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Täysistuntojen
pöytäkirjat

● Keräsimme kaikki Suomen eduskunnan 
täysistuntojen puheenvuorot, aina vuodesta 1907 
nykypäivään

● Lähteenä käytimme täysistuntojen pöytäkirjoja, 
jotka ovat vapaasti saatavissa Eduskunnan 
verkkopalveluista

● Tuloksena n. miljoona yksittäistä puheenvuoroa 
rikkaine kuvailutietoineen harmonisoituna 
aineistona



Puheiden muunnosprosessi

Pöytäkirjoista puheiden 
tietämysverkoksi 



What is OCR?
Ed. E. Perttilä : Pyydän kannattaa edustaja Sirolan
tekemää ehdotusta.

= Ed af Ursin: Minäkin olen sitä mieltä, että jokin re-
daktsiooni on tarpeen, ja muuten pyytäisin pääasiallisesti
yhtyä edustaja Sirolaan.

Puhemies : Ehkä voisimme sopia siitä, että puhemie-
hille annetaan toimeksi tämän sähkösanoman laatiminen ja
että eduskunta sitte saa tietää sen sisällyksen, jonka jälkeen
vasta sähkösanoma lähetetään. Mitä eduskunta tähän sa-
noo? (Hyväksytään huutoja!)

Ed. Schybergson: Hr talmannens omröstnings-
proposition öfverensstämmer icke med de förslag, som fram-
stälts, å ena sidan af hr Sirola, å andra sidan af hr Setälä
och mig. Hr Setäläs af mig understödda förslag ginge ut pä
att talmännen skulle i sista hand redigera telegrammet och
afisända telegrammet utan föregående godkännande af kam-
maren.



OCR

● Tesseract 4 - with Finnish and Swedish models
● CSC - It Center for Science supercomputer (Puhti)



Challenges
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OCR quality - whole documents



OCR quality - speeches



Puheenvuorot
● Pöytäkirjoista kerättiin kaikki puheisiin liittyvä oleellinen lisätieto:

○ Puhuja, aikatietoja, asiakohta, asiakohtaan liittyvien dokumenttien 
tunnisteet, jne.

● Puheiden kuvailutietoja rikastettiin monin tavoin:

○ Puhujat on linkitetty Eduskunnan toimijat -tietämysverkkoon, tällöin 
jokainen puhe linkittyy edelleen eri puolueisiin ja ryhmiin

○ Puheen laajempi konteksti on liitetty kuvailutietoina. Tarkastelun tueksi 
puheen tietoihin on lisätty mm. linkkejä oleellisiin verkkomateriaaleihin 
aina kun mahdollista (asiakirjat, alkuperäiset pöytäkirjat)

○ Puheiden sisältöjen analyyseillä



Puheaineisto

Laajat kuvailutiedot mm.:
● Puhujan rooli
● Puhetyyppi
● Aikatietoja
● Versiotiedot



● Vuoden 2015 
valtiopäivistä alkaen

● Luonnollisen kielen 
käsittelyn (NLP) 
menetelmillä

Sisällön rikastaminen



Sisällön rikastaminen (2)

● Nimetyt entiteetit
○ Henkilöiden ja paikkojen tunnistaminen

□ Kansanedustajia tällä hetkellä

● Sanojen perusmuoto ja sanaluokka
○ eduskunnan 🠞 eduskunta, eduskunta/NOUN
○ TurkuNLP Neural parser pipeline + korjauksia



Sisällön rikastaminen (3)

● Avainsanat
○ Annif (Kansalliskirjaston kehittämä työkalu)

□ YSO - Yleinen suomalainen ontologia

○ TF-IDF
● EKS kategoriat

○ Eduskunnan kirjaston asiasanasto
○ Ohjaamaton luokittelija
○ Puheet luokiteltu oman asiakohtansa mukaan



Kiitos


