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Digitaalinen käänne historiantutkimuksessa



Digitaalisen historiantutkimuksen hankkeita

• 2017–2020 STASKO (Suuret tietokanta-aineistot sodan kokemushistoriassa)

• 2018 DELTA (Datavisualisointien esittäminen lisätyn todellisuuden tarinoissa)

• 2020–2023 DIGIKÄKI (Digitaalinen historia ja käsinkirjoitetut aineistot)

• Lähtökohta: uudet avoimet digitaaliset aineistot ja menetelmät
• Suomen sodissa 1939–1945 menehtyneet –tietokanta (94 000 ihmistä)
• SA-valokuvakokoelma (160 000 valokuvaa)
• Sota-ajan kirjekokoelma (7 000 digitoitua kirjettä)
• Suomen armeija toisessa maailmansodassa –tietokanta (4 200 miestä)



Digitaalisen historiantutkimuksen keskeinen haaste:
käsinkirjoitetun tekstin tunnistaminen
• Historiantutkijoiden aineistot yleensä käsinkirjoitettuja

(kirjeet, päiväkirjat, dokumentit)

• Käsialojen moninaisuus: automaattinen tunnistaminen
vaikeaa

• Horizon 2020 “READ” EU-projekti: Transkribus-ohjelman
kehittäminen

• Periaate: ohjelma opetetaan tunnistamaan erilaisia käsialoja

• Avoimuus ja kumulatiivisuus
• Tunnistus paranee käyttäjien ohjelmaan syöttämien

tekstien avulla
• Avoimet tunnistusmallit
• Mallien yhdistäminen
• Yhteistyö Kansallisarkiston kanssa

• https://readcoop.eu/model/finnish_world_war_ii_letters_an
d_diaries/



Kokemuksia menetelmien avoimuudesta DIGIKÄKI-projektissa

• Työkalujen lainaaminen historiantutkimuksen ulkopuolelta:  mahdollisuus

hahmottaa oma aineisto / data uudesta näkökulmasta, vaarana riittämätön

ymmärrys työkalusta ja epätäsmällinen tulosten raportointi.









Kokemuksia menetelmien avoimuudesta DIGIKÄKI-projektissa

• Työkalujen lainaaminen historiantutkimuksen ulkopuolelta:  mahdollisuus hahmottaa

oma aineisto / data uudesta näkökulmasta, vaarana riittämätön ymmärrys työkalusta

ja epätäsmällinen tulosten raportointi.

• Valmiiden resurssien (esim. tietokannat) suora hyödyntäminen: tehostaa resurssien

käyttöä + nopeuttaa tutkimusta + voi johtaa uusiin tulkintoihin.



Tietokantojen avoimuus mahdollistaa luovan yhdistelyn…



…ja voi johtaa mielenkiintoisiin tuloksiin!
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• Valmiiden resurssien (esim. tietokannat) suora hyödyntäminen: tehostaa resurssien

käyttöä + nopeuttaa tutkimusta + voi johtaa uusiin tulkintoihin.

• Valmiiden resurssien työstäminen omiin tarpeisiin ja edelleen jakaminen:

työstäminen pakottaa tutkijan reflektoimaan menetelmien suhdetta tuloksiin +

jakaminen pakottaa kirjoittamaan auki menetelmät toisille tutkijoille.



Valmiiden tunnesanastojen jalostaminen…



Valmiiden tunnesanastojen jalostaminen…



Eri menetelmät -> eri tulokset

FEIL Lexicon (intensity value > 0.6) Finnish War Letter Lexicon



Julkinen jakaminen kannustaa kirjoittamaan menetelmät auki?



Johtopäätöksiä avoimuudesta tulevaa varten

• Menetelmien avoimuus ei riitä, jos ei ole pääsyä alkuperäinen raakadataan: täysin

anonymisoitu versio koneluettavista sotakirjeistä tai tutkimuslisenssillä jakaminen?
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versio koneluettavista sotakirjeistä tai tutkimuslisenssillä jakaminen?

• Lehdet + tutkimusryhmät + verkostot voivat toimia avoimuuden edelläkävijöinä, jos isot

instituutiot toimivat liian hitaasti.



Journaalit menetelmien avoimuuden edistäjinä:
Journal of Digital History (2021)



Tutkimusryhmät menetelmien avoimuuden edistäjinä:
Helsinki Computational History Group





Johtopäätöksiä digitaalisen historian avoimuudesta

• Menetelmien avoimuus ei riitä, jos ei ole pääsyä alkuperäinen raakadataan: täysin anonymisoitu

versio koneluettavista sotakirjeistä tai tutkimuslisenssillä jakaminen?

• Lehdet + tutkimusryhmät + verkostot voivat toimia avoimuuden edelläkävijöinä, jos isot

instituutiot toimivat liian hitaasti.

• Haluamme jatkossa soveltaa myös koneoppimista historiallisiin tutkimuskysymyksiin, mutta jos

koneoppimisalgoritmien salat ovat läpinäkymättömiä ihmiselle, millaisissa tilanteissa on

”sallittua” käyttää koneoppimista?


