
 
 

OULUN YLIOPISTO 

Humanistinen tiedekunta 
Informaatiotutkimus 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Pauli Jylhänkangas 
 

KIRJA-AINEISTON NÄKYVYYS GOOGLESSA 

Webometriikka ja tekstinlouhinta hakukoneoptimoinnin apuvälineenä 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
   Pro gradu -tutkielma 

Oulu 2022 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

Pauli Jylhänkangas    TIIVISTELMÄ 

Pro gradu -tutkielma, Marraskuu 2022, 64 sivua + 6 liitettä 
Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Informaatiotutkimus 

 
KIRJA-AINEISTON NÄKYVYYS GOOGLESSA: Webometriikka ja tekstinlouhinta 
hakukoneoptimoinnin apuvälineenä 

 
Kirjastot tarjoavat Suomessa valtavat määrät painettuja kirjoja, e-kirjoja ja 

suoratoistettavia äänikirjoja. Näkyvyys hakukoneissa ei ole ollut verkkokirjastojen 
kehitysprioriteettien kärjessä historiallisesti. Kirjastojen aineiston näkyvyys ja 
löydettävyys olisi tärkeää kirjastojen käytön ja sen asiakkaiden tiedonsaannin kannalta. 

 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on löytää tapoja, joilla kirjastojen näkyvyyttä 

hakutuloksissa voidaan parantaa.  Tätä kutsutaan hakukoneoptimoinniksi, joka on 
monimenetelmäinen lähestymistapa. 
 

Hakukoneoptimoinnissa hyödynnettiin webometriikkaa ja tekstinlouhintaa, jotka ovat 
suurille aineistoille tarkoitettuja määrällisiä menetelmiä. Aineistona ovat Googlen 

hakutulokset, sekä hakutuloksien osoittamat sivustot. Aineisto kerättiin käyttämällä 
Google Trends:n suosituimpia kirja-aiheisia hakulauseita. Aineistoa täydennettiin vielä 
hakurobotilla, jonka avulla tallennettiin löydetyt sivut mahdollisimman täydellisest i. 

Aineistoa kerättiin 17 hakulauseella, joiden hakutuloksista mukaan otettiin 50 
ensimmäistä tulosta ja lopullinen aineisto koostuu 836 hakutuloksesta sekä samasta 

määrästä linkitettyjä sivustoja. 
 
Systemaattisessa sisällönanalyysissä selvisi, että kirjastojen kirjat löytyvät edelleen 

heikosti Google Trendsin yleisimmillä kirja-aiheisilla hakulauseilla. Kärkisijoilla ovat 
esimerkiksi kirjakaupat, Wikipedia ja lehdistö. Ensimmäiseltä hakutulossivulta ei 

löytynyt yhtään verkkokirjastoa.  
 
Hakutulosten osoittamien sivustojen metadatan analyysi suoritettiin tekstinlouhinna lla. 

Termifrekvenssiin ja verkkomalliin perustuvalla analyysillä saatiin vahvistet tua 
hakukoneoptimoinnissa käytettyjen yleisten periaatteiden vaikutusta hakutuloks iin. 

Hakukoneyhtiöiden suosittamia tapoja metadatan muotoilusta kannattaa noudattaa ja 
suositukset ovat tärkeä huomioida verkkokirjastojen ylläpidossa. Tällä hetkellä vaikuttaa 
siltä, ettei suosituksia noudateta. Suora pääsy aineistoon parantaa näkyvyyttä. 

Esimerkiksi yleisten kirjastojen e-kirjat ja äänikirjat tulisi näkyä yhdessä painetun 
materiaalin yhteydessä.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Kun palvelut siirtyvät yhä enemmän internetiin, se asettaa uusia vaatimuksia kirjastojen 

jakamalle tiedolle ja erityisesti tavoille, jolla tieto saadaan asiakkaiden käyttöön.   

Dickinson ja Smit (2015) ovat todenneet, että kirjastot ovat tärkeä tiedonlähde, mutta 

harvoin paikka, josta tiedonhaku aloitetaan.  Nykyään suurin osa tiedonhauista aloitetaan 

internetin hakukoneilla. Lisäksi käyttäjien luottamus hakukoneiden löytämään tietoon on 

korkea (Dickinson & Smit 2015, 2).  

 

Näkyvyys internetin hakukoneille on tiedostettu jo aiemmin kaupallisissa palveluissa. 

Esimerkiksi verkkokauppojen intressi päästä hyvin näkyviin vaikkapa Googlen 

hakutuloksissa on varsin ymmärrettävää markkinoinnin ja myynnin näkökulmas ta.  

Tähän kysyntään on muodostunut omana liiketoiminnan ja tutkimuksen alana 

hakukoneoptimointi. Hakukoneoptimoinnista käytetään lyhennettä SEO (Search Engine 

Optimization).  Boutet ja Quoniam (2012) määrittelevät hakukoneoptimoinnin tavoitteen 

hyvin yksinkertaisesti tiedon- tai palveluntarjoajan kannalta: Halutaan mahdollisimman 

korkea sijoitus hakutuloksissa tietyillä avainsanoilla ja hakulauseilla. 

 

Suhtautuminen hakukoneisiin tai hakukoneoptimointiin ei kuitenkaan ole kirjastoala lla 

aina ollut varauksetonta. Esimerkiksi Google on nähty myös uhkana ja kilpailijana 

kirjastojen omille hakujärjestelmille. On myös ajateltu, että kirjastojen omat järjestelmä t 

ovat parempia, kuin suuret kaupalliset hakukoneet. On kuitenkin vaikea kiistää 

hakukoneiden merkittävyyttä etenkin käyttäjien näkökulmasta. (Dickinson & Smit 2015, 

3-4.)   

 

Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty, että kirjastoala on ollut jälkijunassa ajatellen 

hakukonenäkyvyyttä (Dickinson & Smit 2015; Fons 2016; Scott 2015). Tätä väitettä ei 

ole yleensä tutkittu määrällisesti, vaan tukeudutaan vaikkapa asiantuntijo iden 

haastatteluihin. Olisi hyvä selvittää perusteellisesti, mikä on kirjastojen aineiston 

näkyvyyden tilanne 2020-luvun alussa.  
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Yleisten kirjastojen kokoelmat ovat edelleen pääosin kirjoja. Sopivan kirjan löytäminen 

on ehkä se yleisin kysymys myös yleisen kirjaston asiakaspalvelussa. Kirja-aineisto lla 

tarkoitetaan tässä tutkimuksessa perinteisen kirjan lisäksi sähköisesti luettavia kirjoja ja 

äänikirjoja. Tällaisella rajauksella on myös mahdollista saada kattavampi kokonaiskuva 

yhdestä merkittävästä aineistokokonaisuudesta.  

 

Tutkimuskysymykset ovat:  

 

1.  Näkyvätkö kirjastojen kirja-aineistot Googlen hakutuloksissa?  

2.  Mitä korkealle hakutuloksissa sijoittuneiden sivustojen metadata sisältää? 

3. Miten webometriikkaa ja tekstinlouhintaa voidaan soveltaa hakukoneoptimoinnin 

apuvälineenä? 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tulokset toimivat esitutkimuksena ja pohja-

aineistona. Tarkoituksena on luoda yleiskuva kirjastojen kirja-aineistojen näkyvyydes tä 

Googlen hakutuloksissa. Toiseen tutkimuskysymykseen vastataan analysoimalla 

tekijöitä, jotka ovat yhteisiä korkealle sijoittuneilla sivuilla.  Yksi avainkäsite tähän 

liittyen on metadata, joka tarkoittaa kirjaimellisesti tietoa tiedosta. Metadatan yksi tehtävä 

on helpottaa tiedonhakua kuvaamalla haettava aineisto mahdollisimman hyvin. 

Kirjastoalalla esimerkiksi käsitellään ja luodaan metadataa, kun tehdään asiasanoitus ta 

tai auktorisoituja tekijäluetteloita helpottamaan tiedonhakua (Suominen, Saarti & Tuomi 

2009). On luonnollista tutkia, minkälaista metadataa korkealle sijoittuvat sivustot 

sisältävät ja miten kirjastojen tuottama metadata näkyy hakutuloksissa.  

 

Tutkimus tehdään käyttäen webometristä systemaattista sisällönanalyysiä ja 

tekstinlouhintaa, joita ei käsittääkseni ole hakukoneoptimoinnissa käytetty aiemmin juuri 

tällä tavalla.  Kolmas tutkimuskysymys on taustalla kaikissa vaiheissa ja kysymykseen 

menetelmien soveltuvuudesta pyritään vastaamaan tutkimuksen edetessä aina 

teoriataustasta lähtien. 

 

Tutkimuksen tarkoitus on kokeilla uusia menetelmiä hakukoneoptimointiin ja samalla 

löytää keinoja kirjastojen kirja-aineistojen näkyvyyden parantamiseksi. Käsitteet ja 
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teoreettinen tausta käsitellään pääluvussa 2. Kolmannessa pääluvussa tarkennetaan 

käytettyjä menetelmiä ja aineistoa.  Pääluvussa 4 esittelen tutkimustulokset. Lopuksi 

pääluvussa 5 pohditaan tuloksien merkitystä ja menetelmien soveltuvuutta tarkemmin, 

sekä esitetään mahdollisia suosituksia ja jatkotutkimuskohteita.  
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2 HAKUKONEOPTIMOINTI JA METADATA  

 
 

Tutkimuskysymysten selvittämiseen tarvitaan laajaa ymmärrystä hakukoneiden 

toiminnasta. Myös verkkokirjastojen toiminnan periaatteet ja metadatan standardit täytyy 

tuntea. Hakukoneoptimoinnissa ei ole vakiintuneita tutkimusmenetelmiä, joten valitut 

menetelmät toimivat yhtenä lisänä lukuisiin muihin tapoihin tutkia hakukoneoptimointia. 

Tämä pääluku toimii kirjallisuuskatsauksena aihepiiriin ja on jaettu seuraavasti: 

 

Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on parantaa sivuston sijoitusta hakukoneiden 

hakutuloksissa. Käytettävät menetelmät ja niiden taustalla olevat tekniset ratkaisut sekä 

eettiset näkökulmat ovat myös otettava huomioon.  Hakukoneoptimoinnin teoreettinen ja 

käytännöllinen tausta käydään läpi alaluvussa 2.1. 

 

Metadata on varsin laaja käsite ja monesti metadatasta puhuttaessakin saattaa tarkempi 

määrittely jäädä tekemättä. Riippuu mitä metadatan ominaisuutta tai tutkimusperinnettä 

halutaan painottaa. Kirjastojen tietokantojen viitetiedot voidaan nähdä metadatana  

kirjaston aineistosta. Samoin vaikkapa valokuvan päiväys puhelimessa on metadataa  

kyseisestä kuvasta.  Metadatalla on myös pitkä historia kirjastoalalla esimerkiks i 

kuvailutyössä. Metadataa käsitellään syvällisemmin alaluvussa 2.2. 

 

Internetin kehityksessä semanttisella webillä ja metadatalla on myös spesifi yhteys. 

Hyvösen (2018, 124) tulkinta on seuraava: Metadataa on mikä tahansa koneellisest i 

ymmärrettävä tieto webissä. Semanttisen webin ja metadatan yhteys auttaa ymmärtämään 

internetin kehityssuuntia ja historiaa paremmin.  Koneelliseen ymmärrykseen liittyy 

hyvin tarkkojakin teknisiä vaatimuksia joiden taustaa käsitellään alaluvussa 2.3.   

 

Varsinaisen empiirinen osio tässä tutkimuksessa pohjautuu webometriikan ja 

tekstinlouhinnan menetelmiin. Webometriikka on Björnebornin ja Ingwersenin (2004) 

nimeämä tieteenala, jonka menetelmiä on käytetty paljon kirjasto- ja informaatioala lla. 

Tässä tutkimuksessa keskitytään systemaattiseen sisällönanalyysin, joka kuuluu 

evaluoiviin vaikutuksen (impact) metriikoihin.  Webometriikan roolia tässä 

tutkimuksessa käsitellään alaluvussa 2.5.   
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Tekstinlouhinta (text mining) on Feldmanin ja Sangerin (2007) käyttämä käsite 

dokumenttikokoelmien analyysivälineistä. Tekstinlouhinta on kokoelma isoille 

aineistoille tarkoitettuja määrällisiä menetelmiä. Tekstinlouhinnan teoreettista taustaa 

käsitellään alaluvussa 2.6. 

 

Tekstinlouhinta on myös oma tieteenalansa ja tutkimusperinne. Yksityiskohtaisena 

menetelmäoppaana tekstinlouhintaan sovelletaan Silgen ja Robinsonin (2017) tidy text -

periaatetta, jonka avulla luodaan toimiva tekstinlouhintajärjestelmä.  Tämä käytännön 

soveltaminen määritellään tarkemmin alaluvussa 3.2. 

 
 

2.1 Hakukoneoptimointi 

 

Onnistunut tiedonhaku koostuu useista ehkä helposti huomaamattakin jäävistä seikoista. 

On suorastaan hämmästyttävää, miten muutaman sanan haulla löydetään relevantti tieto. 

Lisäksi etsitty tieto löytyy usein ensimmäisten hakutulosten joukosta.  

 

Lewandowski (2008) on tutkinut hakukoneiden käyttäjien käyttäytymistä ja miten 

tiedonhakijat saadaan ohjattua laadukkaan tiedon lähteille.  Tässä ehkäpä perinteisessä 

informaatiotutkimuksen näkökulmassa painotetaan vaikkapa tieteellisen lähteen 

löydettävyyttä hakukoneen avulla. Lewandowski ei puhu hakukoneoptimoinnista, mutta 

tavoite on ohjata käyttäjiä esimerkiksi tieteellisen kirjaston tietokantoihin. Ongelmana 

on, että hakukoneet eivät yleensä näytä tietokantoja hakutuloksissa. Ratkaisun 

lähtökohtana on tarjottavien tiedonlähteiden muokkaaminen sellaiseksi, että hakukoneet 

ne löytävät. 

 

Boutet ja Quoniam (2012) lähestyvät samaa ongelmaa teoreettisemmalta ja yleisemmältä 

pohjalta. Oikean tiedon löytyminen on subjektiivista niin käyttäjän, mutta myös tietoa 

tarjoavan toimijan kannalta.  Jos kirjoitat hakukenttään pelkästään sanan video, ohjaako 

hakukone sinut Youtubeen, verkkokauppaan selaamaan Blu-Ray-levyjä, Yle areenaan vai 

e-kirjaston palveluihin?  Hakukoneiden ensimmäiselle sivulle on monia ehdokkaita. 

Objektiivisesti laadukasta lähdettä on vaikea määritellä, koska käyttäjien tiedontarpeet 
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ovat niin moninaiset. Siksi Boutetin ja Quoniamin hakukoneoptimoinnin tavoite on hyvin 

yksinkertainen tiedon tarjoajan kannalta: Päästä paremmin esiin hakutuloksissa.  

 

Näkökulma muistuttaa markkinointia: Haluamme edustamamme sivuston tietyillä 

hakulauseilla ensimmäiseksi hakutulokseksi tai ainakin ensimmäiselle sivulle. 

Hakukoneoptimointia käytetään kenties enemmän kaupallisissa palveluissa, mutta myös 

kirjastoalalla on toteutettu vastaavia toimenpiteitä.  Esittelen seuraavaksi muutamia 

raportteja aiheesta. 

 

Laajamittaisena hakukoneoptimointina voidaan pitää Leen, Yangin, Leen ja Oh:n (2016) 

tutkimusta, jossa optimoitiin Korealaisen LG Sangnam kirjaston web-sivut. Tekniiko ina 

olivat URL-rakenteiden optimointi, sitemap -tiedostot hakukoneille ja robot.txt -tiedoston 

säätäminen sallivammaksi. Lisäksi tehtiin muutoksia, jotta sivusto olisi yhteensop iva 

Naverin sisällön julkaisun suositusten kanssa (Naver Content Syndication). Tuloksia 

mitattiin kävijämäärillä ja avainsanojen rekisteröinnin lukumäärällä hakukoneissa. 

Kyseisessä tutkimuksessa erityistä huomiota on kiinnitetty juuri optimoinnin vaikutus ten 

seurantaan. Huomatuksena mainittakoon, että Koreassa Google ei ole markkinajohta ja 

hakukoneissa vaan suosituimpia ovat Naver ja Daum. Google kuitenkin otettiin 

huomioon tässäkin tutkimuksessa.  

 

Toisinaan saatetaan keskittyä vain yhteen tarkasti määriteltyyn optimointitapaan. 

Tällaista tutkimusta on tehty esimerkiksi datasaareke metodilla, jota Taher, Harir ja 

Fattahi (2014) kokeilivat 600 tietueen testimetadataan.  Kokeessa pyrittiin säilyttämään 

XML-muotoisen metadatan rakenteellisuus HTML-sivun <pre> -tagissa. Tulokset 

todennettiin kontrolliryhmän avulla ja selvittämällä hakukoneiden indeksoinnin 

toimivuutta. Ainakin tutkimuksentekohetkellä tämä menetelmä havaittiin toimivaks i. 

Yksittäiset tekniikat saattava kuitenkin vanhentua milloin tahansa.  Google esimerkiks i 

on vähentänyt <meta> -tagin painotusta hakualgoritmissaan. 

 

Hakukoneoptimointiin liittyvissä raporteissa ja tutkimuksissa ei välttämättä ole 

määrällisesti mitattavia lopputuloksia, vaan esimerkein voidaan demonstroida, kuinka 

jonkin kirjaston web-sivut ylipäätään voidaan järkevästi optimoida hakukoneille. 
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Tällainen on esimerkiksi Scottin (2015) tekemä Schema.org-sanaston soveltaminen 

Kanadalaiselle yleiselle kirjastolle.  Tutkimuksessa on yksittäisiä esimerkkejä 

hakutuloksista ja vaikutuksista. Esimerkkihauilla voidaan nopeasti näyttää, miten 

tulokset muuttuvat. 

 

Myös Fons (2016) esittää kirjastoille sopivia näkyvyyden parantamiskeinoja artikkelissa 

Steps to Take. Fons ei puhu varsinaisesti hakukoneoptimoinnista, mutta useat 

näkyvyyden parantamisen ohjeet liittyvät juuri hakukoneyhtiöiden suositusten 

noudattamiseen.  Tyypillisten optimointien lisäksi tuodaan esille mainostilan ostaminen 

yhtenä vaihtoehtona. Tämä on tietysti yksi mahdollisuus, muttei myöskään varsinaisest i 

kuulu hakukoneoptimoinnin piiriin, vaan on paremminkin perinteistä markkinointia. 

 

Kilpailu huomiosta myös jakaa hakukoneoptimoinnissa käytettäviä metodeja.  

Optimointitavat voidaan luokitella valko- ja mustahattukeinoihin.  Tämä ilmaisu tulee 

tietoturvaan liittyvästä keskustelusta, jossa valkohattuinen hakkeri yrittää löytää 

tietoturva-aukkoja ja parantaa tietoturvaa. Mustahattuinen hakkeri puolestaan etsii 

tietoturva-aukkoja, joita hän käyttää hyväksi muille haitallisella tavalla. Samalla tavalla 

myös hakukoneoptimoinnissa on mustaa, valkoista ja harmaatakin aluetta. (Boutet & 

Quoniam 2012, 447; Scott 2015, 1.) 

 

Esimerkiksi <meta name=”keywords”> tagin huomiotta jättäminen nykyisten 

hakukoneiden indeksoinnissa, johtuu tagilla tehdyistä väärinkäytöksistä. Eli 

avainsanoiksi laitettiin pitkiä listoja suosituiksi tiedettyjä hakusanoja.  Seurauksena 

ensimmäisen sivun hakutulokset eivät enää liittyneet haettuun asiaan. (Scott 2015, 9) 

 

Vaikka lähtökohtaisesti voisi ajatella vaikkapa kirjaston tarjoavan aineistojaan yhteisen 

hyvän vuoksi, hakukoneet eivät ymmärrä tarkoitusperien eroa. Kyse on enemmänk in 

teknisten toteutustapojen noudattamisesta. Kun halutaan pitää valkoinen hattu päässä, 

täytyy optimointia suunnitellessa pitää mielessä hakukoneita ylläpitävien yritysten 

suositukset.  Sallittujen teknisten keinojen lisäksi hyvän optimoinnin taustalla pitäisi 

myös olla halu tarjota relevanttia tietoa.  Hyvin näkyvän websivuston luominen ei vaadi 
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välttämättä objektiivista tiedon arviointia, mutta lähtökohtana on hyvä pitää oikean tiedon 

parempi löytyminen. 

 

 

2.2 Metadatan rooli kirjastoalalla ja bibliografinen valvonta 

 

Kirjastot tuottavat sisällönkuvailun ja luetteloinnin yhteydessä metadataa. Tätä 

kokonaisuutta kutsutaan bibliografiseksi valvonnaksi. Luetteloinnin yleiset lähtökohdat 

ovat määritelty jo 1800-luvulla. Näiden pohjalta saavutettiin 1960-luvulla kansainvälinen 

konsensus, jota kutsutaan myös ”Pariisin periaatteiksi”. Edelleen näitä periaatteita on 

jalostettu ja IFLA:n julkaisema FRBR (Functional Requirements for Bibliographic 

Records) loppuraportti on korvannut Pariisin periaatteet. (Suominen, Saarti & Tuomi 

2009, 22-25). 

 

Tämän tutkimuksen kannalta relevantein määrittely löytyy IFLA:n FRBR (2009) 

täydennetystä ja korjatusta loppuraportista. Funktionaaliset vaatimukset ovat laadittu 

kirjastojen käyttäjien tiedonhakuun ja tiedon käyttöön liittyviin yleisiin toimiin (task).  

Luettelointitiedoista käytetään yksinkertaisesti nimitystä data. Bibliografisen valvonnan 

kohteena olevaa yksittäistä resurssia nimitetään entiteetiksi. Tiivistetysti modernin 

bibliografisen valvonnan tavoite FRBR:n (2009, 8) mukaan on: 

 

- data auttaa löytämään materiaalit käyttäjän hakukriteerin mukaan 

- data auttaa identifioimaan löydetty entiteetti (haun kohde) 

- entiteetin valinnassa huomioidaan käyttäjän tiedontarve 

- saavutetaan löydetty entiteetti. (fyysinen kappale, sähköinen dokumentti jne.) 

 

Modernin bibliografisen valvonnan tavoite on siis hyvin käytännönläheinen ja 

käyttäjäkeskeinen. Entiteetillä painotetaan tiedon abstraktia luonnetta.  Tiedonhaun 

kohteiden kaikki bibliografiset tiedot muodostuvat entiteeteistä. Jos etsimme esimerkiks i 

kirjaa teoksen tasolla, entiteetti kuvaa samalla tavalla sähköistä versiota ja painettua 

kirjaa. Myös kirjan tekijä on yksi entiteetti. Myös sähköinen versio ja painettu kirja ovat  

omat entiteettinsä manifestaation tasolla. Tämän tutkimuksen kannalta ei ole syytä mennä 
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sen tarkemmin FRBR:n eri abstraktiotasoihin.  Materiaalin tai lähes minkä tahansa 

relevantin hakuun liittyvän entiteetin löytäminen, identifioiminen, valinta ja 

saavutettavuus ovat sen sijaan selkeitä tavoitteita, joihin datalla pyritään. Tässä 

tutkimuksessa painottuu erityisesti löydettävyys. 

 

Nykyisin käytössä olevia bibliografisen valvonnan standardeja on syytä tarkastella myös 

konkreettisemmin. Taulukossa 1 on Gillilandin 2016 kokoama tyypittely yleis is tä 

käytössä olevista metadatastandardeista. Osa standardeista ovat kansainvälisiä, mutta 

esimerkiksi kontrolloidut sanastot ovat yleensä maa- tai kielikohtaisia, joten lisäsin 

taulukkoon esimerkkinä suomalaisia asiasanastoja. Esimerkit ovat vain pintaraapa isu 

yleisimmistä standardeista. 

 

 

Taulukko 1. Data-standardien typologia (Lähde:Gilliland, 2016, 3) 

 

 Tyyppi      Esimerkkejä 

Datan rakenne, säiliöt  

 

MARC, EAD, BIBFRAME, Dublin Core 

 
Data-arvojen standardit, kontrollo idut 
sanastot ym. 

 

LCSH, NAF, MeSH 
YSO, KAUNO, MUSA (vastaavia 

Suomessa) 
Sisältö, luettelointisäännöt 

 

AACR, ISBD, RDA 

Siirtostandardit 
 

RDF, MARC21, MARCXML, BIBFRAME 
Dublin Core 

 

 

Datasäilöt sisältävät tiedon ja rakenteen, johon tieto tallennetaan.  Usein nämä säilöt 

toimivat samalla myös siirtostandardeina.  Kirjastojärjestelmät pohjautuvat esimerkiks i 

valtaosin MARC -formaattiin (MAchine-Readable Cataloging). Kirjastojen aineiston 

viitetiedot ovat yleensä tallennettu tässä muodossa. MARC ei sisällä kuitenkaan 

määrittelyä kaikelle, vaan tarvitaan luettelointisäännöt, joista yleisimpiä käytössä olevia 

ovat AACR (Anglo-American Cataloguing Rules), ISBD (International Standard 

Bibliographic Description) ja uusimpana RDA (Resource Description and Access). 

FRBR:n pohjalta kehitetty RDA-luettelointi on tällä hetkellä käytössä Suomen yleisissä 

kirjastoissa. 
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Näiden osana käytetään myös avustavia säännöstöjä ja sanastoja, joilla sisältöä 

kuvaillaan.  LCSH (Library of Congress Subject Headings) on esimerkiks i 

Yhdysvalloissa käytetty kontrolloitu asiasanasto, jota vastaava on Suomessa YSO 

(Yleinen Suomalainen Ontologia). NAF (Name Authority File) sisältää yhtenäistetyt 

nimet ja käytettävät kirjoitusasut. Vastaavasti Suomessa käytetään ohjeistusta vaikkapa 

säveltäjien yhtenäisille nimille, mutta virallisempi yhtenäisluettelo puuttuu. Sanastoille 

tarvitaan versiot eri kielillä.  Muiden standardien kohdalla voidaan helpommin käyttää 

yhteistä kansainvälistä standardia. 

 

Perinteisesti MARC -formaattiin on luetteloitu käyttäen AACR ja ISBD sääntöjä. 

Nykyisin on myös luettelointisääntöinä yleistynyt RDA, joka on käytössä jo Suomessa 

(Vienonen, 2017).  Suurin osa Suomessa käytössä olevista sanastoista ja ontologio is ta 

löytyvät Finto.fi palvelusta. Kattava lista kaikista maailman käytössä olevista 

ontologioista olisi siis varsin pitkä ja monimuotoinen. 

 

Siirtostandardit ovat vielä oma kokonaisuutensa. Tiedon siirto eri organisaatioiden välillä 

ei välttämättä onnistu, ennen kuin alkuperäinen metadata muunnetaan johonkin toiseen 

standardiin.  Vaihtoehtoisesti käytetään erityistä verkkoprotokollaa, kuten OAI-PMH 

(katso alaluku 2.4.1).  Yksi käytännön ongelma on, että standardeja on käytössä erilais issa 

kombinaatioissa ja se tekee yhtä kirjastoa tai museota laajempien metadatakokoelmien 

hyödyntämisestä monimutkaista.  Esimerkiksi säiliö- ja siirtostandardien täytyy olla 

varsin yleisluontoisia, jotta kaikki metadata voidaan kyseisellä tavalla häviöttömästi 

säilöä tai siirtää. Vaikka uusia standardeja luodaan, niihin siirtyminen voi olla 

käytännössä vaikeaa. 

 

MARC –formaatille on etsitty korvaaja jo jonkin aikaa. Pamfletissa ”Marc must die” 

Tennant (2002) on nimennyt olennaisia syitä muutoksen tarpeelle, joista tutkimuksen 

kannalta yksi olennainen on: MARC on pelkästään käytössä kirjastoissa, joten sille ei 

voida soveltaa helposti yleisiä tietotekniikassa käytettäviä työkaluja. Tätä ilmiötä voi 

kuvata myös tiedon siiloutumisena (Suominen & Hyvönen 2017, 2).    
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Koetan selventää siilon käsitettä kielikuvana: Tieto on varastoituna viljasiilon kaltaiseen 

rakenteeseen, jonka aukaisuun tarvitaan oikeat teknisen ratkaisut.  Sinänsä siilo on 

tarkoitettu avoimeksi, eikä käyttöä ole estetty tarkoituksellisesti. Jos viljan 

varastoimiseen tarkoitettu siilo kuulostaa oudolta vertaukselta voi samaa ilmiötä verrata 

vaikkapa varastoon. Varastoa ei ole lukittu, mutta varaston ovesta puuttuu kahva. 

 

Siiloutumisen ongelma kirjastoaineistossa näkyy siinä, että hakukoneet eivät ymmärrä 

vaikkapa MARC-tietueita.  Siiloutumisen ongelman ratkaisua varten on laadittu uusia 

standardeja ja niitä on myös otettu käyttöön. Käytössä on esimerkiksi Schema.org, Dublin 

Core, OWL (Web Ontology Language) ja Bibframe -pohjaisia ratkaisuja (Suominen & 

Hyvönen 2017, 3-7). 

 

Bibframe on vielä varhaisessa kehitysvaiheessa, mutta sitäkin sovelletaan jo Ruotsin 

kansalliskirjastossa.  Molemmat ovat kirjastoalan sisäisiä standardeja.  Oikeastaan vain 

Schema.org ja OWL ovat standardeja, jotka ovat suunniteltu käytettäväksi yleisimmin 

internetissä. Mikään näistä ei ole ratkaissut siiloutumisen ongelmaa kokonaan.  On jopa 

todennäköistä, että uudet standardit tulevat vain entisten rinnalle entisestään 

monimutkaistamaan kirjastojen metadataa.  

 

Standardiviidakko altistaa metadatan rikkoutumiselle ja haavoittumiselle (vulnerability). 

Tätä on tutkittu esimerkiksi arkistointiin liittyen (Hart & Vries, 2017). Kyseisessä 

tapaustutkimuksessa selvitettiin PDF ja DOCX formaattien välisiä muunnoksia, sekä 

JPEG:n tallentamista ja siirtämistä eri sosiaalisen median palveluihin ja tallentamis ta 

ohjelmistosta. Tutkittujen formaattien metadata tarkoittaa siis luonti- ja 

muokkauspäivämääriä, tekijää, teknisiä tietoja ja muita kyseisiin tiedostoihin liittyviä 

tietoja. Tuloksissa ilmeni, että tavanomaisessakin tiedostojen arkisessa käsittelyssä 

metadataa häviää peruuttamattomasti. Tiedostoformaatin vaihto dokumentissa tai kuvien 

siirtäminen sosiaalisen mediaan muuttaa metadataa. (Hart & Vries 2017, 32.) 

 

On hyvä laittaa merkille, että metadatan vaurioituminen voi olla huomaamatonta ja sillo in 

myös metadatan luotettavuutta ei voida pitää itsestäänselvyytenä.  Kirjastojen metadata 

ei kenties ole vaarassa tuhoutua peruuttamattomasti, vaan se täytyy yksinkertaisest i 
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löytää.  Vaikka alkuperäinen metadata on virheettömästi tallennettu, ei sillä ole 

merkitystä, jos siihen ei ole pääsyä.  

 

 

2.3 Hakukoneiden kehittyvä ymmärrys 

 

Tarkastellaan vielä metadataa koneellisen ymmärryksen kannalta. Pelkkä web (internet) 

voidaan määritellä ihmisten käyttämänä tietoverkkona. Semanttisen webin näkökulma 

puolestaan on koneissa, jotka toimivat jossain määrin myös itsenäisesti webissä. 

Esimerkiksi hakukone, voidaan ajatella tällaisena toimijana tai agenttina. Semanttise lle 

webille ei ole formaalia määritelmää.  Tässä tutkimuksessa lähtökohtana käytetään Yu:n 

(2014, 18) synteesiä: ”Semanttinen web on kokoelma teknologioita ja standardeja, jotka 

mahdollistavat koneiden ymmärtää paremmin webin merkityksiä”.  

 

Puhuttaessa pelkästä webistä, painottuu ihmisen vuorovaikutus tietoverkoissa. 

Semanttisessa webissä painottuu puolestaan automaatio ja koneiden käsittelemä tieto. 

Tässä tutkimuksessa paino on koneiden käsittelemässä tiedossa. Semanttinen web on 

tämän tutkimuksen metadatan määritelmän taustalla, jotta hakukoneiden historiaa ja 

kehitystä on helpompi lähestyä.  

 
 

Internetistä ehkäpä tutuin tapa hakea tietoa on hakukone kuten Google, Bing. 

Älylaitteisiin hakukoneet ovat integroitu järjestelmään niin saumattomasti, ettei 

välttämättä edes tiedosta käyttävänsä tiettyä hakukonetta.  Kirjastojen aineistot eivät 

kuitenkaan löydy kovin helposti hakukoneiden avulla (Dickinson & Smit 2015; Fons 

2016).  Oman kokemukseni mukaan ensimmäisellä sivulla on hakutuloksina kirjaa 

etsiessä usein jokin verkkokauppa tai kirja-arvostelu.  Helpoiten saatavilla kirja saattaisi 

kuitenkin olla todellisuudessa omassa lähikirjastossa.  Hakukoneiden toimintaa on syytä 

tarkastella hieman syvällisemmin. 

