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Taustaa lyhyesti

Puheen ja kognition tutkimusryhmämme:

1) Kehittää automaattisia menetelmiä puhesignaalin analyysiin

2) Tutkii ihmisen kielenoppimista laskennallisten mallien avulla

3) Soveltaa koneoppimista myös muihin aikasarjasignaaleihin (esim.  
älyvaatekehitys lääketieteen tarpeisiin)

Yhdistelmä signaalinkäsittelyä, koneoppimista, 
fonetiikkaa, psykologiaa, psykolingvistiikkaa…



Taustaa lyhyesti
Aineistot joita käytämme:
• Nauhoitettua puhetta (ns. puhekorpuksia). Usein 1 – 10 000 h. 
• Puheeseen liittyviä annotaatioita (teksti, foneettinen annotaatio, muu 

metadata). 
• Kuvaa tai videota (valokuvat, päälle puettavat kamerat jne.). 
• Lapsen kielenkehitykseen liittyvää empiiristä dataa (tulokset labrakokeista, 

kielenkehityksen mittarit yms).

Menetelmiä joita käytämme:
• Algoritmikehitys Python, MATLAB tai Shell –ohjelmoinnilla. 
• Tilastollinen analyysi R:llä.
• Puheen analyysi/annotaatiotyökaluja: Praat, ELAN jne. 
• Erilaiset puheteknologiaohjelmat. 



Tyypillinen mallinnusasetelma

DATA
(kuvaa ja ääntä)

MALLI
(koodia)

EVALUAATIO
(koodia ja empiiristä dataa)

*

*Image by courtesy of Elika Bergelson / SEEDLingS data
**Image from Wordbank: http://wordbank.stanford.edu/

**

http://wordbank.stanford.edu/


Mitä avoimuus merkitsee laskennallisessa 
kielenkehityksen tutkimuksessa?



Laskennallisesta kielentutkimuksesta ja 
avoimuudesta & yhteistyöstä

Tutkimus erittäin monitieteistä à ei mahdollista toimia yksin

Aineistojen kriittisyys à mahdotonta tehdä tutkimusta ilman dataa
• Aineistojen keräys on hidasta ja kallista, ja vaatii erityisosaamista.

Teknisen kehityksen kumulatiivuus: uusi rakentuu enemmän vanhan päälle 
kuin rinnalle à mahdotonta toteuttaa itse alusta asti.

Jotkut tutkimuskysymykset vaativat erittäin paljon työtä à yksittäisten 
tutkimusryhmien ja rahoitettujen hankkeiden ulottumattomissa 



Kumulatiivinen ja kollaboratiivinen tiede

Tiede on perusluonteeltaan kumulatiivista.
• Perinteisesti ”kumulointi” = kertyvä kirjallisuus, tutkijoiden keskinäinen 

viestintä, yksilöiden oppiminen.
• Nykytutkimus: entistä suuremmat aineistot, jatkuvasti kehittyvät 

menetelmät.
à datat, menetelmät ja kollektiivinen ymmärrys kumuloituvat nopeammin 

kuin mikään yksilö voi niitä omaksua 
à tutkimuksessa täytyy silti aloittaa siitä mihin muut ovat jääneet

Oman tutkimusaiheen erityisominaisuuksia:
• Toistettavuuskriisi psykologisessa tutkimuksessa (eng. “replication crisis”)
• Koneoppimisen alueen valtavan nopea kehitys
• Ensimmäinen liittyy avoimuuden ja yhteistyön tarpeeseen, jälkimmäinen on 

(osittaista) seurausta avoimuudesta.



Kumulatiivinen ja kollaboratiivinen tiede 
empiirisellä puolella
Toistettavuuskriisin seuraukset empiirisessä kielenkehityksen 
tutkimuksessa:

“Open collaborative science”
• Tutkimusmenetelmien avoimuus ja läpinäkyvyys
• Aineistojen ja tulosten vapaa saatavuus
• Resurssien keskittäminen yhteisiin arkistoihin.
• Avoimuuden mahdollistamat isot yhteishankkeet

à Suuri muutos tavassa tehdä kielenkehityksen tutkimusta. 



Kumulatiivisuus tekniikan puolella?

Miksi avoimuus on tärkeää tekniikan kehityksessä (esim. laskennalliset mallit)?

Menetelmäkehitys on aina olemassaolevan päälle rakentamista
• Valtavasti ”jo keksittyjä pyöriä” (teoriat + käytännön työkalut). 

Transistorit
Tietokoneet

Käyttöjärjestelmät

Matalan tason ohjelmointikielet

Matemaattiset kirjastot Tutkimusalan perusalgoritmit
Datanhallinnan työkalut

Ongelmakohtaiset erityisalgoritmit 
Kehitettävä malli

Koneoppimisen kirjastot

Tilastotieteen kirjastot
Signaalinkäsittelyn kirjastot

Korkean tason ohjelmointikieletTieteellisen laskennan resurssit

Aiemmat mallit



Miten avoimuutta toteutetaan 
käytännössä?



