipiispa edvard bergenheim kirkko 

#41 suomen punainen risti yhdistys järjestö geneve geneven sopimus 

#42 hypnotismi hypnotisointi hypnotisoida hypnotisoija 

#43 viktor von wright wrightiläinen työväenliike helsingin helsinki työväenyhdistys yhdistys 

#44 sää ennustaminen ennustus säänennustus sääennustus sääennustaminen sääkartta lennätin 
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#45 
hiihto hiihtokilpailu hiihtokilpailut kilpahiihto kilvanhiihto kilvanhiihdot hiihtää hiihtäminen 

kilpa hiihtäjä olosuhteet rata 

#46 vapaaehtoinen palokunta vapaapalokunta vapaa 

#47 prostituutio bordelli vastustus nainen 

#48 lapsi koululainen alaikäinen tupakointi tupakka tupakanpoltto vastustus terveys 

#49 
juhannus juhannusjuhla juhla juhliminen johannes kastaja kirkko kansallismieliset valistaja 

valistajat suomalaisuus aate 

#50 mustalainen mustalaiset romania romanit romani alkuperä peräisin 

#51 kirjoitustaito kirjoittaminen opetus opettaminen opettaja opettaa koulu 

#52 maanalainen rautatie metro tunneli metrotunneli lontoo 

#53 
kullanhuuhdonta kulta kullanhuuhtominen kullan huuhtominen kultaa ivalojoki ivalo kulta-

kuume rikastuminen vaskooli 

#54 
sokeainkoulu sokea koulu opetus sokeain sokeiden sokeainopetus helsinki 1865 kuopio 1870 

käsityö 

#55 salaseurat salaisuus salainen seura jäsenet paljastuminen salassa 

#56 taikausko noita taika ennustaja sivistys 
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Liite 3: Menetelmien käyttämät sulkusanat 

1 j moi siis 

2 ja mukaan siitä 

3 jo mutta silloin 

4 johon myös sillä 

5 joista myöskin sitten 

6 joita n sitä 

7 joka niin t 

8 jonka niinkuin ta 

9 jos no taas 

a jossa noin tahi 

ainoastaan josta o tai 

b jota ole tuin 

c jotka oleman tuo 

ci jotta oli tähän 

d jpp olimat tämä 

e k olisi tämän 

ei kanssa olla tässä 

eikä koska ollut tätä 

eimät kuin on täällä 

eli kuitenkin owat u 

en kuluessa p v 

enemmän kun pnä w 

eri kyllä pp waan 

etta l q wielä 

ettei llo r x 

että luin s y 

f m se yhtä 

g marten sekä z 

h mielä sen å 

hymin miime siellä ä 

i mitä siihen ö 

ia mitään siinä 

  