 

 

Jos ajatellaan verkkokirjaston html-sivua hakukoneen indeksoimana, näkyy tällainen 

tieto alkeellisimmassa tapauksessa hakukoneelle vain pelkkänä tekstidatana, jossa on 

HTML-kielellä eroteltu ulkoasun muotoilua varten otsikot ja leipäteksti, valikko 
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yleisemmille toiminnoille ja linkkejä sekä sivustolle ja sivuston ulkopuolelle.  Sivulla 

kyllä lukee yleensä vaikkapa tekijä ja julkaisuvuosi, mutta näiden yhteyden päättely vaatii 

visuaalista tarkkailua ja etäisyyksien hahmottamista. Mistä esimerkiksi hakukone 

vuosiluvun kohdalla voisi päätellä, että kyseessä on juuri julkaisun vuosiluku, eikä 

vaikkapa tekijän syntymävuosi? Lisäksi kieli ja palveluntarjoajan valinnat tuottavat 

erilaisia luokitteluja. Luokittelut ovat usein myös palvelukohtaisia.  Eli kirjalla on 

kirjoittaja, mutta yhtä hyvin voidaan sanoa, että kirjalla on tekijä tai tuottaja. Tällaise t 

seikat ovat hankalia ymmärtää koneellisesti, vaikka ihmiselle nämä ovat triviaaleja tulkita 

oikein. Kun käytetään nykyaikaista verkkokirjaston hakujärjestelmää, nämä seikat ovat 

yleensä huomioitu, mutta entäpä jos käyttäjä etsiikin tietoa pelkästään Googlen avulla?  

 

Hakukoneet tunnistavat sisältöjen lisäksi sivujen yhteyksiä.  Karkeasti yksinkertais taen 

myös Googleen kehitetty PageRank laskee linkkien viittauksia sivuilta toisille.  

Tärkeimmille sivuille on paljon linkkejä.  Tämän perusteella voidaan laskea yksittäisen 

sivun PageRank hakutuloksessa. Sivujen tekstin sisällöllä ei ole silloin niin suurta 

merkitystä, vaan tärkeämpää on rakenne, missä tieto sijaitsee verkkorakenteessa. (Page, 

Brin, Motwani & Winograd 1998, 15.) Inspiraationa tälle on ollut tieteellisen 

viittaustavan malli. Bibliometrisessä tutkimuksessa on myös hyödynnetty vastaavia 

periaatteita selvitettäessä julkaisujen merkittävyyttä tieteen kehityksessä.   

Bibliometriikka on osa informaatiotutkimuksessa käytettäviä metriikoita, joita käydään 

läpi tarkemmin alaluvussa 2.5. 

 

Tyypillisesti hakutulokset Googlesta ovat varsin suuria, koska muutamaa hakusanaa 

vastaa yleensä miljooniakin tuloksia.  PageRank ei varsinaisesti hae tietoa, vaan sen 

avulla järjestetään hakutulos.  Tämän järjestetyn hakutuloksen alkupää on varsina inen 

sivu, mille päädymme tehdessämme Google-hakuja. Miten käyttäjät, yritykset ja 

instituutiot voivat itse vaikuttaa näkyvyyteensä hakutuloksissa? 

 

Yksi yritys tehdä webin sisältöjä paremmin ymmärrettäväksi käyttäjille ja myös 

hakukoneille on semanttinen web. Semanttisuus korostaa sanana ymmärrystä ja 

merkitystä. Semanttinen web ei tarkoita pelkkää automaatiota, vaan koneet ja järjestelmä t 

yritetään rakentaa ymmärtämään tiedon merkitystä (Yu 2014, 11). Toisin sanoen, ideana 
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on verkon tietämyksen esittäminen linkitettynä avoimena datana sellaisessa muodossa, 

että tietokoneet voivat sitä tulkita (Hyvönen 2018, 52; Yu 2014, 20).  Tämä tulkinta ei 

ole kuitenkaan triviaali ongelma. Internet on kehittynyt osittain suljetumpaan suuntaan 

alustatalouden vallatessa tilaa. Alun perin vapaasti saatavilla olevat rajapinnat ovat 

muuttuneet suljetuiksi. Standardit eivät ole yleistyneet lukuisista yrityksistä huolimatta ja 

koko semanttisen webin idea on ollut ankaran kritiikin kohteena (Target 2018). 

Semanttisen webin ajatus on ehkä ollut liian idealistinen, jos ajatellaan sen toteutumis ta 

täysimääräisenä. Kuitenkin paljon tehdystä työstä on nähtävissä ja toiminnassa jossain 

muodossa nykyisessä internetissä.  

 

Semanttisen webin idea ja siihen liittyvä historia ei kuitenkaan ole triviaalia internet in 

toimivuuden kannalta. Googlen tapauksessa oikeaan reunaan usein ilmestyvä Knowledge 

Panel on yksi näkyvä tulos semanttisen webin osittaisesta toteutumisesta. Esimerk iks i 

hakiessa Harry Potteria, tulee oikeaan laitaan tiivistys Harry Potterista Wikipediasta ja 

perustiedot tekijästä, suomentajasta ja linkkejä jatkohakuihin. Tähän paikkaan pitäisi 

päästä noudattamalla Googlen suosituksia. Historiallisesti toiminnon juuret löytyvä t 

Freebasesta.  Chah (2018) on tutkinut takaisinmallintavasti (reverse engineer ing) 

Knowledge Graphin ominaisuuksia. Knowledge Graphin juuret ovat avoimessa Freebase 

tietovarannossa.  Tutkimuksessa selvisi myös, että virtuaaliassistentti Ok Googlen 

luokituksilla on paljon yhteneväisyyksiä Freebasen luokituksiin. (Chah 2018, 12.)  

 

Kyse on osittaisesta semanttisen webin toteutumisesta, koska Knowledge Graph ei ole 

avoin standardi. Vaikka Googlen alkuperäinen PageRank on hyvin tunnettu, Knowledge 

Panel ja taustalla toimiva Knowledge Graph ovat mustia laatikoita teknisiltä 

yksityiskohdiltaan. Myös PageRank on nykyään liikesalaisuus ja sen takia tässäkin 

tutkimuksessa siteerataan vanhahkoa 1998 julkaistua artikkelia aiheesta. Siksi 

hakualgoritmien ja niiden taustalla olevien tietovarantojen tutkimuksessa, joudutaan 

turvautumaan takaisinmallintavaan lähestymistapaan yhä useammin. 

 

On myös hyvä erottaa, mikä on vain piilossa ja mikä oikeasti salattua. Käytännössä 

salattuihin tietoihin on hyvin vaikea päästä käsiksi, mutta esimerkiksi internetin metadata 

voidaan suuressa määrin ajatella vain piilossa olevaksi tiedoksi.  Sitä ei ole ajateltu 
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tavallisen käyttäjän ulottuville, vaan vaikkapa hakurobotin indeksoinnille. Kirjaston 

tapauksessa MARC –tietue on tarkoitettu kirjastojärjestelmälle ja sillä luetteloint ia 

tekevälle kirjastonhoitajalle. MARC on kattavasti dokumentoitu avoin standardi, mutta 

piilossa käyttäjiltä. 

 

Kuten jo aiemmin mainittiin, hakualgoritmit ovat tarkoin varjeltuja liikesalaisuuks ia.  

Pyrkiessämme tekemään sivustoja, jotka löytyvät hyvin hakukoneilla, joudumme 

lähtökohtaisesti vain luottamaan Googlen ja muiden hakukoneyhtiöiden antamiin 

suosituksiin.  Tiedonhakua voidaan tehdä internetissä muillakin tavoilla, kuten 

sosiaalisen median kautta. Sisältö syntyy ihmisten ja organisaatioiden luomis ta 

julkaisuista ja päivityksistä.  Tiedonhakeminen sosiaalisesta mediasta myös toimii eri 

periaatteilla kuin hakukoneissa. Sosiaalisen median käyttäminen tiedonhaussa jää 

kuitenkin tämän tutkimuksen ulkopuolelle ja keskitymme hakukoneisiin. 

 

 

2.4 Verkkokirjastot ja käytössä olevat metadatastandardit 

 

Ennen kuin voidaan tehdä suunnitelmia kirjastojen hakukoneoptimoinnista, on syytä 

tarkastella syvällisemmin nykyisten verkkokirjastojen toimintaa. Lisäksi tarkastellaan 

verkkokirjastoissa käytettäviä metadatastandardeja, joita voitaisiin hyödyntää 

hakukoneoptimoinnissa.  Pyrin esittelemään tiiviisti tämän tutkimuksen kannalta tärkeitä 

tekniikoita ja käsitteitä. 

 

Perinteisistä verkkokirjastojärjestelmistä käytetään usein nimitystä OPAC (Online Public 

Access Catalogue). Tämä kokoelman pääsyn tarjoava järjestelmä rajoittuu yleensä vain 

yhden kirjaston tai organisaation omaan tietokantaan.  Lisäksi OPAC-järjestelmät ovat 

historiallisesti nähty osana syvää verkkoa eli deep webiä. Syvä verkko tarkoittaa 

näkymättömyyttä hakukoneille. Tämä on luonnollisesti ollut ongelma verkkokirjastojen 

näkyvyydelle internetissä. (Dickinson & Smit 2015, 2.) 

 

Koko ajan yleistymässä oleva verkkokirjasto tyyppi WSDS (Web Scale Discovery 

Service) määritellään Vaughanin (2011) mukaan sisällön, löydettävyyden, esitystavan ja 
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joustavuuden perusteella. Monimuotoinen sisältö kerätään paikallisista ja etälähteis tä 

normalisoituun indeksiin, josta hakutulokset voidaan järjestää relevanssin mukaisest i.  

Löydettävyys perustuu yhden laatikon tiedonhakuun, jolla saavutetaan googlemainen 

hakukokemus ja kehittyneet hakutoiminnot. Esitystapa tarkoittaa hakutuloks ien 

näyttämisen tapaa, joka tulee olla moderni ja sisältää visuaalisia vihjeitä, joita nykypäivän 

käyttäjät odottavat. Joustavuus sallii erilaisten ja eri toimittajien taustajärjestelmien 

käytön tiedonlähteenä.  WSDS-järjestelmät ovat tulleet viime vuosina ”de facto” 

valinnaksi kirjastoalalla, kun halutaan tarjota moderneja hakutoimintoja ja aineistoja eri 

lähteistä. Hakutoiminnot ovat tyypillisesti nopeat suurillakin tietomäärillä ja 

mahdollistavat osuvia hakutuloksia yhden laatikon sanahaulla. (Vaughan 2011; Roy, 

Biswas & Mukhopadhyay 2018.)   

 

Suomessa kirjastoille, arkistoille ja museoille tarkoitettu yhteinen WSDS on nimetty 

Finnaksi. Finnaan indeksoidaan esimerkiksi kirjastojen, museoiden ja arkistojen 

viitetiedot. Viitteiden lisäksi saatavilla on kuvia ja kokotekstiaineistoja. Käytännössä 

tämä tarkoittaa, että Finna on yleisin ja laajin verkkokirjastokokonaisuus Suomessa. 

(Finna 2019a.) 

 

Finna ei kuitenkaan näyttäydy käyttäjälle yhtenä suurena verkkokirjastona, vaan 

yksittäisillä kirjastoilla on käytössä omia näkymiä, kuten vaikkapa Oulun Yliopis ton 

kirjaston Oula-Finna. Oulun kaupunginkirjasto käyttää puolestaan Outi-näkymää.  Näitä 

näkymiä voidaan muokata kyseiselle organisaatiolle sopiviksi ja monelta osin ne toimiva t 

itsenäisinä palveluina.  Taustalla olevat tietokannat ja WSDS-järjestelmä ovat 

tarkoituksella piilossa. Toisin sanoen WSDS voi sisältää myös OPAC -tyylisen näkymän 

ilman, että käyttäjän tarvitsee miettiä, mikä järjestelmä taustalla pyörii. Toimivat ratkaisut 

hakukoneoptimointiin voidaan potentiaalisesti kopioida samantyyppisten näkymien 

kesken helpommin, kuin perinteisten täysin erillisten OPAC:ien kesken. 

 

Finnaa on tutkittu opinnäytteissä runsaasti käytettävyyden kannalta (Finna, 2019b). 

Aiheesta on myös julkaistu Kautosen (2019) väitöskirja, joka koskee käyttäjäkeskeis tä 

suunnittelua. Tutkimukseni näkökulma on myös käyttäjälähtöinen, mutta käyttöliittymän 
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sijaan keskitytään taustalla olevaan metadataan ja käytettyihin teknisiin ratkaisuihin, 

jotka vaikuttavat hakutuloksiin. 

 

 

2.4.1 OAI-PMH metadatan siirrossa 

 

Kirjastoilla ja muilla informaatioalan instituutioilla on käytössään useita 

metadataformaatteja. Esimerkiksi kirjastoissa on käytössä MARC21 ja museot kuvaileva t 

aineistonsa Dublin Core -formaattiin.  Metadatan haravoinnissa (siirrossa) esimerkiks i 

Finnaan käytetään OAI-PMH:ta (Open Archive Initiative Protocol for Metadata 

Handling). Alun perin Dublin Corelle suunniteltu siirtoformaatti OAI-PMH tukee 

nykyisin lukuisia muitakin metadataformaatteja. 

 

Kehitysvaiheen alussa myös Google tuki OAI-PMH:ta omassa indeksoinnissaan. 

Lukuisat sen sisältämät standardit olivat ilmeisesti hankalia pitää tuettuna. Tuki loppuik in 

jo vuonna 2008 (Mueller 2008).  Internetin standardit luonnollisesti muuttuva t 

nopeastikin. Jos OAI-PMH olisi edelleen hakukoneiden tukema protokolla, olisi tämä 

tutkimus ehkä tarpeeton. Eli vaikka Finnan yhteistyöorganisaatioiden välinen tiedonsiir to 

toimii hyvin OAI-PMH-tekniikalla, hakukoneille täytyy metadata tarjota toisessa 

muodossa. OAI-PMH on siis jäänyt informaatioalan toimijoiden väliseks i 

siirtostandardiksi. 

 

 

2.4.2 Bibframen mahdollisuudet 

 

MARC-formaattia (ja muitakin) pyritään myös toisinaan korvaamaan kokonaan uudella 

formaatilla. Bibframe on yksi tällainen harmonisointiin pyrkivä tietomalli.  Etuna uudessa 

formaatissa olisi paremmin nykyajan tarpeet huomioon ottava malli. (Hyvönen 2018, 

125.)   

 

Ruotsissa Kungliga Biblioteket on ottanut käyttöön Bibframeen pohjautuvan Libris -

järjestelmään (Kungliga Biblioteket, 2018). Järjestelmä on rakennettu Bibframe 2.0 
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tietomallin mukaan.  Tässäkään tapauksessa MARC:sta ei päästä vielä kokonaan eroon. 

Konversio joudutaan tekemään yhteensopivuuden takia silti vielä toisinpäin, koska 

Bibframesta täytyy tuottaa MARC -tietueita siirtymäaikana vanhoihin järjestelmiin.  

Tämä on kuitenkin esimerkki siitä, että Bibframe voidaan ottaa jo käyttöön ja rakentaa 

yhteensopivuus vanhalle MARC –formaatille Bibframen pohjalta. 

 

Bibframea hyödynnetään Suomessakin Kansalliskirjaston linkitetyn avoimen datan 

julkaisemisessa.  Konversio ei kansalliskirjaston tapauksessa korvaa MARC -tietueita, 

vaan Bibframea hyödynnetään tietomallina, jolle sovelletaan Schema.org ontologiaa 

(Suominen 2017, 12). Tietomallia käytetään siis muiden formaattien rinnalla 

Kansalliskirjaston prosessissa.  

 

Bibframe voi korvata MARC –tietueet ja olla näin uusi pohja sekä kirjastojärjestelmille 

että tarjota myös mahdollisuuksia avoimen ja linkitetyn datan näkökulmasta. Yksi 

käytännöllinen ratkaisu on, että MARC -tietueista ei luovuta, vaan rinnalle luodaan lisää 

metadataa. Tällöin puhutaan myös metadatan rikastamisesta (Hyvönen 2018, 22). 

Kääntöpuolena on jälleen yksi tuettava metadataformaatti lisää. 

 

Koska Bibframe on myös varsin yksityiskohtainen tietomalli, olisi mahdollista pitää sitä 

pohjana kuitenkin muille muunnoksille.  Monista kehittyneistä ominaisuuksis taan 

huolimatta, Bibframea ei tueta suoraan hakukoneissa. Bibframea siis vaivaa edelleen 

alakohtainen eristyneisyys, vaikka pyrkimys on laajempaan yhteensopivuuteen 

vallitsevien standardien kanssa.  On myös liian varhaista sanoa, tuleeko Bibframe 

korvaamaan edes kirjastojen sisäiset luettelointiformaatit. 

 

 

2.4.3 Schema.org, Opengraph ja Microformats 

 

Linkitetyn tai rakenteellisen metadatan merkintään on olemassa useita hakukoneiden 

tukemia formaatteja. Hakukoneyhtiöiden indeksoinnin tueksi suositellaan Schema.org -

sanaston käyttöä.  Tällä hetkellä Google, Microsoft, Yahoo ja Yandex tukevat tätä tapaa, 

mikä on kenties yllättävääkin yhteistyötä kilpailijoiden kesken. Tuki hakukoneissa löytyy 
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Microdata, RDFa ja JSON-LD -formaateissa. Merkintään tällä hetkellä suositellaan 

JSON-LD-muotoa. (Schema 2019.) 