Esimerkkejä datan jakamisesta
Kielenkehitysnormien jakaminen: CDI Wordbank
• http://wordbank.stanford.edu/

Kokeellisen datan ja meta-analyysien jakaminen: MetaLab 
• https://langcog.github.io/metalab/

Lapsikeskeisen audiodatan jakaminen: Homebank
• https://homebank.talkbank.org/

Suuret määrittelemättömät datamassat: Zenodo.
• https://zenodo.org/

Käyttäytymistieteiden videoaineistot: databrary
• https://nyu.databrary.org/

http://wordbank.stanford.edu/
https://langcog.github.io/metalab/
https://homebank.talkbank.org/
https://zenodo.org/
https://nyu.databrary.org/


Avoimen lähdekoodin jakaminen
GitHub perusalustana.

Koodin paketointiin Anaconda (Miniconda): 
• https://www.anaconda.com/
• Paketoi tarvittavat Python koodikirjastot omaksi ”ympäristökseen”.
• Joskus myös Docker (https://www.docker.com/)

Esimerkki 1: https://github.com/orasanen/ALICE

Esimerkki 2: https://lasuomela.github.io/carla_vloc_benchmark/

Esimerkki 3: https://github.com/v-iashin/SparseSync

Esimerkki 4: https://speechbrain.github.io/

https://www.anaconda.com/
https://www.docker.com/
https://github.com/orasanen/ALICE
https://lasuomela.github.io/carla_vloc_benchmark/
https://github.com/v-iashin/SparseSync
https://speechbrain.github.io/


Julkaisujen avoimuus
Pre-printtien julkaisu omien tutkimusalojen normina.

• Avoimuus
• Erittäin nopea tiedonvälitys
• Lisää “kohinaa” kirjallisuuteen, kun laadunvarmistus puuttuu.
• Ei silti juurikaan syitä olla julkaisematta avoimesti.



Projektien avoimuudesta
Psykologian puolella: esirekisteröidyt (“preregistered”) tutkimukset  
• Julkaistaan menetelmät ja aineistonkeräyssuunnitelma ennen keräystä ja 

analyysiä. 
• Koskee koko tutkimusprosessin läpinäkyvyyttä ja julkisuutta, ei vain koodia 

ja dataa.
• Parantaa tutkimuksen luotettavuutta ja sitä kautta toistettavuutta. 

Alustana esim. https://osf.io (Open Science Foundation) 
• Esimerkki: ManyBabies tutkimus https://osf.io/re95x/

Ei suoraan muunnettavissa tekniseen menetelmäkehitykseen, mutta 
kokeelliseen tutkimukseen kyllä (esim. kuuntelukokeet). 

https://osf.io/
https://osf.io/re95x/


Haasteita avoimuuden toteuttamisessa?



Haasteita

Ideaali: kaikki datat, koodi ja tulokset avoimesti saataville välittömästi 
à maksimaalinen avoimuus, ei hidasteita kehitykselle. 

Ristiriita: tutkijat tarvitsevat tuloksia omiin nimiinsä.

Lisäksi: joskus hidastelu auttaa löytämään ja korjaamaan virheitä. 



Haasteita

Koodin jakaminen ja ylläpito on työlästä.
• Siivoaminen, dokumentointi, lisenssikysymykset yms.
• Koodikirjastojen versio-ongelmat (kolmannen osapuolen paketit, 

käyttöjärjestelmät jne.)
• Silti aina parempi kuin ettei koodille ole käyttöä.

Vaikka koodia voi usein jakaa eteenpäin, tutkimusdataa ei.
• Palaset hajautuvat eri lähteisiin.
• Lisenssit, käytännön kysymykset (esim. datan koko).
• Joskus datasetit päivittyvät ajan myötä: versioinnin ja toistettavuuden haasteet.



Muita havaintoja
Julkaisut, joiden mukana on jaettu avoimen lähdekoodin työkaluja tai avoimia 
aineistoja, saavat enemmän viittauksia.
• Paperilla aina tiukka fokus. Menetelmät ja datat usein monikäyttöisiä

Sopivasti lisensoidulla tai täysin avoimella datalla on mahdollista tehdä 
joukkoistamista (eng. crowd-sourcing) aineiston rikastamiseksi. 
• Amazon Mechanical Turk.
• Kuuntelukokeet, annotaatioiden tuottaminen yms. 
• Lisää datan arvoa.

Toistettavuudesta: muiden koodia käytettäessä voi tarvita alkup. tekijän apua. 
• Sähköposti / GitHub Issuet. 
• Usein löytyy bugeja! à avoimuus tärkeää laadunvarmistuksen kannalta. 



Lopuksi

Avoimuus nopeuttaa tutkimusta ja lisää sen läpinäkyvyyttä (~pidemmän 
aikavälin luotettavuutta).

Avoimuus on tasa-arvoistavaa
• Kaikilla tasapuolinen pääsy resursseihin 
• Maksumuurit tai kalliit laitteet/ohjelmistot suosivat vakiintuneita 

institutionaalisia toimijoita. 

Hyvin toteutettu avoimuus vähentää vaivaa aineistojen, menetelmien ja 
tulosten jakamisessa. 

• Vrt. sähköpostirumba ja/tai aineistonsiirtosopimukset kullekin kiinnostuneelle.

Avoimuus lisää uskottavuutta



Kiitos

Kiitos myös viimeaikaisille rahoittajille:


