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Eduskunnan täysistunnoissa on vuosina 1907–2022 pidetty lähes  
miljoona puheenvuoroa, ja yhteensä puhujia on ollut noin 2 800. Uusi 
Parlamenttisampopalvelu tarjoaa kaiken tämän aineiston yhtenäisenä 
datana, mikä mahdollistaa kansanedustajien sekä poliittisen kielen, 
kulttuurin ja verkostojen tutkimisen entistä helpommalla tavalla.

Pitkäaikainen kansanedustaja Veikko Vennamo (1913–1997) on käyttänyt edus-
kunnan täysistunnoissa enemmän puheenvuoroja kuin kukaan muu. Vuonna 
1974 hänet jopa kannettiin ulos istuntosalista, kun hän ei suostunut poistumaan 
täysistunnosta puhemiehen kehotuksesta huolimatta.
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L ähes miljoona eduskunnan täys-

istun noissa pidettyä puheenvuoroa 

on Parlamenttisampo-hankkeessa 

ensimmäistä kertaa muunnettu 

linki te tyksi avoimeksi dataksi (englanniksi 

Linked Open Data). Avoimen datapalvelun 

päälle on kehitetty semanttinen Parlamentti-

sampo-portaali, jota voivat tutkijoiden lisäk-

si käyttää media, poliitikot ja suuri yleisö.

Parlamenttisampo on uusi jäsen Sampo- 

portaalien sarjassa, joilla on ollut jopa mil-

joonia käyttäjiä semanttisessa webissä. Muita 

Sampo-portaaleja ovat esimerkiksi lains äädän-

töä ja oikeustapauksia kokoava Lakisampo.fi ja 

Biografiasampo.fi, joka sisältää Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran Kansallisbiografiassa 

julkaistujen suomalaisten merkkihenkilöiden 

elämäkerrat ja heidän verkostoja.

EDUSKUNNAN AINEISTOT AVOIMEKSI  
FAIRDATAKSI JA SOVELLUKSIKSI
Suomalaisen demokratian yksi perusta on, 

että eduskunnan päätöksenteko ja lain-

säädäntö työ ovat avoimia ja niihin liittyvät 

aineistot saatavilla. Keskeinen tähän liittyvä 



aineisto ovat täysistuntojen pöytäkirjat nii-

hin sisältyvine puheineen. Näitä aineistoja 

on kertynyt vuodesta 1907 saakka, jolloin 

eduskunta perustettiin.

Tähän saakka eduskunnan täysistuntojen 

pöytäkirjat ovat olleet saatavilla painettuina 

kirjoina eduskunnan kirjastosta. Nyttemmin 

niitä on voinut tutkia myös eduskunnan avoi-

men datan palvelun1 kautta verkossa, jossa ne 

ovat olleet skannattuina PDF-dokumenttei-

na, HTML-sivuina tai XML-muodossa riippu-

en siitä, mitä valtiopäiviä on halunnut tutkia.

Keskeinen haaste aineistojen käytössä on 

ollut, että pöytäkirja-aineiston puheet eivät 

ole olleet saatavilla yhtenäisessä muodossa 

datana. Tämän vuoksi ei ole ollut mahdol-

lista esimerkiksi hakea yksittäisiä puheita tai 

analysoida puheita ja puhujia kuin erittäin 

1 Eduskunnan avoin data -palvelu:  
https://avoindata.eduskunta.fi/#/fi/home

työläänä käsityönä. Jos käyttäjä on tiennyt, 

millä valtiopäivillä jokin puhe on pidetty, 

hän on kyennyt lataamaan verkosta jopa 

tuhat sivuisen skannatun pöytäkirjan. Hän 

on voinut etsiä siitä puhetta tai muuta tietoa 

yksinkertaisesti lukemalla. 

Jos tutkija on halunnut selvittää vaikkapa, 

kuka kansanedustaja puhui eduskunnassa 

ensimmäisenä NATOsta tai kuka kansan-

edustaja on puhunut eniten ”suomettumises-

ta”, se on ollut liki mahdotonta dokument-

tien lataamiseen ja lukemiseen perustuvassa 

verkkopalvelussa. Vastaukset esimerkiksi täl-

laisiin kysymyksiin voidaan kuitenkin selvit-

tää laskennallisesti (Hyvönen ym. 2022). 

  Käytännön hankaluuksien lisäksi edus-

kunnan nykyisen verkkopalvelun2 haastee-

2 Eduskunnan täysistuntojen puheenvuorot:  
https://www.eduskunta.fi/FI/taysistunto/Sivut/ 
Taysistuntojen-poytakirjat.aspx

na on ollut, että vaikka eduskunnan täys-

istuntojen pöytäkirjat ovat olleet avoimesti 

saatavissa dokumentteina, niitä ei ole julkais-

tu datana modernien FAIR-periaatteiden3 

mukaisesti. Ne eivät siis ole olleet löydettä-

viä (Findable), saavutettavia (Accessible) tai 

yhteen toimivassa (Interoperable) ja uudelleen 

3 FAIR-periaatteet: https://www.fairdata.fi/ 
tietoa-fairdatasta/fair-periaatteet/

käytettävässä muodossa (Re-usable) haku- ja 

data-analyyttisiä sovelluksia varten.

Semanttinen parlamentti -hankkeessa 

luotiin ensimmäistä kertaa uudenlainen 

linkitetyn avoimen datan infrastruktuuri 

ja semanttinen portaali, joka sisältää edus-

kunnan kaikki täysistuntojen puheen vuorot 

sekä tiedot kansan edustajista ja muista ih-

misistä, jotka ovat käyttäneet täysistunnois-

Veikko Vennamo käytti yli 12 600 varsinaista puheenvuoroa eduskunnan täysistunnoissa. 
Vastaavan visualisoinnin löytää Parlamenttisampo-portaalista.

Veikko Vennamon pitämien puheiden lukumäärä vuosittain
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  KYSYMYS       Kuka kansanedustaja on ensimmäisenä  
            puhunut eduskunnassa NATOsta?
  VASTAUS       Yrjö Enne, Suomen Kansan Demokraattinen  
  Liitto (SKDL), 27.5.1959

  KYSYMYS       Kuka ja mikä puolue on puhunut eniten ”suomettumisesta”?
  VASTAUS       Georg Ehrnrooth, Kansallinen Kokoomus

https://avoindata.eduskunta.fi/#/fi/home
https://www.eduskunta.fi/FI/taysistunto/Sivut/Taysistuntojen-poytakirjat.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/taysistunto/Sivut/Taysistuntojen-poytakirjat.aspx
https://www.fairdata.fi/tietoa-fairdatasta/fair-periaatteet/
https://www.fairdata.fi/tietoa-fairdatasta/fair-periaatteet/


sa puheen vuoroja (Sinikallio ym. 2021; Les-

kinen ym. 2021).

Parlamenttisammon uusi julkaisukonsepti 

perustuu kansalliseen linkitetyn datan infra-

struktuuriin ja yhteisölliseen ”Sampo-mal-

liin” (Hyvönen 2022a; Hyvönen 2022b). Jär-

jestelmän ydinaineistona ovat eduskunnan 

avoimesti julkaistut täysistuntojen pöytä-

kirjat ja kansanedustajien tietokanta, joita 

on rikastettu kieliteknologian keinon. Da-

taa on rikastettu myös muista tietolähteistä, 

kuten valtioneuvoston verkkosivuilta4, Bio-

grafia sammosta5 ja Wikipedian linkitetystä 

datasta eli Wikidatasta.

Datapalvelun tiedot on louhittu ja yhden-

mukaistettu eduskunnan PDF-muotoisista 

pöytäkirjoista, HTML-dokumenteista sekä 

4 Valtioneuvoston verkkosivut:  https://valtioneuvosto.fi/
5 Biografiasampo: https://seco.cs.aalto.fi/ 
projects/biografiasampo/

XML-muotoisesta datasta. Ne on muunnettu 

W3C-järjestön standardien ja parhaiden käy-

täntöjen mukaisesti semanttiseksi verkoksi 

(englanniksi knowledge graph) (Sinikallio ym. 

2021; Leskinen ym. 2021; Drobac ym. 2022).

Aineistosta on samalla tuotettu myös 

CSV- muo toi nen versio muun muassa 

taulukko las kentaa varten, uuden Parla-

CLARIN-  formaa tin6 mukainen versio ja 

näyte ParlaMint-muotoista dataa yleis-

eurooppalaisessa ParlaMint II -hankkeessa7. 

Kyseisen hankkeen tavoite on tuottaa kes-

kenään yhteentoimivaa ja vertailukelpois-

ta aineistoa eri eurooppalaisten parlament-

tien toiminnasta.

Eduskunnan pöytäkirjatoimiston täys-

istunnoista kirjaama tieto on varsin yksityis-

6 Parla-CLARIN formaatti:   
https://github.com/clarin-eric/parla-clarin
7 ParlaMint hanke: https://www.clarin.eu/parlamint

Google Colab -työkalulla tehty data-analyysi kuvaa nykyisen eduskunnan keskeytyksiä 
eli väli huutoja. Aktiivisimmat keskeyttäjät ovat x-akselilla ja keskeytetyt puhuja 
y-akselilla. (Hyvönen ym. 2022.)

  KYSYMYS       Kuka on pitänyt eniten varsinaisia puheita eri aikoina?
  VASTAUS       Veikko Vennamo, joka piti yli 12 600 puhetta  
  vuosina 1945−1987

  KYSYMYS       Keihin hallituspuolueiden edustajiin ja puolueisiin  
              opposition kansanedustajat viittaavat puheissaan?
  VASTAUS       Tieto saatavilla Parlamentti sammossa jokaisen puheen  
  yhteydessä, mikä mahdollistaa esimerkiksi viittausten  
  verkostoanalyysin  (Poikkimäki ym. 2022).
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https://seco.cs.aalto.fi/projects/biografiasampo/
https://seco.cs.aalto.fi/projects/biografiasampo/
https://github.com/clarin-eric/parla-clarin
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kohtaista. Pöytäkirjoihin kirjataan esimerkik-

si välihuudot, joilla kansanedustajat saattavat 

keskeyttää pidetyn puheen. Parlamentti-

sampoa hyödyntämällä on mahdollista selvit-

tää nopeasti, että esimerkiksi ministeri Krista 

Kiurun ja ministeri Annika Saarikon aktiivi-

sin keskeyttäjä on ollut kansanedustaja Ben 

Zyskowicz, jonka vastuulla on 46 prosenttia 

heidän keskeytyksistään. Samoin Zyskowicz 

on tehnyt 39 prosenttia pääministeri Sanna 

Marinin puheiden keskeytyksistä. Tällaisen 

analyysin voi tehdä Parlamenttisammon 

avoimen datapalvelun SPARQL-rajapinnan 

avulla Google Colab -työkalulla.

Kenen tahansa on mahdollista kehit-

tää myös sovelluksia avoimen Parla mentti-

sammon datapalvelun varaan. Esimerkkinä 

tällaisesta mahdollisuudesta hankkeessa ke-

hitettiin Parlamenttisampo.fi-portaalin proto-

tyyppi, joka tarjoaa julkisen avoimen verkko-

palvelun tutkijoita, kansalaisia, mediaa ja 

valtionhallintoa varten. Sen käyttäminen ei 

edellytä ohjelmointitaitoa, ja järjestelmällä 

saatuja data-analyyttisiä tutkimustuloksia 

on hyödynnetty muun muassa Helsingin Sa-

nomien Musta laatikko -esityksissä, joita jär-

jestettiin Kansallisteatterissa vuonna 2022. 

Esityksissä tarkasteltiin eduskunnan puhe-

liaimpia kansanedustajia.  

Parlamenttisampo-portaali tarjoaa käyt-

täjälle mahdollisuuden hakea eduskunnassa 

pidettyjä yksittäisiä puheita ja puhejoukkoja, 

kuten kokoomuksen naiskansanedustajien 

pitämiä puheita, tietyllä ajanjaksolla. Haku 

tapahtuu tekemällä valintoja joukosta haku-

fasetteja, kuten puolue, sukupuoli, valtio-

päivät ja kansanedustaja. Kun yksittäinen 

puhe on löydetty, siihen on mahdollista tu-

tustua tarkemmin puheen ”kotisivulla”, jo-

hon on linkitetty puheeseen liittyvää moni-

puolista tietoa.

Haluttua puhejoukkoa voidaan visualisoi-

da ja analysoida digitaalisten ihmistieteiden 

menetelmien avulla. On mahdollista vaikkapa 

Haluttua puhejoukkoa voidaan 
visualisoida ja analysoida digitaalisten 
ihmistieteiden menetelmien avulla.
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Kartassa on kuvattu Suomen Keskustan 507 kansanedustajan 
elinkaaria vuosina 1907−2022. Henkilöjoukon valinta on tehty 
vasemmalla näkyvästä puoluefasetista. Hakutuloksen visuali-
sointiin on valittu perinteisen taulukkotulosnäkymän (”taulukko”) 
sijasta toista välilehteä, jolloin näytetään henkilö joukon 
synnyin- ja kuolinpaikat kartalla kaarien avulla. Kaaren punainen 
pää osoittaa muuttajien syntymä paikkaa ja sininen pää kuolin-
paikkaa, kun vielä elossa olevia kansanedustajia ei visualisoida. 
Kaaren paksuus ilmaisee muuttajien määrää, ja kaarta 
klikkaamalla pääsee kaaren kuvaaman poliitikon kotisivulle.



piirtää kuvaaja, joka havainnollistaa, kuinka 

paljon kansanedustaja Veikko Vennamo 

(1913–1997) piti puheita eri vuosina. Venna-

mo on käyttänyt eduskunnan täys istunnoissa 

enemmän puheenvuoroja kuin kukaan muu.

Vastaavanlaiset haku- ja analyysityö kalut 

ovat tarjolla kansanedustajien ja heidän ver-

kostojensa hakemista ja tutkimista varten. 

On mahdollista kuvata kartalla esimerkiksi 

edesmenneiden Suomen Keskustan kansan-

edustajien elinkaaria heidän syntymä-

paikastaan heidän kuolinpaikkaansa. Tässä 

hyödynnetään Sampo-UI-työkalua (Ikkala 

ym. 2022).

PARLAMENTTISAMMON DATA,  
DATAPALVELU JA PORTAALI VERKOSSA
Semanttinen parlamentti -hanke oli osa 

Suomen Akatemian rahoittamaa digitaa-

listen ihmis tieteiden DIGIHUM 2020–2022 

-ohjelmaa. Projekti liittyi myös SeCo-

tutkimus ryhmässä menossa olevaan työ-

hön, jonka tavoitteena on julkaista Suomen 

lainsäädäntö ja oikeustapaukset avoimena 

linkitetyn datan palveluna. Se kulkee nimel-

lä Semanttinen Finlex8 ja loppukäyttäjien 

Lakisampo9. Työtä tehdään yhteistyössä oi-

keusministeriön kanssa.

Parlamenttisampo-järjestelmän ovat to-

teuttaneet Helsingin yliopiston Digitaalis-

ten ihmistieteiden keskus HELDG ja Aalto- 

yliopiston tietotekniikan laitos. Mukana 

laajemmassa tutkimushankkeessa oli myös 

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen 

keskus, jossa Parlamenttisammon dataa on 

käytetty politiikan kielen ja kulttuurin tut-

kimuksissa (Elo 2022; Elo ja Karimäki 2021).

Parlamenttisampo on avoin kotimai-

nen ontologia- ja tietoinfrastruktuuri, jota 

hyödynnetään eduskunnan aineistojen jul-

kaisemiseksi ja rikastamiseksi linkitettynä 

avoimena datana. Aineistoja on yhdistetty 

muun muassa täysistuntojen videotallen-

teisiin, eduskunnan kirjaston alkuperäislä-

heisiin, Lakisampoon, Biografiasampoon ja 

Wikipediaan.

