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Suomi ja 
Ruotsi ennen 
vuotta 1918



Digitoidut sanomalehdet

https://tidningar.kb.se/ https://digi.kansalliskirjasto.fi/ 



Digitoidut sanomalehdet

Ordinari Post Tijdender 9.4.1645 Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo 15.1.1771



Fokus 

Projekti perustuu digitoituihin sanomalehtiin, tutkii sanomalehtikorpusten 
päällekkäisyyksiä ja tulkitsee tekstien liikkeitä kulttuurisen välittymisen 
merkkeinä. Projekti kysyy:

”Kuinka ruotsinkielisen lehdistön sisältö liikkui kansainvälisesti Suomen ja 
Ruotsin välillä, mitkä teemat olivat hallitsevia aiheita Itämeren yli 
kulkevassa tiedonkulussa ja mitä tämä kertoo ruotsinkielisen lehdistön 
roolista kulttuurin välittäjä vuosina 1771–1918?”



FAIR-periaatteet

”FAIR-lyhenne tarkoittaa, että tutkimuksen lähdeaineistojen, 
menetelmien ja tietotuotteiden tulee olla löydettävissä, saatavilla, 
siirrettävissä tai yhdistettävissä ja uudelleen käytettävissä.” (Jessica 
Parland-von Essen)

Tutkijan näkökulmasta sekä kannatettavaa että vaativaa, uutta 
tuotettavaa.



Findable – löydettävyys

● Lähtökohta: aineistot osin helposti löydettävissä (Suomen lehdet, 
Kansalliskirjasto), osin haasteita ja viivettä (Ruotsin lehdet, ml. 
korona-ajan vaikutus).

● Metatiedot teknisesti riittäviä mutta eivät kattavia. Tarpeen 
täydentää esimerkiksi lehtien kustannuspaikat.

● Osin lehtien valikoituminen ei tiedossa, erityisesti siirtolaislehdet.
● Hanke avannut ohjelmiston (github), verkkosivut; jatkossa tulosten 

avoin julkaisu, artikkelijulkaisut ja tunnetuksi tekeminen.
● Jatkossa pysyvän tunnisteen ja metatietojen kehitystarve (ml. 

julkaisut!)



Accessible – saavutettavuus

● Lehtidatan saatavuudessa suuret erot Suomi vs. Ruotsi
● Suomi: avoin, maksuton, teknisesti kaksi vaihtoehtoa
● Ruotsi: saatu pyydettäessä, maksuton, räätälöity ratkaisu meille 

pohdinnassa, ilmeisesti johtuen myös digitoinnin 
keskeneräisestä vaiheesta

● Hankkeen suunnitelma sijoittaa tuotettu klusteridata 
molempien maiden data-arkistoihin eli Suomessa 
Tietoarkistoon ja vastaavaan Ruotsissa (Svensk Nationell 
Datatjänst, SND)
○ vaatii tarkat, identtiset metatiedot (ja mitä kaikkea muuta?).



• Lähtökohta: hanke perustuu Suomen ja 
Ruotsin digitoituihin lehtiin, joissa on eroja 
kuvailutiedoissa. Myös OCR ja ruotsalaisen 
aineiston segmentointi tuottavat laadullisia 
eroja.

• Hanketta varten tietoja on täydennettävä 
muista lähteistä, esimerkiksi 
julkaisupaikkakunnat. Osaa metatiedoista ei 
voi käyttää, koska ne eivät ole yhteismitallisia 
(esim. julkaisukielen merkinnät).

• Aineiston genealogian epäselvyys myös 
vaikeuttaa sovellettavuutta (esim. missä 
määrin ja millä perusteilla 
pohjoisamerikkalaisia painatteita on 
mukana).

Kuva: Oceanic Exchanges -hankkeessa tuotettu kaavio 
historiallisten sanomalehtikokoelmien 
metadatakomponenteista ja niiden suhteista. Julkaistu 
teoksessa The Atlas of Digitised Newspapers and 
Metadata: Reports from Oceanic Exchanges.
Loughborough: 2020. DOI: 
10.6084/m9.figshare.11560059.

Interoperable – yhteentoimivuus



Reusable – uudelleenkäytettävyys

• Käytetyn alkuperäisaineiston suhteen uudelleenkäytettävyys 
toteutuu, vaikkakin Ruotsin tilanne on kokonaisuuden tasolla 
epästabiili (uutta aineistoa syötetään sisään lähivuosien aikana).

• Hankkeen näkökulma: klusteriaineisto talletetaan kahteen arkistoon 
CC-lisenssillä siten, että aineisto on kuvailutietojen avulla 
liitettävissä hankkeen tavoitteisiin ja elinkaareen.

• Hanke tuottaa myös klusteriaineiston hakutoiminnon tai 
hakupalvelun, jonka pitkäaikainen ylläpito on tosin haaste. Toisaalta 
klusteriaineiston yhteyteen voidaan tallettaa myös hakupalvelun 
rakentamisen periaatteet, jolloin se on toisinnettavissa.



Hankkeen tilanne
• Olemme nyt yhdistäneet Suomesta ja 

Ruotsista saadun sanoma- ja 
aikakauslehtiaineiston ja etsineet 
toistoketjut.

• Koko aineistossa toistoketjuja on 
yhteensä 13 790 888 klusteria, joista 
2 403 551 klusteria on ylirajaisia, 
jaettuja.

• Tavoitteena kaikille avoin 
klusteritietokanta, josta voi hakea 
Ruotsin ja Suomen ruotsinkielisten 
lehtien jakamia tekstejä satojen 
vuosien ajalta vuoteen 1918 asti.

• Tietokanta avataan 7.10.2021



Kehittämiskohteita

• Tutkijoiden rooli ja vuorovaikutus muistiorganisaatioiden kanssa 
• Kun hanke tuottaa uuden korpuksen, miten varmistaa metatietojen 

laatu?
• Hankkeiden tuottamien palvelujen jatkokehitys ja pitkäaikaissäilytys 
• Kansainvälinen yhteistyö kulttuuriperintöorganisaatioiden kesken –

ylirajaisten tutkimushankkeiden tulevaisuus?
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