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Sisältö 

•Data-yhteiskunnasta tietoyhteiskunnan kautta 
tietämysyhteiskunnaksi 
•Datanlouhinta tutkimuksen työkaluna 
•Kirjastojen oikeudet ja velvollisuudet 
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Julkaisujen määrän kasvu 

• 1990-luvulta alkaen digitaalisten tieteellisten ja muiden julkaisujen määrä 
on kasvanut räjähdysmäisesti: 

– Maailmassa on julkaistu noin  130 miljoonaa kirjaa (Nosowitz 2010) 
– Noin 2 miljoonaa tieteellistä artikkelia vuosittain 
– Verkossa 114 miljoonaa englanninkielistä julkaisua. Julkaisut ovat artikkeleita, 

konferenssijulkaisuja, väitöskirjoja, opinnäytteitä, kirjoja, raportteja ja 
työpapereita. Google Scholarilla voi löytää näistä 100 miljoonaa (n. 87%) (Giles 
2014) 

• Tämän lisäksi muut digitaaliset julkaisemisen tavat ja formaatit ovat 
kasvaneet 

•Määrät ovat ylittäneet normaalin inhimillisen käsityskyvyn – tarvitaan 
uusia työkaluja 
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Kohti jälkidigitaalista kirjastoa 

Painettu 
kirjasto 

-varastointi 

-itsenäinen 

-paikallinen 

-tietämyksen 
säilyttäminen 

Digitaalinen 
kirjasto 

-e-aineistot, 
välittäjät – 
painetut, 
säilyttäjä 

-riippuvainen 

-kansallinen 

-tietämyksen 
käyttäminen 

Jälkidigitaalinen 
kirjasto 

-asiantuntija ja 
neuvoja 
digitaalisessa 
aineistossa 

-yhteistyö 

-globaali 

-tietämyksen 
tuottaminen 



 
 

Datan louhinta 

•Data mining = datan louhintaa 
•Tämän perusteella voidaan tieteessä luoda uutta 
osaamista ja uutta tieteellistä tutkimustulosta 
•Tietoa ei voi louhia, tieto on tulkittua dataa ja vaatii – 
ainakin esitelmöijän mielestä – tietoisen subjektin 
tulkitsijaksi 
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Tutkijan datan louhinta, osa 1 

•Perustiedonhaku on datan louhintaa, kun tallennettu 
tekstimassadata on tarpeeksi iso 
•Tutkimuskysymyksiin vastaaminen vs. uusien 
tutkimuskysymysten etsiminen 
•Käsitteiden historia konkreettisena esimerkkinä 
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Lukemiseen, erityisesti lukuhaluun liittyvien fraasien käytön kasvu alkaa Euroopan voimakkailta 
kieli- ja kirjallisuusalueilta. Suurten kielialueiden kehitystä kuvaavat Google Books -aineiston 
perusteella laatimani kuviot keskeisimpien lukuhalua tarkoittavien fraasien esiintymisestä 
(absoluuttisia lukuja) (tiedot artikkelista Mäkinen 2013a): 
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Tutkijan datan louhinta, osa 2 

•Itsejärjestäytyvät tekniikat 
•Avaavat jotakin, mitä ihminen ei itse pysty 
hahmottamaan suurista datamassoista 
•Esimerkkinä Peter Leonardin  Vogue lehden analyysi 
naisten terveyteen liittyen 
•http://www.ifla.org/files/assets/academic-and-research-
libraries/publications/2014-08_ifla-reduced.pdf 
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http://www.ifla.org/files/assets/academic-and-research-libraries/publications/2014-08_ifla-reduced.pdf 



 
 

Kirjastojen ja kirjastoaineistojen datan 
louhinta 

•Visualisointitekniikat: 
•Tiedonhaun tägi/asiasanapilvet 
•Tilasto/kokoelmatietojen visuaalinen hahmottaminen 
tiedonhakua varten 
•Esimerkkinä Microsoftin Academic Search 
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Kirjastot ja datamining - johtopäätöksiä 

•Datamining on jo täällä 
•Sitä voidaan hyödyntää monella tavalla tutkijan ja 
kirjaston arkea helpottamaan 
•Kirjastoille ja akateemiselle tutkimukselle on taattava 
datan louhinnan oikeus tutkimus- ja opetustarkoitukseen  
•Datan louhinta on rinnastettava nykyisiin 
kirjastoaineistojen lukemisen tapoihin 



Kiitokset, 
kysymykset nyt tai 
jarmo.saarti@uef.fi 

www.uef.fi 
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