 

Schema.org on tarkoitettu eräänlaiseksi yleissanastoksi. Eli sillä ei voi korvata kirjastojen 

metadataformaatteja, kuten Bibframen tarkoitus on.  Koska sanastoissa on erilaisuuks is ta 

huolimatta paljon myös yhteistä, on eri sanastojen välille mahdollista luoda kartoituks ia. 

Näin tehdään esimerkiksi, kun Finnaan haravoidaan eri instituutio iden metadataa, joka 

käyttäjälle näkyy hakutuloksissa yhdenmukaisena. Taustalla on kuitenkin ketju 

muunnoksia.  Näyttää myös siltä, että hakukoneet tarvitsevat vielä oman versionsa. 

 

Bibframen kartoitus Schema.org -sanastoon on tällä hetkellä käynnissä, mutta työryhmä 

aloitti toimintansa vasta vuoden 2018 lopussa (W3C, 2019).   Mikäli Bibframe jossain 

vaiheessa korvaa MARC:n, olisi se tietomallina kuitenkin semanttisen webin periaatteita 

noudattava.  Yhteensopivuus hakukoneiden kanssa voisi olla silloin helpompi toteuttaa. 

 

Opengraph on Facebookin kehittämä metadata-standardi, jolle on myös laaja tuki 

hakukoneissa. Inspiraationa opengraphille on toiminut Dublin Core (Ogp.me 2021). Tätä 

standardia käytetään ainakin RDFa muotoisena. Kuten Schema.org, Opengraphin voi 

ajatella rakenteellisena sanastona, joka kuvaa web-sivujen sisältöjä. Se on siis yksi 

standardi lisää ja voidaan ajatella täydentävän tai kilpailevan Schema.org sanaston 

kanssa.  

 

Microformats on yksi vanhimmista tavoista rikastaa HTML-sivujen semantiikkaa 

esimerkiksi merkitsemällä nimiä ja osoitteita. Sille on myös edelleen olemassa Googlen 

tuki. (Microformats.org 2021.) Schema.org ja Opengraph ovat ehkä syrjäyttämässä 

Microformatsia, mutta tämän tutkimuksen kannalta riittää tieto siitä, että hakukoneet 

tukevat edelleen tätä metadatamuotoa. 

 

Linkitetylle datalle on muitakin formaatteja, kuten Europeana.eu -palvelussa käytössä 

oleva EDM. Europeanan kokoelmaa on myös suositeltu kartoitettavaksi Schema.org -

sanastoon, koska hakukoneet eivät tätä formaattia tue (Wallis, Isaac, Charles, 
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Manguinhas 2017). Uudetkaan teoriassa hyvät tietomallit eivät ratkaise siiloutumisen 

ongelmaa, jos niitä ei pystytä tai haluta tukea laajasti internetin palveluissa. 

 

 

2.4.4 Yhteenveto metadatastandardeista ja kirjastojärjestelmistä 

 

Kun järjestelmät kasvavat, on tekninen yhteensopivuus ja standardien noudattaminen 

tärkeää sekä haastavaa. Voi käydä myös niin, että tieto liikkuu hyvin WSDS:n sisällä ja 

palvelu toimii hyvin käyttäjälle, joka tietää aloittaa tiedonhaun suoraan vaikkapa finna. fi 

-palvelusta. WSDS:n sisällön indeksointi hakukoneelle voi olla kuitenkin epätäydellis tä 

tai estetty suorituskykysyistä. WSDS -järjestelmä voi sisältää edelleen samoja ongelmia, 

kuin OPAC -järjestelmätkin.  

 

Metadatastandardeja on alati kasvava joukko. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

Schema.org, Opengraph ja Mircroformats muotoiseen metadataan. Nämä ovat tällä 

hetkellä hakukoneiden laajasti tukemia metadataformaatteja. 

 

 

2.5 Webometriikka ja systemaattinen sisällönanalyysi 

 

Internetin tutkimus on hajanainen tutkimusalue myös informaatiotutkimuksen käsitteiden 

osalta. Koska tutkimuskysymyksiin on tarkoitus vastata käyttäen laajaa aineistoa, on 

luontevaa keskittyä määrällisiin menetelmiin. Stuart (2014) on koonnut yleisimp iä 

informaatiotutkimuksen määrällisiä menetelmiä.  Nämä määrälliset aspektit ovat usein 

nimetty tutkimuskohteensa tai aineistolähteensä mukaan erilaiksi metriikoiksi (Stuart 

2014, 15). 
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Kuvio 1. Informetriikka-käsitteen suhde lähikäsitteisiin (Stuart 2014, 16). 

 

Informetriikka toimii kuvion 1 kattokäsitteenä sisältäen muut tutkimusaluee t. 

Bibliometriikassa analyysin kohteena ovat painetut kirjat ja lehdet. Skientometriikassa 

puolestaan tutkitaan tieteellisiä julkaisuja. Web-pohjaisissa metriikoissa aineistoa 

kerätään webin uusista lähteistä, kuten blogeista, hakukoneista, Twitteristä jne. 

Björnebornin ja Ingwersenin (2004) webometriikka risteää useiden muiden webiin 

liittyvien metriikoiden kanssa. Cybermetriikka on tätä laajempi kokonaisuus ja kattaa 

kaikki digitaaliset välineet. 

 

Yksi olennainen alue, joka puuttui alkuperäisestä Björnebornin ja Ingwersenin kuviosta 

on webanalytiikka, jonka juuret eivät ole informaatiotutkimuksessa vaan 

markkinointitutkimuksessa. Esimerkiksi Google Trends on tällainen webanalytiikkaa 

varten tehty markkinointiväline, jota myöhemmin on käytetty myös akateemisessa 

tutkimuksessa. (Stuart 2014, 18-19.) 
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Webometriikan tutkimus voidaan jakaa neljään pääalueseen: Web-sivujen 

sisällönanalyysi, linkkianalyysi, käytön analyysi ja teknologinen analyysi (Björneborn & 

Ingwersen, 2). Webometrinen tutkimus sisältää mahdollisuuden käyttää useita 

menetelmiä.  Sisällönanalyysin välineet ovat tämän tutkimuksen kannalta tärkeimpiä.  

 

Mitä määrällisyys tarkoittaa webometriikassa? Tilastotieteellisesti hakutuloksia voisi 

hyvin analysoida määrittämällä perusjoukko ja ottamalla sopiva otos. Perusjoukon 

määrittely ei ole kuitenkaan välttämättä mielekästä, koska hakutuloksia on tyypillisest i 

Googlessa tuhansia tai miljoonia. Vaikka tarkastellaan ainoastaan yhtä hakua, onko 

järkevää laskea miljoonia tuloksia perusjoukkoon, mikäli olemme kiinnostuneet vain 

muutamasta kymmenestä ensimmäisestä tuloksesta? Näin kohdistetussa aineiston 

valikoinnissa ei voida puhua myöskään satunnaisuudesta. Tällaisessa rajauksessa kyse ei 

ole tilastotieteestä ja sen takia puhutaan mieluummin näytteen ottamisesta, eikä otannasta 

(Valli 2015, 14). Voidaan ajatella, että olemme kiinnostuneet vain yhdestä 

tilastoyksiköiden marginaalista.   

 

Toisin sanoen tilastolliset käsitteet ovat apuna webometriikassa, mutta niillä on eri 

merkitys, kuin tilastotieteessä (Stuart 2014, 81-82). Systemaattisessa sisällönanalyys issä 

hakutulosten kategorisoinnilla voidaan vastata kysymykseen, löytyvätkö kirjaston 

tarjoamat kirja-aineistot Google-haulla. Hakutuloksen korrelaatiolla sivustojen teknisiin 

ja sisällön ominaisuuksiin voidaan selvittää, mitkä ominaisuudet ovat potentiaalis ia 

hakukoneoptimoinnin kohteita. Lisäksi webometriset tulokset auttavat 

hakukoneoptimoinnin suunnittelua, kun analysoidaan yksityiskohtaisemmin sivustojen 

teknisiä ominaisuuksia. 

 

 

2.6 Tekstinlouhinnan perusteet 

 
 

Erilaisia tiedonlouhinnan käsitteitä on käytetty perinteisesti tietojenkäsittelytieteessä.  

Informaatiotutkimuksessa puhutaan enemmän metriikoista. Näillä tutkimusperinteillä on 

myös yhteisiä piirteitä. Lorentzen (2014) on verrannut webometrisen ja tiedon louhinnan 

lähestymistapojen yhtäläisyyksiä ja eroja.   
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Webometriset tutkimukset ovat useimmiten luonteeltaan ymmärrystä lisääviä, joissa 

lopullisia johtopäätöksiä ei juuri tehdä. Louhinta on luonteeltaan metodologista, jolloin 

tietyllä metodilla saadaan kyseisen menetelmän antama selkeä vastaus. Molemmilla 

aloilla tehdään esimerkiksi linkkianalyysejä sekä sentimenttianalyysejä ja käytetään 

lähteenä käyttäjien luomaa dataa. Eroa on vielä selvemmin tutkimusaiheissa. 

Webometrisessä tutkimuksessa painottuu akateemiset ja poliittiset aiheet. Webin 

louhinnassa on tehty enemmän kaupankäyntiä ja markkinointia hyödyttäviä tutkimuks ia. 

Sitaattianalyysillä on voitu todeta, että näillä tieteen aloilla ei ole juuri 

tutkimusyhteistyötä, vaikka teoreettisesti yhtäläisyyksiä löytyy. Lorentzen ehdottaa, että 

webometristen kysymysasettelujen avulla, myös louhintaa voitaisiin tehdä uusista 

aiheista. Myös louhinnan algoritmit ja tietojenkäsittelytieteen alalla tarvittava t 

ohjelmointitaidot voivat auttaa webometrisen tutkimuksen tekemisessä.  (Lorentzen 

2014, 22.)  

 

Webometrisen ja louhinnan menetelmiä on tarkoitus yhdistää tässä tutkimuksessa 

Lorentzen esittämän ajatuksen pohjalta. Webometriikan ja louhinnan yhdistävänä 

tekijänä on hakukoneoptimointi sekä epäkaupallinen kirjastoalan aihe.  Esittelen 

seuraavaksi tarkemmin tekstinlouhinnan periaatteita. 

 

Kiinnostus nimenomaan tekstinlouhintaan on kasvanut viime vuosina, koska digitaalisen 

rakenteettoman tekstin määrä lisääntyy jatkuvasti. Aggarwall ja Zhain (2012) näkevät 

kasvun johtuvan siitä, että rakenteetonta tekstiä on helppoa luoda.  Myös arkisen 

kommunikaation siirtyminen internetiin ja sosiaaliseen media luo tarvetta analyso ida 

suuria tekstimassoja algoritmein. Lisäksi automaation kehittyminen mahdollistaa suurien 

tekstimassojen louhinnan. 

 

Myös Feldman ja Sanger (2007) perustelevat tarvetta tekstinlouhinnalle hieman samaan 

tapaan: Informaation aikakaudella on helppoa varastoida suuria määriä tietoa, mutta 

informaation käytön ja hyödyntämisen määrä pysyy vakiona. Tekstinlouhinnan 

menetelmät osin risteävät tiedonhaun tutkimuksen (Information Retrieval) kanssa. 

Molemmissa etsitään tietoa ja käytetään automatisoitiin tähtääviä määrällis iä 

tekstinanalyysin menetelmiä. Tekniikoita hyödynnetään myös laskennallises ta 
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lingvistiikasta ja koneoppimisesta. Sen sijaan, että tekstiaineistoille asetettaisiin tiukat 

kriteerit, tekstinlouhinnassa lähdetään enemmänkin liikkeelle saatavilla olevasta 

tekstimassasta ja pyritään tunnistamaan ja tulkitsemaan, kuinka tällaista tietoa voidaan 

hyödyntää. (Aggarwal & Zhai 2012, 2; Feldman & Sanger 2007, 1.) 

 

Vaikka rakenteeton teksti on tekstinlouhinnan lähtökohtana, käytännössä digitaalinen 

teksti on lähes aina jossain määrin rakenteellista. Uutiset, liiketoiminnan raportit, 

lainopilliset muistiot ja monet tieteelliset artikkelit nähdään vapaamuotoisena tai heikosti 

rakenteellisena. Dokumentit, joissa on laajempaa ja yhtenäistettyä metadataa, kuten 

sähköpostit, web-sivut ja pdf-tiedostot käytetään usein nimitystä osittain rakenteellinen 

(semistructured) dokumentti. (Feldman & Sanger 2007, 4.)  

 

Tekstinlouhinta perustuu dokumenttikokoelmien analyysiin. Käytännössä koitetaan 

tunnistaa jollain algoritmilla hahmoja (pattern) suuresta määrästä dokumentteja. Alun 

perin tekstinlouhinta on luonnolliselle kielelle suunniteltu analyysiväline, mutta sitä 

voidaan soveltaa myös osittain rakenteelliselle tekstidatalle, kuten HTML-sivuille. 

(Feldman & Sanger 2007, 1-3.) 

 

Muita tärkeitä käsitteitä ovat merkit, sanat ja termit. Merkeillä tarkoitetaan kirjaimia, 

numeroita, välilyöntejä ja mitä tahansa erikoismerkkejä, jotka kuvaavat dokumentt ia 

täydellisesti jättämättä mitään pois. Merkeistä muodostetaan sanoja, mikä on usein 

luonteva taso ymmärtää tekstiä kuitenkin melko matalalla tasolla. Termit puolestaan 

yksittäisiä sanoja tai useamman sanojen fraaseja, jotka löydetään termin louhinnan (term-

extraction) metodeilla. (Feldman & Sanger 2007, 5-6.) 

 

Tekstinlouhinta voidaan nähdä myös järjestelmänä, joka soveltuu myös tietoteknis ten 

sovellusten kehittämiseen. Abstraktilla tasolla tekstinlouhintajärjestelmä ottaa 

syötteenään (input) dokumentteja ja tulosteena (output) saadaan kuvioita, malleja ja 

trendejä dokumenttien sisällöstä (Feldman & Sanger 2007, 14). Ihmiskeskeisessä 

lähestymistavassa tekstinlouhintajärjestelmä nähdään interaktiviisena prosessina. 

Olennaisena lisänä on käyttäjän rooli aktiivisena toimijana tekstinlouhinnan vaiheissa.  

Järjestelmän malli näkyy kuviossa 2 toimintaa kuvaavana toistuvana silmukkana.  
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Kuvio 2. Toistuva silmukka käyttäjän syötteestä ja tulosteesta (Feldman & Sanger 2007, 

14). 

 

Kuviossa 3 tekstinlouhinta kuvataan vuokaaviona yksityiskohtaisemmin. Tässä 

funktionaalisessa kuvauksessa on tarkemmin eritelty tekstinlouhintaan kuuluvat vaiheet. 

Prosessi alkaa dokumenttien keräämisestä, jonka jälkeen dokumentit esikäsitellään 

sellaiseen muotoon, että dokumenttikokoelmasta voidaan tehdä kyselyjä tekstinlouhinta-

algoritmien avulla.  Dokumenttikokoelmasta tehdään tiivistetty representaatio, johon 

varsinaiset kyselyt ja algoritmit kohdistuvat.  
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Kuvio 3. Yleisluontoinen tekstinlouhintajärjestelmän arkkitehtuuri (Feldman & Sanger 

2007, 14). 

 

Kuvion 3 malli helpottaa tekstinlouhinnan hahmottamista kokonaisuutena. Tutkijan 

toiminnasta käytetään käsitettä selaaminen (browsing). Valmiissa 

tekstinlouhintajärjestelmässä on yleensä graafinen käyttöliittymä, jota sanotaan 

selaimeksi.  Selailu on algoritmien valintaa, kyselyjen suorittamista. Käsittelytekniika t 

ovat esimerkiksi järjestämistä, karsimista, yleistämistä ja klusterointia.  

 

Tekstinlouhintajärjestelmien algoritmit tunnistavat usein suuren joukon hahmoja jo 

pienehköstäkin dokumenttikokoelmasta. Siksi tutkija tarvitsee pääasiassa erilais ia 

suodattamiseen ja rajaamiseen liittyviä toimintoja. Toinen kriittinen tekijä 

onnistuneeseen tekstinlouhintaan on tutkijan kyky käyttää mittareita, joiden avulla 

tunnistettuja hahmojen kiinnostavuutta voidaan arvioida. (Feldman & Sanger 2007, 179.) 

 

Feldmanin ja Sangerin (2007) esittämä arkkitehtuuri tekstinlouhintaan mahdollis taa 

jatkuvan prosessin, jossa tutkija tekee uusia kyselyitä dokumenttikokoelmaan ja tarpeen 

mukaan rajaa ja suodattaa tuloksia sekä tekee uusia alalajitelmia. Tätä prosessia voidaan 

jatkaa niin pitkään, kunnes tutkimuskysymyksiin on saatu riittävän hyvä vastaus.  
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2.7 Yhteenveto 

 

Kokoan lopuksi avainkäsitteitä ja -tekniikoita, jotka ovat tämän tutkimuksen kannalta 

oleellisimpia. Käsitteet löytyvät kuviosta 4. Hakukoneoptimoinnissa hyödynne tään 

webometrisiä menetelmiä hakutulossivujen analyysissa. Aineiston keruussa käytetään 

myös Google Trendsin dataa ja selvitetään annettuja suosituksien vaikutus ta 

hakusijoituksiin.   

 

 

Kuvio 4. Pro gradu -tutkimuksen avainkäsitteet 

 

Tekstinlouhintaa sovelletaan hakutulosten osoittamien sivustojen ja niiden metadatan 

yksityiskohtaisempaan analyysiin. Verkkokirjastoja tarkastellaan teknisen 

yhteensopivuuden kannalta ja bibliografisen valvonnan tavoitteiden toteutumisen 

näkökulmasta.  Kaikille menetelmille ja käsitteille olevat yhteiset tekniset standardit ja 
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formaatit löytyvät kuviosta 4 alimpana. Aineiston keruussa ja analyysissä tulee ottaa 

huomioon, että kaikki hakukoneiden tukema metadata saadaan kerättyä ja analysoitua 

mahdollisimman täydellisesti formaatista riippumatta. 

 

 

  



33 

3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTOT 

 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimusmenetelmäni ja aineistonkeruun.  Tutkimusaineis ton 

hakutulosten analyysi toteutettiin webometrisellä systemaattisella sisällönanalyysi llä, 

jota kuvaan alaluvussa 3.1. Tutkimuksen toisessa vaiheessa aineisto täydennett iin 

hakurobotilla tekstinlouhintaa varten. Menetelmään ja aineistoon paneudutaan alaluvussa 

3.2. Tutkimuksen kaikki vaiheet käydään läpi tiivistetysti alaluvussa 3.3. 

 

 

3.1 Systemaattisen sisällönanalyysin menetelmä ja aineisto 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaaminen on luonteeltaan esitutkimusta. 

Systemaattisen sisällönanalyysin vaiheet ovat seuraavat (Stuart 2014, 82): 

 

- identifioi kysymys, johon vastataan 

- valitse näyte sisällöstä 

- tee kategorisointi sisällölle 

- luokittele sisältö kategorioiden mukaan 

- analysoi tulokset 

 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys koskee kirjastojen kirja-aineistojen löytämis tä 

googlaamalla. Näyte valitaan tämän kysymyksen perusteella.  Kategorisointi luodaan 

hakutuloksien osoittamia sivustoja tutkimalla ja luokittelu tehdään tämän jälkeen 

ohjelmallisesti sivustojen osoitteiden mukaan. Esimerkiksi www.is.fi -alkuiset osoitteet 

luokitellaan mediaan ja vaikkapa tunnetut kirjakaupat kuten www.suomalainen.com ja 

www.adlibris.com omaan kategoriaansa. Erityistä huolellisuutta tarvitaan, jotta kaikki 

kirjastojen sivustot saadaan luokiteltua oikein. 

 

Aineistona käytetään Googlen hakutuloksia ja niiden avulla kerättäviä web-sivustoja.  

Hakulauseiden valinta on ensimmäinen vaihe ja se määrittää kaikkia myöhempiä 

tutkimuksen vaiheita.  Hakulauseiden lähteenä on Google Trends, josta voi löytää 

suosittuja hakuja aiheen mukaan. Aineiston rajaus ei siis ole satunnainen, vaan pyrin 
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tutkimaan suosittua kirja-aineistoa.  Yksi aineistotyyppi helpottaa hakulauseiden valintaa 

ja toisaalta kirja lienee edelleenkin yksi olennaisin kirjaston tarjoama aineistotyyppi. Haut 

suoritetaan ”yksityinen selaus” -tilassa, jotta mahdolliset hakuun liittyvät yksilöinnit eivät 

vaikuta tuloksiin. Mainoksia ei myöskään huomioida tuloksissa. Kirjoihin liittyvä t 

hakulauseet poimittiin Google Trendsistä ja lista löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 1. 

Aineiston keruussa käytetyt hakulauseet ovat listattuna kuviossa 5.   

 

 

Kuvio 5. Tutkimukseeni valikoituneet hakulausekkeet 

bolla kirja enni mustonen kirja fingerpori kirja finlandia kirja 

hyvä kirja janne nacci kirja kimi räikkönen kirja kirja 

kultainen vasikka lasten kirja loiri kirja mercedes bentso kirja 

michelle obama kirja sissiluutnantti kirja suomen linnut kirja tuntematon sotilas 

uuvuksissa kirja    

 

 

”Hyvä kirja” tai ”kirja” ovat yleistasoisempia ja ”bolla kirja” määrittelee jo haettavaa 

kohdetta tarkemmin. ”tuntematon sotilas” ei sisällä ollenkaan kirja-sanaa, mutta Google 

Trends on tulkinnut tämän myös kirjoihin liittyväksi hauksi. Esimerkiksi tiettyä kirjastoa 

tai kirjakauppaa koskevia hakuja ei ole tehty, koska silloin tiedonhakija on ja rajannut 

paikan, mistä kirja halutaan. Google Trendsin antamina hakutermeinä ”suomala inen 

kirjakauppa”, ”helmet” tai ”kirjasto” jätettiin tarkoituksella pois.  Hakukoneoptimoinnin 

kannalta yleisluontoiset haut ovat juuri kiinnostavia.  Näin saatiin 17 hakulausetta, jotka 

ovat valittu ensimmäisen tutkimuskysymyksen kannalta olennaisella tavalla.   

 

Havainnot analysoidaan R-kielellä R-Studiossa ja apuna käytetään myös Python ja 

Javascript -työkaluja aineiston keruun automatisoinnissa. Tutkimuksessa tehty ja käytetty 

lähdekoodi on vapaasti saatavilla Github (2021a) säilössä. Jotain olennaista koodia 

esitetään myös liitteissä.  

 

Aineisto on kerätty Joulukuun 2019 ja Helmikuun 2020 välisenä aikana. Mukaan on 

otettu 5 ensimmäistä sivua jokaisesta hausta, joista saatiin yhteensä 836 hakutulos ta. 

Kerääminen suoritettiin SEOquake selainliitännäisellä, jolla hakutulokset saa muunnettua 
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csv-tiedostoiksi analyysiä varten R-studioon.  Samalla saatiin kerättyä linkit sivuille, 

joihin hakutulokset viittaavat.  

 

Alustavina muuttujina ovat sivustojen esiintyvyys ja sijoitus hakutuloksessa. 

Systemaattisen sisällönanalyysin kategorisointi luotiin aineiston keruun yhteydessä.  

Aineistonkeruussa käytetyn selainliitännäisen mukana tuli ikään kuin kylkiäisenä 

hakukoneoptimointiyritys Semrush:n (2021) kehittämä internet näkyvyyttä ilmaiseva 

pisteytys Semrush Rank. Tätä käytetään myös yhtenä alustavana muuttujana. Semrush 

Rank lasketaan yhdistelmällä Semrushin patentoituja verkkoliikennemittareita. Voidaan 

ajatella, että tutkittaessa kaikista yleisimpien hakujen verkkosivustoja, Semrush Rank ja 

Google Rank korreloivat jollain tavalla. Lisäksi webometriikan tuloksia kannattaa verrata 

Semrush Rankiin. Näillä vertailuilla voidaan mahdollisesti validoida systemaatt isen 

sisällönanalyysin tuloksia. 

 

 

3.2 Tekstinlouhintajärjestelmän toteutus 

 

Toiseen tutkimuskysymykseen vastataan tekstinlouhinnan menetelmillä.  Systemaattisen 

sisällönanalyysin aineisto toimii pohjana tekstinlouhinnan dokumenttikokoelmalle. 

Tekstinlouhinnassa hyödynnetään alaluvussa 2.6 esiteltyä tekstinlouhintajärjeste lmän 

arkkitehtuuria. Tämän tutkimuksen järjestelmäarkkitehtuuri mukailee Silgen ja  

Robinsonin (2017) laatimaa menetelmäopasta. Tutkimuksessani käytetään R-kieleen 

saatavilla olevaa tidytext -pakkausta, jossa useille tekstinlouhinnan algoritmeille löytyvä t 

valmiit toteutukset tekstinlouhintajärjestelmää varten. 

 

Aineiston täydennys tekstinlouhintaan tehtiin hakurobotin (web crawler) avulla. 

Hakurobotin käyttö mahdollistaa hyvin kokonaisvaltaisen aineiston keruun, jossa kaikki 

data voidaan tallentaa sivustolta (Stuart 2014, 48).  PhantomJS on avoimen lähdekoodin 

edistynyt kerääjä, joka myös kykenee lataamaan sivustojen pelkän html-sisällön lisäksi 

javascriptillä generoitavat sisällöt (Github 2021b).  Lopullinen muoto on kuitenkin yksi 

html-sivu hakutulosta kohden. Koska hakutuloksia on lähemmäs tuhat, automatisoit iin 

PhantomJS tätä tutkimusta varten tehdyillä R-kielisillä skripteillä.  Kaikki sivut saadaan 
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tallennettua hakurobotin avulla ikään kuin olisimme käyneet vierailemassa jokaisella 

sivustolla erikseen.  

 

Koska sivustojen käyttöehdot rajoittavat hakurobottien toimintaa, automaattisessa 

keruussa on otettu huomioon robot.txt kiellot. Esimerkiksi sosiaalisen median alustois ta 

ei siksi ole ladattu lisäaineistoa juurikaan. Youtube on ainoa sosiaalisen median sivusto, 

joka sallii tutkimuksessa käytettävän hakurobotin. Hakutulosten perusteella ladattiin url:n 

osoittama html-sivu jokaisesta hakutuloksesta, mikäli robot.txt määritys ei tätä kieltänyt.  

 

Seuraavassa vaiheessa esikäsiteltiin dokumentit, jotta voidaan luoda tiivistet ty 

representaatio dokumenttikokoelmasta. Metadataformaattien sisältö erotetaan html-

sivulta muun datan joukosta. Metadata erotetaan JSON muotoiseksi käyttäen Pythonin 

extruct -pakkausta, jolla voidaan eritellä Microdata, JSON-LD, Microformats, 

Opengraph ja RDFa omiin tietorakenteisiin. Tämän jälkeen formaattien tietorakenteet 

purettiin kaksiulotteisiksi taulukoiksi. Muodostettuun tiivistettyyn representaation 

voidaan tehdä kyselyjä tekstinlouhinnan algoritmeilla. Varsinaista graafista 

tekstinlouhinnan selainta ei ollut käytettävissä, vaan kyselyt tehtiin R-kielisinä Silgen ja 

Robinsinon ”tidy text” -periaatteita noudattaen. 

 

 

3.2.1 Termifrekvenssi, käänteinen dokumenttifrekvenssi ja hakusijoitus 

 

Dokumenttikokoelman esikäsittelyn ja tiivistämisen jälkeen siirryttiin varsinaiseen 

tekstinlouhinnan algoritmien soveltamiseen. Yksi yleinen tekstinlouhinnan lähtökohta 

tutkia suuria tekstimassoja on sanojen frekvenssiin perustuvilla menetelmillä. 

Termifrekvenssi (tf) tarkoittaa, kuinka usein tietty sana esiintyy yhdessä dokumentissa. 

Sillä voidaan laskea, mikä termi (sana) kuvaa yksittäistä dokumenttia parhaiten. Tätä 

periaatetta voidaan käyttää, kun luodaan automaattista kuvausta vaikkapa kirjasta tai 

mistä tahansa suuresta tekstimassasta, kuten web-sivustosta. Termifrekvenssimenete lmät 

ovat myös laskennallisesti ja teoreettisesti yksinkertaisemmasta päästä. (Aggarwal & 

Zhai 2012, 44-45 ; Silge & Robinson 2017a.)   
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Tässä tutkimuksessa termifrekvenssin avulla koitetaan selvittää, minkälainen metadata 

on olennaista korkealle sijoittuvissa sivustoissa. Dokumenttikokoelman metadataa 

määrällistetään ensin merkkijonojen frekvenssiin perustuen. Lisäksi tutkitaan frekvenss iä 

suhteessa hakutulosten sijoituksiin. 

 

Termin frekvenssiä tarkastellaan suhteessa dokumenttien kokonaissanamäärään. 

Esimerkiksi 100 sanan mittaisessa dokumentissa 30 kertaa esiintyvän termin frekvenss i 

saadaan laskemalla tf =  
30

100
≈ 0,30. Korkean termifrekvenssin luonnollisessa kielessä 

saa yleiset sanat kuten: ja, hän, koska, ei, jos jne. Nämä eivät kuitenkaan kuvaa 

dokumentin sisältöä mielekkäällä tavalla.  Tätä ongelmaa voidaan vähentää tekemällä 

stop-sanalista, joka sisältää esimerkiksi partikkelit ja pronominit (Robinson 2017a). Stop-

sanalistassa esiintyvät merkkijonot suodatetaan aineistosta pois, jotta aineistosta saadaan 

olennainen esille. Stop-sanalistan laatiminen voi olla kuitenkin työlästä ja aina ei voi olla 

varma etukäteen, mitkä merkkijonot ovat olennaisia. Tähän ongelmaan on myös toinen 

ratkaisu. 

 

Käänteisellä dokumenttifrekvenssillä (Inverse Document Frequency) voidaan selvit tää 

termin merkittävyyttä useiden dokumenttien joukossa.  

 

idf(termi) = ln(
𝑛𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡

𝑛𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡  𝑠𝑖𝑠ä𝑙𝑡ää 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛

) 

 

 Dokumenttien kokonaismäärä 𝑛𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡  jaetaan dokumenttien määrällä 

𝑛𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡  𝑠𝑖𝑠ä𝑙𝑡ää  𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛.  Mitä harvinaisempi termi on, sitä suuremmaksi idf 

muodostuu. Jos kymmenestä dokumentista neljässä esiintyy termi, lasketaan käänteinen 

dokumenttifrekvenssi seuraavasti: idf = ln(
10

4
) ≈ 0.92.   Jos termi esiintyy kaikissa 

dokumenteissa, tuloksena on 1, jonka luonnollinen logaritmi on 0. 

 

Kun termifrekvenssi ja käänteinen dokumenttifrekvenssi kerrotaan, saadaan tf_idf (Term 

Frequency – Inverse Document Frequency), jossa harvinaisempien ja mahdollisest i 

merkittävien sanojen painotus on otettu huomioon. Jos aiemman esimerkin tf = (
30

100
)  
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termi esiintyy  10 dokumentin joukosta neljässä , tulee arvoksi   
30

100
∗ ln(

10

4
) ≈ 0.27. 

Hyvin yleiset termit, jotka esiintyvät joka dokumentissa saavat arvoksi kertolaskun 

jälkeen 0. Tämän ansiosta stop-sanalista ei ole välttämätön yleisimpien sanojen 

poistamiseksi. Tf_idf arvoa voidaan hyödyntää, kun halutaan tiivistää tai kuvailla 

isompaa tekstimäärää muutamalla tärkeimmällä sanalla. (Silge & Robinson 2017a.)  

 

Koska vielä täytyy huomioida dokumentin sijoitus hakutuloksissa, käytän seuraavaa 

painotusta tavanomaiseen tf_idf -arvoon. Samalla tavalla, kuin hakutuloksen analyysissä, 

sijoituksesta tehdään 1/Rank jakolasku, jolla kerrotaan tf_idf.  

 

𝑡𝑓_𝑖𝑑𝑓𝑟𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑(termi) =  tf_idf
1

𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛 ℎ𝑎𝑘𝑢𝑡𝑢𝑙𝑜𝑘𝑠𝑒𝑛  𝑟𝑎𝑛𝑘

 

 

Aiemman esimerkin termin tf_idf oli 0.27. Oletetaan että, tämä oli sijoittunut viidenneks i 

hakutuloksissa. Painotettu tf_idf lasketaan seuraavasti: 𝑡𝑓_𝑖𝑑𝑓𝑟𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 =  0.27 ∗  
1

5
≈

0.054. Ensimmäisellä sijoituksella arvo pysyisi samana: 𝑡𝑓_𝑖𝑑𝑓𝑟𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 =  0.27 ∗  
1

1
≈

0.27. 

 

Mikäli samojen termien tf_idf ja  𝑡𝑓_𝑖𝑑𝑓𝑟𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑  sijoittuvat korkealle, vahvistaa se 

tulosten luotettavuutta. Mielestäni tämä on kokeilemisen arvoinen muunnos tf_idf:n 

laskennalle, jotta hakutulos voidaan huomioida paremmin. 

 

3.2.2 Metadatan visualisointi verkkona 

 

Dokumenttien termien suhteita voidaan tarkastella myös verkkona. Verkot koostuvat 

solmuista (node), reunoista (edge) ja mahdollisista reunojen painoista (weight). Tällöin 

ei tarkastella termejä yksittäin, vaan bigrammina eli kahden termin pareina.  Solmut ovat 

termejä, joiden suhteet ovat reunoja. Reunojen painot lasketaan bigrammien yleisuuden 

mukaan. Koska lyhyehkökin luonnollinen teksti sisältää sanapareja valtavan määrän, 

visualisoinnissa näytetään yleisimpiä bigrammeja, eli suurimpien painojen saaneita 

solmujen yhteyksiä. (Silge & Robinson 2017c). 
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Teoreettisen taustan ja tarkemman matemaattisen mallin tälle Markovin ketjulle 

perustuvalle algoritmille on kuvannut esimerkiksi Feldman ja Sanger (2007, 131-137).  

Tämän tutkimuksen kannalta riittää, että ymmärrämme yleisen periaatteen, mihin 

käytetyn iGraph-pakkauksen verkkomalli perustuu. 

 

 

3.3. Tiivistys tutkimuksen vaiheista 

 

Koska tutkimus on monivaiheinen ja menetelmiäkin useita. Taulukkoon 2 on kuvattu 

tutkimuksen vaiheet kootusti ja niihin liittyvät menetelmät, ohjelmistotyökalut sekä 

tiedostomuodot. 

 

Taulukko 2. Hakukoneoptimoinnin vaiheet. 

 hakulauseet hakutulokset dokumenttien 
kerääminen 

analysointi 

työkalut Google Trends Google haku, 
Chrome, 

SEOquake 

PhantomJS, 
python, R 

R-Studio, 
tidytext 

tiedosto-
muodot 

csv csv html,  json R taulukot, 
kuviot 

menetel-
mä 

webometriikka 
 
 

webometriikka tekstin-
louhinta 

webometriikka, 
tekstinlouhinta 
 

 

 

Hakukoneoptimoinnin käytännön toteutus voidaan ajatella prosessina, jossa edetään 

taulukon 2 vasemmasta laidasta oikeaan.  Lähtökohtana on Google Trends hakulauseet ja 

lopussa hakurobotin ja tekstinlouhinnan avulla saatu aineisto. Aineistoa ei voi tehdä 

julkiseksi internet-sivustojen tekijänoikeuksien takia, vaikka sinänsä sivustot ovat kenen 

tahansa luettavissa vaikkapa selaimella ja tutkimus on toistettavissa käytetyillä 

työkaluilla. Lopullinen aineisto koostuu 17 hakulauseesta ja 836 hakutuloksesta sekä 

hakutuloksien linkkien osoittamista sivuista. 

 

 

  



40 

4 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tulokset ovat jaettu tutkimuskysymysten mukaisesti alalukuihin. Tämä järjestys myös 

noudattaa tutkimuksen toteutuksen vaiheita. Luvussa 4.1 analysoidaan hakutulokse t 

webometrisesti. Luvussa 4.2 tutkitaan sivustoilta haettu lisäaineisto tekstinlouhinna lla. 

Lopuksi selvitetään ja kootaan parannusehdotuksia kirjastojen web-sivustoille. 

Tavanomaisesta määrällisestä tutkimuksesta poiketen, kuvioiden tulkinta on lisätty 

alalukujen yhteyteen. Tarkastelu on mielestäni selkeämpää tällä tavalla, koska 

menetelmiä on useita.  

 

 

4.1 Kirja-aineiston sijoitus hakutuloksissa 

 

Selvitetään ensin, miten hakutuloksia voidaan kategorisoida.  Kuviossa 6 laadullisena 

muuttujana on sivusto.  Sivustot ovat kategorisoitu tyypin mukaan selkeyttämään 

kokonaiskuvaa ja erottamaan kirjastoalan sivustot muista sivustoista. 
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Kuvio 6. Ensimmäisen Googlen tulossivun sivustojen esiintyvyys ja kategorisointi. 

 

Kuviossa 6 on useimmin ensimmäisellä hakutulossivulla esiintyneet sivustot. Näin 

saadaan 118 havaintoa. Vähemmän kuin kaksi kertaa esiintyneet sivustot ovat rajattu tästä 

kuviosta pois. Selvästi useimmin esiintyy verkkokirjakauppojen sivustoja.  Hakuja tehtiin 

17 kappaletta, joten www.adlibris.com ja www.suomalainen.com ovat lähes kaikissa 

hauissa ensimmäisellä sivulla.  E-kirjoja ja äänikirjoja löytyi myös, joita voi ostaa 

esimerkiksi kirja.elisa.fi -palvelusta. Yksi mielenkiintoinen havainto on 

www.finlandiakirja.fi, joka ei liity Finlandia-palkintoihin, vaan kyseessä on kirjakauppa.   

 

Suoraan verkkokirjastosivuille ei ole yhtään hakutulosta. Kirjastoon viittaavia sivustoja 

löytyi kaksi eli ekirjasto.kirjastot.fi ja www.kirjasampo.fi. Ensin mainitusta pääsee 

lainaamaan e-kirjoja ja äänikirjoja kuitenkin muutamalla klikkauksella. Kirjasamposta 

löytyy kirjavinkkausta. Parhaiten sijoittuneet kirjakaupat erottuva selvästi.  82 prosenttia 

hakutulosten ensimmäisistä sivuista sisälsi linkin www.suomalainen.com -

verkkokauppaan.  Adlibris.com esiintyy ensimmäisellä sivulla 76 prosenttia hauista. 
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Kuvion 6 sivusto -muuttujan rajaaminen on tehty vain ensimmäisen hakutuloss ivun 

mukaan, mikä hakukoneoptimoinnissa voi joskus riittää.  Hakutuloksia on kuitenk in 

syytä tarkastella myös laajempana kokonaisuutena, koska pelkkä parhaiden sijoitus ten 

tarkastelu ei anna vielä tyhjentävää kuvaa kirjastojen sijoituksesta.  Kuviossa 7 kaikki 5 

ensimmäistä hakutulossivua on otettu mukaan. Tällä tavalla saadaan 372 havaintoa, joista 

vähintään 4 kertaa esiintyneet sivustot ovat näkyvissä kuviossa. 

 

 

Kuvio 7. Viiden ensimmäisen Googlen tulossivun sivustojen esiintyvyys ja 

kategorisointi. 

 

Perinteisen median sivustot löytyvät paremmin tällä tavalla ja kirjastojen sivustojakin on 

mukana 7 kappaletta. Tämän kuvion perusteella voi havaita, että verkkokirjastot ovat 

indeksoituneet Googlen indeksiin. Näkyvyys on kuitenkin kirjastojen osalta heikko. 

Kirjastokategoriassa korkeimmalle sijoittunut kirjasampo.fi on portaali, josta ei aivan 

mutkitta pääse verkkokirjastoihin.  Laajasti käytössä olevan finna.fi ala-domain 

kuopio.finna.fi on näkyvissä 4 esiintymiskerran alarajalla. Kuvioiden 6 ja 7 käytetty 
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informaatio voidaan yhdistää suodattamalla aineistoa ja ottamalla huomioon Google 

Rank jokaisesta hakutuloksesta.  

 

 

Kuvio 8. Kaikkien Googlen tulossivujen sivustot sijoituksella painotettuna.   

 

Kuviossa 8 tulokset ovat järjestetty esiintymisfrekvenssin lisäksi huomioiden Google 

Rank portaattomalla painotuksella. Frekvenssi kerrotaan f(Rank) = 1/Rank painotukse lla. 

Eli ensimmäisen hakutuloksen kerroin on 1 ja toisen 1/2 jne. Tämä kuvaa sivustojen 

esiintyvyyttä paremmin useilla hauilla ja korostaa ensimmäisten hakutulosten merkitys tä , 

muttei rajaa pois täysin mataliakaan sijoituksia.  

 

Kuvio 8 kuvaa tasapainoisimmin hakutuloksia kokonaisuutena. Muutama yksittäinen 

korkea sijoitus ennustaa parempaa näkyvyyttä. Toisaalta useampikaan sijoitus 

myöhemmissä hakutuloksissa ei nosta välttämättä tälle listalle. Esimerk iks i 

www.keskikirjastot.fi,  www.ellibs.com ja kuopio.finna.fi tipahtivat käytetyllä rajauksella 
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kuviosta pois, mutta  www.helmet.fi ja piki.verkkokirjasto.fi löytävät hiukan alempaa kuin 

kuviossa 7. 

 

Tarkastellaan vielä Semrush Rankin toimivuutta sivuston näkyvyyden indikaattor ina.  

Kuvion 9 muuttujina ovat Semrush Rank ja Google Rank. Regressiokäyrä on 

pehmennetty LOESS (locally estimated scatterplot smoothing). Tämä on valittu 

lineaarisen regression sijaan, jottei pisteitä pakoteta liian yksinkertaiselle funktio lle. 

Harmaa alue ilmaisee luottamusvälin. Lisäksi lasketaan Spearmanin korrelaatiot, koska 

hakusijoitus on luonteeltaan järjestysasteikollinen (Valli 2015, 56). 

 

Kuvio 9. Semrush Rank ja Google Rank korrelaatio. 
 

Kuviosta 9 näkee, että ensimmäisen sivun sijoituksilla korrelointia löytyy jonkin verran. 

Kymmenennen sijan jälkeen korrelaatio näyttäisi heikkenevän. Spearmanin korrelaatio 

Semrush Rankin ja Google Rankin välillä on tässä 0,07, mikä on melko matala. Tähän on 

ehkä syynä Semrush Rankin pyrkimys antaa yleisempi arvio sivuston näkyvyydystä millä 

tahansa haulla (Semrush, 2021). Yksittäisten hakujen kohdalla pisteytys voi olla 

harhaanjohtava erityisesti, kun hakulause ei ole globaalisti yleinen. Tällainen pisteytys 

on ehkä tarkoituksenmukaisempi, jos näkyvyydessä koitetaan kilpailla maailman 

suurimpien sivustojen kävijämäärien mittakaavassa. Kirjahakujen kohdalla Semrush 

Rank ei anna tarkoituksenmukaista kuvaa sivustojen näkyvyydestä.  
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4.2 Hakutulokseen vaikuttavat tekijät 

 

Hakutulosten analysoinnista voidaan siirtyä selvittämään, miksi toiset sivustot ovat 

korkealla ja toiset matalammalla. Alaluvuissa 4.2.1 ja 4.2.2 tarkastelen 

hakukoneoptimointisuositusten mukaisten tiedostojen käyttöä.  Alaluvuissa 4.2.3 – 4.2.5 

tutkitaan tarkemmin sivustojen metadataa tekstinlouhinnan menetelmillä. 

  

 

4.2.1 Hakurobotin ohjaustiedoston käyttö 

 

Robot.txt sisältää ohjeita hakuroboteille. Tarkastimme myös tätä tutkimusta varten 

robot.txt tiedoston sisällöstä kiellot, mikäli sivun lataukseen ei saa käyttää hakurobottia 

tai sitä on rajoitettu jotenkin. Kyseinen tiedosto avustaa hakurobottia, joten se voi myös 

parantaa sivuston näkyvyyttä (Scott 2015, 2). 

 

 

Kuvio 10. Robot.txt -tiedoston löytyminen suhteessa Google Rankiin 
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Kuvio 11. Robot.txt -tiedoston puuttuminen suhteessa Google Rankiin 

 

Kuvioissa 10 ja 11 näkyy, hakusijoituksen ja robot.txt tiedoston löytymisen yhteys. 

Korrelaatio kuviolle 10 on -0,09 ja kuviolle 11 0,29. Tiedoston löytyminen korreloi 

paremman sijoituksen kanssa. Kuitenkin niin, että robot.txt ei takaa korkeaa sijoitus ta, 

mutta sen puuttuminen on todennäköistä matalammalla sijoituksella. Robot.txt -tiedoston 

puuttuminen ei estä sivujen indeksointia, joten ykkössijallekin voi päästä riippumatta siitä 

löytyykö tätä tiedostoa. Hakukoneoptimoinnin kannalta olisi hyvä aina selvittää, miksi 

robot.txt -tiedostoa ei löydy. Kun tiedosto löytyy, pitää tiedoston kielloista tarkastaa, 

estääkö se sivustojen indeksoinnin. 

 

 

4.2.2 Sitemapin vaikutus sijoitukseen 

 

Sitemap-tiedosto on myös yleinen suositus varsinkin suurien sivustojen sisällön esille 

tuomisessa (Scott 2015, 3-4). Kuvioissa 12 ja 13 tarkastellaan, löytyikö viittaus sitemap-

tiedostoon tutkituilta sivustoilta. 
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Kuvio 12. Sitemap -tiedoston löytyminen suhteessa Google Rankiin.               

 

 

Kuvio 13. Sitemap -tiedoston puuttuminen suhteessa Google Rankiin. 
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Robot.txt sisältää yleensä tiedon sitemap -tiedoston sijainnista, mikä puolestaan sisältää 

kartan sivuston sisällöstä. Sitemapin sisältöä ei analysoitu. Sitemap löytyi 393 

hakutuloksesta eli 47% tuloksista. Kuvioissa 12 ja 13 näkyvät sitemapin ja sijoituksen 

suhde hakutuloksissa. Regressiokäyristä ja havaintopisteistä näkee, että korkealle 

sijoittuvat sivustot sisältävät useammin kyseisen tiedoston.  Sitemapin puuttuminen 

puolestaan on yleisempää matalemmalla sijoituksella. Myös regressiokäyrät ovat selvästi 

nousevia (kuvio 12) tai laskevia (kuvio 13).  Korrelaatiot sitemapin olemassaolon ja 

Google Rankin välillä ovat kuvioille 12 -0,55 ja kuviolle 13 0,51. Nämä tekijät yhdessä 

vahvistavat hakukoneoptimoinnin suositusta sitemapin käytöstä. 

 

 

4.2.3 Tekstinlouhinnan ja termifrekvenssin analyysin tulokset yleisellä tasolla 

 

Sivustojen termifrekvenssin perustuvalla analyysillä voidaan selvittää, mikä sivustojen 

metadatassa on olennaista. Koska microdata formaattina on yleinen useimmilla 

sivustoilla, on se otettu alustavan vertailun pohjaksi. Liitteessä 2 on puhdistukseen 

käytetty ”stop”-sanalista. Tätä käytetään siivoamaan esimerkiksi rivinvaihtomerkke jä, 

teknisiä kuvien mittatietoja ja muita ei-kielellisiä sisältöjä, joita tekstinlouhinnalla ei 

pysty käsittelemään oikein.  Hakulauseita rajattiin vielä 12 kappaleeseen, rajaamalla 

kaikista yleisluontoisimpia hakuja pois. 

 

Näin saatiin mahdollisimman monien sivustojen metadataa näkyviin yhdessä kuviossa. 

Kuviossa Termien tf-idf hakulauseittain (katso liite 3) vaakasuuntaisen pylvään vieressä 

on tutkittu termi, jonka alla on kenttä, jossa termi sijaitsee. Jokaisen pylväikön päällä on 

käytetty hakulause ja alhaalla on laskettu tf-idf-arvo. Tulokset ovat järjestetty 

korkeimman tf-idf-arvon  mukaan. Useimmissa tapauksissa hakulauseke ja metadatan 

sisältö näyttäisi vastaavaan toisiaan. Esimerkiksi  ”bolla”, ”enni mustonen”, ”kulta inen 

vasikka”, ”michelle obama”,  ”sissiluutnantti” ja  ”suomen linnut” löytyvät ylimmä ltä 

sijalta. ”Uuvuksissa” löytyy toiselta sijalta.  
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Hakulausekkeen toinen osa ”kirja” esiintyy kohdissa ”enni mustonen” ja  ”kulta inen 

vasikka”. ”Ebook” ja ”AUDIOBOOK” löytyvät kohdista ”fingerpori”, ”janne nacci”, 

”michelle obama” ja ”uuvuksissa”. Tästä voidaan päätellä, että hakukone ymmärtää 

metadatan osalta sekä suomea että englantia. Teksti viittaa myös siihen, että äänikirjat ja 

e-kirjat näkyvät hyvin hakutuloksissa. Tf-idf-arvon avulla ei välttämättä kuitenkaan 

erotu, mikä olisi paras termi. Liitteen 3 kuviot kohdissa ”janne nacci”, ”kimi raikkonen” 

ja ”mercedes bentso” ovat tasaisia arvoiltaan.  

 

Tf-idf-arvoa voidaan muokata ottamalla mukaan sivuston sijoitus hakutuloksissa samaan 

tapaan kuin hakutuloksissakin. Tf-idf kerrotaan 1 / Rank arvolla. Tällöin korkeimmalle 

sijoittuneet sivut pitäisi korostua selvemmin. Liitteen 4 kuvio  Termien  𝑡𝑓_𝑖𝑑𝑓𝑟𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 

hakulauseittain, on tehty tällä tavalla ja se muuttaa hieman saatuja tuloksia. 

 

Nopeasti silmäiltynä tulokset ovat liitteessä 4 samankaltaiset kenttien sisällön suhteen. 

Erojakin löytyy. Esimerkiksi Bollan kirjoittaja Patjim Statovci nousi nyt näkyviin. 

Fingerporin kohdalla esiin nousee HS:n arvio. Janne Nacci -kirjan tulos näyttää nyt 

yhteneväisemmältä muiden tulosten kenttien kanssa. Mukana on kirjan genre tarkemmin 

ja ”videoId” on pudonnut ykkössijalta kokonaan pois.  

 

Kimi Räikkösen kirjan kirjoittaja Kari Hotakainen on nyt ykkössijalla. Lisäksi mainitaan 

äänikirjan lukija Aku Laitinen. Tästä voidaan päätellä, että myös Kimi Räikkösen kirjan 

kohdalla viitataan äänikirjaan parhaiten sijoittuneissa hakutuloksissa. Arvoissa on 

isompaa vaihtelua käytettäessä 𝑡𝑓_𝑖𝑑𝑓𝑟𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 laskentaa. Painotetulla tf-idf-arvo lla 

saadaan siis eroteltua tuloksia hienosyisemmin. Liitteiden 3 ja 4 kuvioista voidaan 

koostaa vielä yhteenveto taulukkoon 3, jossa verrataan molemmilla tavoilla löytyne itä 

yhteneväisiä termejä. 
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Taulukko 3. Yhteneväiset metadatan sisällöt. 

hakutermi identtiset (kpl) kentän sisältö 

bolla kirja 2 Bolla,  
EUR 
(tyhjä) 
 

enni mustonen kirja 3 Enni Mustonen 
Sotaleski 
Enni Mustonen peukaloi … 
 

fingerpori kirja 3 Arktinen Banaani 
Arktinen Banaani 
Pertti Jarla 
 

janne nacci kirja 2 EBOOK/wanted 
dekkarit ja jännitys 
 

kimi räikkönen kirja 3 Kari Hotakainen 
urheilu 
formulat 
 

kultainen vasikka kirja 2 Kultainen vasikka 
kirja 
 

loiri kirja 2 Marko Lempinen 
aihe/kulttuuricocktail 
 

mercedes bentso kirja 2 Janne Sundqvist 
John Palmén 
 

michelle obama kirja 3 Michelle Obama 
EBOOK/Minun tarinani 
ENG 
 

sissiluutnantti kirja 1 Sissiluutnantti 
 

suomen linnut kirja 2 Suomen linnut 
bleue 
 

uuvuksissa kirja 3 AUDIOBOOK/Uuvuksissa 
 Virve Fredman 

yhteensä 29 / 60  

 

Selkeimmin erottuvat termit erottuvat yhtä hyvin tai paremmin kuin pelkällä tf-idf:llä 

järjestetyt tulokset. Taulukosta 3 voidaan havaita, että noin puolet kenttien sisällöstä ovat 

identtisiä. Identtiset sisällöt ovat tyypiltään teoksen nimi, tekijä, genre ja muoto (kirja, 

EBOOK, AUDIOBOOK). Tulokset eivät ole kenties kovin yllättäviä, mutta selvisi myös, 

että Google tunnistaa kirjaksi myös äänikirjat ja sähköiset kirjat. 
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4.2.4 Yksittäistapauksen analyysi 

 

Koska pelkän microdata-muotoisen datan tarkastelu ei anna vielä kattavaa kokonaiskuvaa 

kaikesta sivustojen metadatasta, tarkastellaan vielä haun ”mercedes benzo kirja” kaikkia 

formaatteja kuviossa: Haun ”mercedes bentso kirja” termit järjestettynä tf-idf arvon 

mukaan (katso liite 5). Tämä näyttää paremmin yksityiskohtia metadatasta ja nyt on 

mahdollista myös tarkastella kaikkea metadataa liittyen kyseiseen hakuun. Se voi olla 

myös hedelmällisempi tapa löytää vähemmän ilmeistä, mutta olennaista metadataa. 

Microdatan lisäksi kaikki muutkin formaatit ovat nyt mukana (json-ld, microformat, 

opengraph ja rdf-a). 

 

Monet taulukossa 3 havaitut termit löytyvät myös tässä tarkastelussa. Haun sisältämä 

teksti ”mercedes benzo” löytyy jokaisesta formaatista. Myös ”kirja” löytyy kaikista 

muista, paitsi opengraph -formaatista. Kovin isoa eroa yleisemmän tarkastelun sisältöön 

ei ole nähtävissä. Uutena kenttänä näkyy viiden tähden arvosteluun viittaava sisältö 

microformatissa. Vaikuttaisi myös siltä, että schema.org kuvailu on tehty rdf-a 

muotoisena. Koska näkyvillä on enemmän kenttiä, on helpompi päätellä, minkä 

tyyppisestä metadatasta on kyse. Nimitietojen lisäksi näkyy hakusanojen tyyppistä 

sisältöä. Esimerkiksi microformatissa ”properties/category” tarkoittaa asiasanoitusta. 

 

Myös yksittäistapauksen analyysissä voidaan käyttää 1/Rank kerrointa, jonka tulokset 

ovat kuviossa: Haun ”mercedes bentso kirja” termit järjestettynä 𝑡𝑓_𝑖𝑑𝑓𝑟𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑  arvon 

mukaan (katso liite 6). 

 

Järjestys vaihtuu jonkin verran liitteen 5 ja 6 histogrammeissa. Nopeasti silmäiltynä voisi 

todeta, että tulos vaikuttaa samalta, kuin liitteiden 3 ja 4 microdatan tuloksissa. Liitte is tä 

5 ja 6 voi tehdä samanlaisen vertailun termien vastaavuudesta, mikäli halutaan korostaa 

yleisimpiä termejä. Toinen vaihtoehto on valita joko pelkkä tf-idf tai rankingilla 

painotettu versio riippuen halutaanko korostaa sijoitusta hakutuloksissa vai tietyn termin 

esiintyvyyttä koko näytteessä.  
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4.2.5 Metadata verkkona 

 

Tekstinlouhinnan visualisoinnissa on jatkuvasti haasteena erottaa olennainen tieto 

epäolennaisesta ja myös manuaalista valikointia ja suodatusta täytyy tehdä monissa 

vaiheissa. Verkkomallit antavat erilaisen tavan järjestää analysoitavaa tekstidataa, kuin 

termifrekvenssiin perustuvat menetelmät.  

 

Kuviossa 14 tarkastellaan yleisimpiä Rdf-a muotoisten metadatakenttien sisältöjä 

suhteessa hakulauseisiin bigrammeina.  Mukaan on otettu reunat, joiden vahvuus on 

vähintään 3. Eli solmujen yhteys esiintyy vähintään 3 kertaa ja viiva (reuna) on sitä 

tummempi mitä useammin yhteys toistuu aineistossa. 

 

 

Kuvio 14. Rdf-a metadatakenttien sisältö verkkona 

 

Kuvion 14 keskussolmuiksi muodostuvat luonnollisesti hakulauseet, koska bigrammit 

ovat muodostettu käyttämällä hakulausetta toisena parina. Ainakin ”bolla kirja” ja 

”uuvuksissa kirja” näyttäisivät esiintyvän runsaamman metadatan kanssa. Bolla näyttäis i 

sisältävän tietoa Helsingin Sanomien artikkelista. Uuvuksissa puolestaan viittaa 
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Schema.org käyttöön ja Kuopio on mainitaan. Lisäksi ”59.563 UUS” näyttää kirjaston 

hyllyluokkatiedolta. 

 

 

Kuvio 15. Rdf-a metadatakenttien nimet verkkona 

 

Kuviosta 15 voidaan jo helpommin huomata, että ”bolla kirja” haun metadata on 

Opengraph muotoista (http://ogp.me... alkuiset termit). ”Uuvuksissa kirja” puolestaan 

käyttää Schema.org muotoilua. Yhdistämällä tietoja webometriikan tuloksista lähtien, 

voidaan todeta, että kuopio.finna.fi metadata on tehty Schema.org suositusten mukaisest i 

löydettäväksi. 
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5 POHDINTA  

 

Tutkimuksessa selvitettiin kirja-aineiston näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa. Lisäksi 

tutkittiin hakutuloksien osoittamien sivustojen metadataa. Tällä tavalla on mahdollis ta 

antaa suosituksia ja välineitä kirjastojen hakukoneoptimointia varten. 

 

 

5.1 Tulosten tulkinta ja merkitys  

 

Systemaattinen sisällönanalyysi hakutuloksesta antaa selkeän kuvan lähtötilantees ta.  

Johtopäätöksenä hakutulosten systemaattisen sisällönanalyysin perusteella voidaan 

sanoa, että kirjastojen näkyvyys hakutuloksissa kirja-aineistojen tarjoajana on heikko. 

Tulokset vahvistivat aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä oletuksia ja havaittuja 

kokemuksia kirjastojen aineiston heikosta näkyvyydestä hakukoneissa (Dickinson & 

Smit 2015; Fons 2016; Scott 2015). 

 

Tutkimuksessa tehty analyysi antaa hieman erilaisen näkökulman, kuin vaikkapa sivuston 

kävijämäärät, tai perinteinen linkki- tai sitaattianalyysi.  Selvittämällä näkyvyyttä 

hakutuloksissa systemaattisella sisällönanalyysillä, voidaan antaa todellisuutta vastaava 

arvio näkyvyydestä tekemättä oletuksia hakukoneen toiminnasta yhtään enempää, kuin 

on tarpeen. Etuna on myös suhteellisen vähäinen määrä tarvittavaa dataa. Eli tarvitaan 

pelkästään hakutulossivut.  

 

Sivustojen tekstinlouhinnalla löydettiin eri menetelmillä useita tekijöitä metadatan 

käytöstä.  Korkealle sijoittuneiden sivustojen rakenteesta löytyi tiedostot, joita on pidetty 

hyvin hakukoneoptimoidun sivun ominaisuuksina. Hakurobotin ohjaukseen tarkoitetut 

tiedostot löytyivät korkealle sijoittuneissa sivustoissa, kuten tutkimuskirjallisuudessa 

suositellaan (Lee, Yang & Lee 2016; Scott 2015).   

 

Termifrekvenssianalyysillä tutkittiin tarkemmin sivustojen metadatan sisältöä, jossa 

havaittiin yleisimpänä kuvailutietona etsittyjen kirjojen nimi, tekijä ja genre ja/tai aihe. 

Nämä ovat myös yleisimmät bibliografiset hakuelementit kirjastojen kuvailutiedo issa 
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(Suominen, Saarti & Tuomi 2008, 69). Lisäksi kirjojen fyysiseen muotoon liittyvä tieto 

oli metatiedoissa näkyvissä. Bibliografisessa valvonnassa tämä on nähty lähinnä 

teknisenä lisätietona (Suominen, Saarti & Tuomi 2008, 91-92). Korkealle sijoittune iden 

sivustojen metadatassa näyttää kuitenkin korostuvan tieto sähköisestä aineistosta. Tämä 

viittaa siihen, että fyysinen muoto on olennainen piilossa oleva hakuelementti, jota 

Google hyödyntää. 

 

 

5.2 Menetelmien soveltuvuus 

 

Webometrinen systemaattinen sisällönanalyysi antaa selkeän kuvan kirjojen 

näkyvyydestä hakukoneissa. Yleisluontoisempi Semrush Rank ei toimi 

tarkoituksenmukaisesti tällaisen rajatumman hakuaiheen tulosten analysoinnissa.  

Webometrisissä tuloksissa ei ilmennyt suuria ristiriitaisuuksia tai 

epäjohdonmukaisuuksia.   

 

Näyttäisi siltä, että tekstinlouhintaa voidaan soveltaa osittain rakenteellisen metadatan 

analyysiin. Tässä tutkimuksessa sovellettu käänteinen termifrekvenssi antaa lisätie toa 

metadatan käytöstä useilta sivustoilta.  Kaikkia metadataformaatteja ei kuitenkaan käyty 

läpi yhtä tarkasti. Formaattien muotoilun erot kuitenkin vaikeuttavat tällaisen vertailun 

tekemistä. Ainakin jollain tasolla tällaistakin vertailua olisi varmasti mahdollista tehdä. 

Se vaatii kuitenkin lisää formaattien automaattisen lajittelun kehitystyötä.  

 

Hakutuloksen sijoitusten mahdollisimman tarkka huomioiminen on olennaista, kun 

halutaan tarkastella hakutuloksia hakukoneoptimoinnin kannalta. Yksinkerta inen 

rationaalifunktio f(x)= 1/x antaa helposti sovellettavan ja portaattoman painotuksen, joka 

myös heijastaa tiedonhakijan käytösmallin perusajatusta. Tätä sovellettiin yhteen 

termifrekvenssiin perustuvaan malliin, mutta samaa periaatetta voisi kokeilla muissak in 

frekvenssipohjaisissa malleissa. Teoksen nimi, tekijä, genre ja muoto olivat selvästi esillä 

korkealle sijoittuvilla sivustoilla. Schema.org -sanasto oli käytössä ainakin yhdessä 

verkkokirjastossa. 
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Täysin automaattiselle termifrekvenssiin perustuvalle analyysille tarvittaisin raja-arvo.  

Tällaista universaalia raja-arvoa on vaikea asettaa, ja tässäkin tutkimuksessa vaihtelu oli 

suurta. Tämä ongelma ei poistunut myöskään kokonaan käyttämällä sijoituksen 

rationaalifunktiota lisäpainotuksena.  Sen sijaan sijoituksella voidaan validoida pelkän 

käänteisen termifrekvenssin antamia tuloksia. Yleisin metadata korostuu entisestään, kun 

käytetään tf-idf arvolle hakutuloksen sijoituksen painotusta ja tutkitaan vastaavat 

(identtiset) termit. Identtisten kenttien tunnistus olisi mahdollista automatiso ida 

ristiintaulukoinnissa. 

 

Visualisointi verkkona vahvisti havaintoja esimerkiksi Opengraph ja Schema.org 

metadatan käytöstä. Verkkomalli vaikuttaisi myös olevan toimiva, kun tarkastellaan koko 

aineiston yhtä ominaisuutta kerrallaan. Verkkomallista olisi hyvä myös tehdä versio, 

jossa sivuston sijoitus otetaan huomioon.  

 

Kuten Lorenzen (2014) ehdotti, webometrisiä kysymyksenasetteluja voidaan käyttää 

tekstinlouhintaa tehdessä. Kirjastoaineiston näkyvyys on epätyypillinen aihe käytetylle 

menetelmälle, koska kaupankäynti on yleensä tekstinlouhinnan taustalla oleva 

kiinnostuksen kohde (Lorentzen 2014, 22). Vaikkei kirjastossa yleensä yritetä myydä 

mitään, voi palveluiden markkinoinnin rinnastaa kuitenkin yleisempään kaupalliseen 

markkinointiin.  Tekstinlouhinta mahdollistaa järjestelmän, jolla tehdyn kaltaista 

hybriditutkimusta voidaan toteuttaa automatisoidusti. 

 

 

5.3 Suositukset 
 

 

Minkälaisia hakukoneoptimointeja tehdyillä analyyseilla voidaan suosittaa? 

Webometriikan systemaattinen sisällönanalyysi antaa selkeän lähtökohdan selvitettäessä 

sivuston näkyvyyttä Googlessa. Tehdyssä tutkimuksessa kirjastojen kirja-aineis ton 

sijoitus hakutuloksissa oli heikko monellakin eri hakulauseella ja tarkastelutava lla. 

Webometrinen tutkimus on mahdollista tehdä pitkittäisenä, kun halutaan seurata 

hakukoneoptimoinnin vaikutusta vaikkapa tähän lähtötilanteeseen.  
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Sivustojen ominaisuuksista voidaan todeta, että robot.txt ja sitemap -tiedostojen käyttö 

sivustolla on suositeltavaa. Sitemapin käyttö voi kuitenkin olla vaikea toteuttaa 

esimerkiksi Finnan laajuudessa. Miljoonat tietueet sitemapin muodostamisessa saattavat 

aiheuttaa kapasiteettiin ja suorituskykyyn liittyviä ongelmia. 

 

Tekstinlouhinnasta tuloksista on vaikeampi esittää yhtä varmoja suosituksia. Osin 

tulokset olivat itsestään selviäkin, kuten hakutermin kirjaimellinen vastaavuus löydettyyn 

metadataan. Toisaalta tämä näyttää, että käänteistä termifrekvenssiä voidaan käyttää 

myös metadatan analysoinnissa. Erilaiset asiasanoitukset aihepiireistä olivat myös läsnä 

tutkimustuloksissa. Näitä on vaikea tunnistaa automaattisesti. Ilmeisesti tämän tyyppistä 

metadataa kannattaa sivustoihin sisällyttää ja samoja asiasanoja voidaan toistaa eri 

formaateissa. 

 

Sähköiset kirjat ja äänikirjat olivat hyvin esillä metadatan perusteella. Tämä saattaa olla 

avain kysymykseen, miksi kirjastojen aineisto ei näy. Sähköiset kirjat ja äänikirjat ovat 

erillään omissa tietokannoissa verkkokirjastoissa. Eli perinteinen viitetietokanta ei 

kenties näyttäydy niin laadukkaana sisältönä hakukoneille. Suora pääsy varsinaiseen 

tuotteeseen/teokseen arvostetaan puolestaan korkealle. Tässä olisi hyvä myös huomata, 

että sähköinen kirja tai äänikirja pitäisi olla rinnakkain näkyvissä viitetietokanto jen 

yhteydessä.  