8 Semanttinen Finlex: https://seco.cs.aalto.fi/projects/lawlod/
9 Lakisampo:  https://seco.cs.aalto.fi/projects/lakisampo/

Parlamenttisammon aineistot ja ohjelmis-

tot ovat avoimia ja maksuttomia CC BY 4.0 

-lisenssillä. Työ yhdistyy laajempaan kansal-

liseen, Suomen Akatemian rahoittamaan 

infrastruktuurihankkeeseen FIN-CLARIAH10 

ja erityisesti sen digitaalisiin ihmistieteisiin 

keskittyvään osaan DARIAH-FI11. Niiden ta-

voitteena on rakentaa ja ylläpitää digitaalis-

ten ihmis- ja yhdyskuntatieteiden tietoinfra-

struktuuria Suomessa. Sampo-järjestelmät 

mukaan lukien Parlamenttisampo ovat yksi 

osa tätä kokonaisuutta.

PARLAMENTTISAMMON OSAT
   PARLAMENTTISAMPOON KUULUU   

• linkitetyn avoimen datan palvelu ja SPARQL-rajapinta  
Linked Data Finland -alustalla1, joka sisältää

• kaikki eduskunnan puheet 1907 alkaen
• kaikista kansanedustajista ja muista puhujista muodostetun 

biografisen eli prosopografisen tietämysgraafin

• semanttinen portaali Parlamenttisampo.fi, joka  
perustuu SPARQL-rajapintaan ja jonka käyttäminen  
ei edellytä ohjelmointitaitoa

• puheista ja eduskunnan toimijoista  
muodostetut datajulkaisut

• aineistot taulukkolaskennan CSV-muodossa
• Parla-CLARIN-formaatin mukainen datajulkaisu
• näyte uudemmista puheista ParlaMint-muodossa
• linkitetyn datan RDF-muotoiset verkot.

1 Linked Data Finland -julkaisualusta:  https://ldf.fi

TUTKIMUSTA MAAILMALLA JA SUOMESSA
Parlamenttiaineistojen on arvioitu olevan 

käytetyin aineistotyyppi digitaalisissa ihmis-

tieteissä sanomalehtiaineistojen jälkeen. Lu-

kuisia laskennallisia tutkimuksia on julkaistu 

täysistuntojen pöytäkirjoihin perustuen niin 

Suomessa kuin ulkomaillakin (esimerkiksi 

Andrushchenko ym. 2021; Blaxill ja Beelen 

2019; Guldi 2019; Ihalainen ja Sahala 2020; 

Makkonen ja Luokasmäki 2019).

Linkitetyn datan menetelmiä on sovellettu 

tähän mennessä esimerkiksi Euroopan parla-

mentin, Italian parlamentin12 ja Latvian par-

lamentin aineistoihin (Van Aggelen 2017; 

Bojars ym. 2019). Parlamenttiaineistoja on  

julkaistu ja saatavilla verkkopalveluina lu-

10 Fin-CLARIAH-hanke, linkitetyn datan osio:  
 https://seco.cs.aalto.fi/projects/fin-clariah/
11 DAIRIAH-FI-hanke: https://www.dariah.fi/
12 Italian parlamentin portaali: http://data.camera.it
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kuisissa eri maissa, ja tietoa eri maiden par-

lamenttiaineistojen korpuksista on kerätty 

yhteen yleiseurooppalaisessa CLARIN-infra-

struktuurihankkeessa13.

Tarkempaa lisätietoa Parlamenttisammon 

datajulkaisuista, portaalista ja tutkimus-

työstä löytyy hankkeen kotisivulta:  

https://seco.cs.aalto.fi/projects/semparl/.

Eero Hyvönen on Parlamenttisampo-hankkeen 

vetäjä, Aalto-yliopiston tietotekniikan professori 

ja Helsingin yliopiston Digitaalisten ihmis-

tieteiden keskuksen HELDIG:in johtaja.

13 Eurooppalaisia parlamenttiaineistojen korpuksia:  
https://www.clarin.eu/resource-families/parliamentary-corpora
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