 
 

Sivustojen sijoittumisen parantamista ajatellen, tietyt jo tunnetut seikat saivat vahvistus ta, 

kuten sitemap ja robot.txt -tiedostojen käyttö. Sähköiset aineistot erottuivat myös 

hakutuloksista. Pelkkä viitetietokanta voi olla vaikea saada sijoittumaan korkealle 

hakutuloksissa. Koska kirjastoissa on yleensä sähköisiä versioita varsink in 

suosituimmasta kirjallisuudesta, kannattaisi tämä metadata yhdistää viitetietokanto jen 

yhteyteen teknisesti yhteensopivalla tavalla hakukoneiden kanssa. Myös hintatiedot tai 

arvostelut saattavat parantaa sijoituksia. Kirja-arviot ja tiivistelmät olisi hyvä saada 

tietueiden yhteyteen. 
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Aineistosta jäi myös paljon tutkimattomia asioita. Suodatetut päiväysmerkinnät ovat  

mahdollisesti olennainen tekijä hakutuloksissa. Käänteisen termifrekvenss in 

menetelmällä päivämäärien vertailu ei kuitenkaan onnistu, koska kyseessä on 

numeraalinen arvo. Ei ole mielekästä miettiä, mikä päivämäärä vastaa mitäkin, vaan mikä 

on tuoreempi ja mikä vanhempi tieto. Arvostelujen arvot vaatisivat puolestaan sellais ta 

analyysia, joissa saatujen tähtien määriä voitaisiin vertailla.  

 

Tekstinlouhinnassa tuli vastaan myös haasteita tuloksien sovittamisesta sopiviin 

visualisointitapoihin. Jatkotutkimuksessa saattaisi olla hedelmällistä keskittyä vaikkapa 

yhteen hakuun ja tutkia siihen liittyvät sivustot ja metadata perinpohjaisest i.   

Visualisoinnit ovat tekstinlouhinnassa avainasemassa, kun tulokset koitetaan saada 

ymmärrettäviksi. 

 

Bibliografisen valvonnan kannalta kuvailutyöhön voidaan suosittaa esimerkiksi käytössä 

olevien ontologioiden kartoittamista esimerkiksi Schema.org, Opengraph tai muihin 

hakukoneiden tukemiin metadataformaatteihin. Varsinaiseen kirjastossa tehtävään 

kuvailutyöhön tämä ei todennäköisesti vaikuta, vaan kartoitukset voisivat olla 

esimerkiksi verkkokirjastoon rajapintojen kautta toteutettavia ominaisuuksia. Tämän 

tutkimuksen analyysissä ainakin tekijä, teos, genre ja aineiston muoto olivat läsnä 

korkealle sijoittuvissa hakutuloksissa. FRBR (2009) mukaan kirjastoaineis ton 

löydettävyys ja saavutettavuus ovat kuvailutyön tärkeitä tavoitteita. Näkyvyys Googlessa 

edistäisi näitä tavoitteita. 

 

Koska hakukoneoptimoinnin toimivuutta saattaa olla vaikea todentaa, webometrinen 

systemaattinen sisällönanalyysi voisi toimia hyvin pitkittäistutkimuksessa 

seurantamenetelmänä. Tekstinlouhintaan ei löytynyt yhtä parasta menetelmää, vaan 

erilaisten menetelmien yhdistelmällä saatiin vahvistettua tutkimuskirjallisuuden yleis iä 

ennakko-oletuksia ja metadatan muotoon ja sisältöön liittyviä kirja-aihe is ia 

yksityiskohtia. Tämän tutkimuksen perusteella ei voida tehdä kattavaa työkalupakk ia 

hakukoneoptimointiin.  Webometriikka ja tekstinlouhinta voidaan nähdä toisiaan 

tukevina sekä teoreettisella, että käytännöllisellä tasolla. Webometrisen ja tiedon 

louhinnan tutkimustraditioiden yhdistäminen mahdollistaa monipuolise t 



59 

kysymyksenasettelut ja laajan kirjon käytettäviä menetelmiä sekä algoritme ja.   

Hakukoneoptimointiin saatiin hyviä apuvälineitä ja uusia näkökulmia. 

 
  



60 

 

LÄHTEET 

 

Aggarwall, C. & Zhai, C. (2012). Mining Text Data. Springer. 

 

Björneborn, L. & Ingwersen, P. (2004). Toward a Basic Framework for Webometrics. 

Journal of the American society for information science and technology 55(14): 1216-

1227. 

 

Boutet, C-V. & Quoniam, L. (2012). Towards Active SEO (Search Engine Optimizat ion) 

2.0. JISTEM, Brazil Vol. 9, No. 3, Sept/Dec., 2012, pp. 443-458 ISSN online: 1807-1775    

DOI: 10.4301/S1807-17752012000300001 

 

Chah, N. (2018). OK Google, What Is Your Ontology Or: Exploring Freebase 

Classification to Understand Google’s Knowledge Graph.[cs.IR] 

 

Dickinson, Z. & Smit, M. (2015). Being where the people are: the challenges and benefits 

of search engine visibility for public libraries. Library hi tech news 2015-12-07, Vol.32 

(10), p.11-15. 

 

Feldman, R. & Sanger, J. (2007). The Text Mining Handbook: Advanced Approaches in 

Analyzing Unstructured Data. Cambridge University Press. (käytetty 22.10.2021). 

 

Finna (2019a). Palvelun kuvaus. https://www.kiwi.fi/display/Finna/Palvelun+kuvaus 

(käytetty 23.9.2019). 

 

Finna. (2019b). Opinnäytteet ja tutkimukset.  

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=51841503 (käytetty 23.9.2019). 

 

Fons, T. (2016). Improving web visibility. Steps to take. Library technology reports 

Vol.52(5), 28-32. 

https://www.kiwi.fi/display/Finna/Palvelun+kuvaus
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=51841503


61 

FRBR (2009).  Functional Requirements of Bibliographic Records. Final Report. IFLA 

Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. 

http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/ (käytetty 22.10.2021). 

 

Gilliland, A. (2016). Setting the Stage. Teoksessa: Baca, Murtha (Toim.) Introduction to 

metadata. Los Angeles: The Getty Research Institute. 

 

Github (2021a). Metaminer. https://github.com/patez/metaminer (käytetty 22.2.2021). 

 

Github(2021b). PhantomJS. https://github.com/ariya/phantomjs (käytetty 22.2.2021). 

 

Google (2019). Follow the structured data guidelines. 

https://developers.google.com/search/docs/guides/sd-policies (käytetty 23.9.2019). 

 

Hyvönen, E. (2018). Semanttinen web : Linkitetyn avoimen datan käsikirja. Tallinna : 

Gaudeamus. 

 

Kungliga Biblioteket (2019). KB becomes the first national library to fully transition to 

linked data. http://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/kb-

becomes-the-first-national- library-to-fully-transition-to- linked-data-2573975 (käytetty 

22.10.2021). 

 

Lee, S., Jang, W., Lee, E. & Oh, S. (2016). Search engine optimization: A case study 

using the bibliographies of LG Science Land in Korea. Library Hi Tech; Bradford Vol. 

34, Iss. 2,  197-206. DOI:10.1108/LHT-02-2016-0014. 

 

Lewandowski, D. (2008). Search engine user behaviour: How can users be guided to 

quality content?  Information Services and Use 2008, Vol.28(3-4). 261-268. 

 

Lorentzen, D. G. (2014). Scientometrics 2014-01-09, Vol.99 (2), p.409-445. 

 

http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/
https://oula.finna.fi/Search/Results?lookfor=Getty+Research+Institute&type=Author&hiddenFilters%5B%5D=building%3A0%2FOY%2F
https://github.com/patez/metaminer
https://github.com/ariya/phantomjs
https://developers.google.com/search/docs/guides/sd-policies
http://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/kb-becomes-the-first-national-library-to-fully-transition-to-linked-data-2573975
http://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/kb-becomes-the-first-national-library-to-fully-transition-to-linked-data-2573975


62 

Microformats.org (2020). Google confirms Microformats are still a recommended 

metadata format for content. https://microformats.org/2020/03/04/google-confirms-

microformats-are-still-a-recommended-metadata-format-for-content (käytetty 

22.10.2021) 

 

Mueller, J. (2008).  Retiring support for OAI-PMH in Sitemaps.  

https://webmasters.googleblog.com/2008/04/retiring-support- for-oai-pmh-in.html 

(käytetty 22.10.2021). 

 

Ogp.me  (2019). The  Open Graph Protocol  https://ogp.me/ (käytetty 22.10.2021). 

 

Page, L., Brin, S., Motwani, R. & Winograd T. (1998). The PageRank citation ranking: 

Bringing order to the Web. Stanford Digital Libraries Working Paper. 

http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/1/1999-66.pdf 

 

Roy, B.,  Biswas, S. & Mukhopadhyay, P. (2018). Designing web-scale discovery 

systems using the VuFind open source software, Library Hi Tech News, Vol. 35 Issue: 3, 

16-22. https://doi.org/10.1108/LHTN-12-2017-0088  

 

Schema (2019). About Schema.org. https://schema.org/docs/about.html (käytetty 

22.10.2021). 

 

Scott, D. (2015). White Hat Search Engine Optimization (SEO): Structured Web Data for 

Libraries. Partnership : the Canadian Journal of Library and Information Practice and 

Research 2015, Vol.10(1), 1-21. 

 

Semrush (2021). Semrush Rank. https://www.semrush.com/kb/27-rank (käytetty 

22.10.2021) 

 

Silge, J. & Robinson, D. (2017a). Text Mining with R : A Tidy Approach. Analyzing 

word and document frequency: tf-idf. https://www.tidytextmining.com/tfidf. html 

(käytetty 22.10.2021). 

https://microformats.org/2020/03/04/google-confirms-microformats-are-still-a-recommended-metadata-format-for-content
https://microformats.org/2020/03/04/google-confirms-microformats-are-still-a-recommended-metadata-format-for-content
https://webmasters.googleblog.com/2008/04/retiring-support-for-oai-pmh-in.html
https://ogp.me/
http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/1/1999-66.pdf
https://doi.org/10.1108/LHTN-12-2017-0088
https://schema.org/docs/about.html
https://www.semrush.com/kb/27-rank
https://www.tidytextmining.com/tfidf.html


63 

 

Silge, J. & Robinson, D. (2017b). Text Mining with R : A Tidy Approach. The tidy text 

format. https://www.tidytextmining.com/tidytext.html (käytetty 22.10.2021). 

 

Silge, J. & Robinson, D. (2017c). Text Mining with R : A Tidy Approach. Relationships 

between words: n-grams and correlations. 

https://www.tidytextmining.com/ngrams.html#visualizing-a-network-of-bigrams-with-

ggraph  (käytetty 22.10.2021). 

 

Stuart, D. (2014). Web metrics for library and information professionals. Lontoo: Facet 

Publishing.  

 

Suominen, O. & Hyvönen, N. (2017). From MARC silos to Linked Data silos? O-Bib. 

Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, 4(2), 1-13. https://doi.org/10.5282/o-

bib/2017H2S1-13 

 

Suominen, V., Saarti, J. & Tuomi, P. (2009). Bibliografinen valvonta: Johdatus 

luetteloinnin ja sisällönkuvailun menetelmiin. Helsinki: BTJ Kustannus. 

 

Taheri , M., Hariri, N. & Fattahi, R. (2014). Using data island method for creating 

metadata records with indexability and visibility of tag names in web search engines . 

Library Hi Tech, Vol. 32 Issue: 1, 83-97. https://doi.org/10.1108/LHT-06-2013-0065 

 

Target, S. (2018). Whatever Happened to the Semantic Web. 

https://twobithistory.org/2018/05/27/semantic-web.html (käytetty 22.10.2021). 

 

Tani, A., Candela, L. & Castelli, D. (2013). Dealing with metadata quality: The legacy of 

digital library efforts. Information Processing and Management 49 (2013) 1194–1205 

 

Tennant, R. (2002). Marc must die. Library Journal; New York Vol. 127, Issue 17,  (Oct 

15, 2002): 26-28. 

 

https://www.tidytextmining.com/tidytext.html
https://www.tidytextmining.com/ngrams.html#visualizing-a-network-of-bigrams-with-ggraph
https://www.tidytextmining.com/ngrams.html#visualizing-a-network-of-bigrams-with-ggraph
https://doi.org/10.5282/o-bib/2017H2S1-13
https://doi.org/10.5282/o-bib/2017H2S1-13
https://doi.org/10.1108/LHT-06-2013-0065
https://twobithistory.org/2018/05/27/semantic-web.html


64 

W3C (2019). Bibframe2Schema.org Community Group. 

https://www.w3.org/community/bibframe2schema/ (käytetty 22.10.2021). 

 

Valli, R. (2015). Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 

Wallis, R., Isaac, A., Charles, V. & Manguinhas, H.. (2017). Recommendations for the 

application of Schema.org to aggregated Cultural Heritage metadata to increase relevance 

and visibility to search engines: the case of Europeana. Code4lib Journal, Issue 36. 

https://journal.code4lib.org/articles/12330  

 

Vaughan, J. (2011). Web Scale Discovery What and Why?. Library Technology Reports. 

January 2011, 5-11, DOI: https://doi.org/10.5860/ltr.47n1 

 

Vienonen, T. (2017). RDA-konversiot. 

https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu/RDA-konversiot (käytetty 

22.10.2021). 

 

Wisser, K. (2014). The Errors of Our Ways: Using Metadata Quality Research to 

Understand Common Error Patterns in the Application of Name Headings. MTSR 2014, 

CCIS 478, pp. 83-94. 

 

Yasser, C. (2011). An Analysis of Problems in Metadata Records. Journal of Library 

Metadata, 11:2, 51-62, DOI: 10.1080/19386389.2011.570654 

 

Yu, L. (2014). A Developers Guide to the Semantic Web. 2nd edition.  

https://www.w3.org/community/bibframe2schema/
https://journal.code4lib.org/articles/12330
https://doi.org/10.5860/ltr.47n1
https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu/RDA-konversiot


65 

LIITTEET 

 
LIITE 1. Google Trendsin suosituimmat haut aiheesta kirja ajalla 16.12.2018 –

16.12.2019, Suomi 
 
TOP 

elisa kirja,100 
suomalainen,53 

kirjasto,51 
suomalainen kirja,49 
suomalainen kirjakauppa,32 

kirja arvostelu,27 
adlibris,25 

iso kirja,20 
lasten kirja,19 
helmet,14 

punainen kirja,13 
finlandia kirja,13 

loiri kirja,10 
hyvä kirja,10 
loiri,9 

piki,7 
kimi räikkönen kirja,7 

tuntematon sotilas,6 
nacci kirja,6 
paras kirja ikinä,6 

elämänkerta kirja,5 
janne nacci kirja,5 

uuvuksissa kirja,4 
sissiluutnantti kirja,4 
janne nacci,4 

 

NOPEIMMIN KASVAVAT 

nacci kirja 
paras kirja ikinä 

janne nacci kirja 
uuvuksissa kirja 
sissiluutnantti kirja 

janne nacci 
karhuryhmä kirja 

fingerpori kirja 
au pair kirja 
immu kirja 

janne tranberg kirja 
punainen kirja 2019 

lauri tähkä kirja 
miklu kirja 
bolla kirja 

elisa kirjaudu 
takaikkuna kirja 

elisa kirja kirjaudu 
iso kirja opisto 
nanna karalahti kirja 

suomen linnut kirja 
kultainen vasikka kirja 

alexi laiho kirja 
miklu paras kirja ikinä  
mika ilmen
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LIITE 2. Datan puhdistukseen käytetty R-kielinen funktio, jossa poistetaan esimerkiks i 
rivinvaihtoja ja päiväyksien merkintöjä sekä tyhjien kenttien ilmaisimia  

 
cleanData <- function(df_list) { 
  new_list <- list() 

  df1 <- data.frame() 
   

  for (i in 1:length(df_list)) { 
    new_list[[i]] <- df_list[[i]] %>% 
      mutate(string = str_remove(string, "list\\(`@value` =")) %>% 

      mutate(string = str_remove(string, "list\\(`@id` =")) %>% 
      mutate(string = str_remove(string, "\"")) %>% 

      mutate(string = str_remove(string, "\\n")) %>% 
      mutate(string = str_remove(string, "̂ /")) %>% 
      mutate(string = str_remove(string, "\"\\)")) %>% 

      filter(!string =="NA") %>% 
      filter(!string == "<NA>") %>% 

      filter(!string == "") %>% 
      filter(!str_detect(nameCombined, "datePublished")) %>% 
      filter(!str_detect(nameCombined, "dateCreated")) %>% 

      filter(!str_detect(nameCombined, "dateModified")) %>% 
      filter(!str_detect(nameCombined, "modified_time")) %>% 

      filter(!str_detect(nameCombined, "release_date")) %>% 
      filter(!str_detect(nameCombined, "updated_time")) %>% 
      filter(!str_detect(nameCombined, "published_time")) %>% 

      filter(!str_detect(nameCombined, "image")) %>% 
      filter(!str_detect(nameCombined, "height")) %>% 

      filter(!str_detect(nameCombined, "width")) 
       
  } 

  names(new_list) <- names(df_list) 
  new_list 

} 
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LIITE 3. Termien tf-idf hakulauseittain 
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LIITE 4. Termien  𝑡𝑓_𝑖𝑑𝑓𝑟𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑒𝑑 hakulauseittain.
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LIITE 5 Haun ”mercedes bentso kirja” termit järjestettynä tf-idf arvon mukaan. 
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LIITE 6 Haun ”mercedes bentso kirja” termit järjestettynä 𝑡𝑡𝑡𝑡_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡  arvon mukaan. 
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