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Taustat ja totuudelliset faktat

 POHTIVA on Tietoarkiston ylläpitämä tietovaranto, johon on koottu 
suomalaisten puolueiden voimassa olevia ja entisiä ohjelmia sekä 
muita keskeisiä poliittisia tekstejä.

 Rakenteistetut tekstit, joista poistettu asettelut, kuvat, kuviot ja suurin 
osa taulukoista

 Liki 1400 tekstiä 1880-2019, vapaasti saatavilla

 Synty lomittaisena projektina Vaalimaatti-hankkeen kanssa 2003-2008
 ”Vaalimaatti täydentää tiedotusvälineiden vaalikoneita, jotka ovat tyypillisesti keskittyneet sopivan 

ehdokkaan löytämiseen. Vaalimaatin avulla käyttäjä voi tarkistaa esimerkiksi, lupaako oma ehdokas 
jotakin, mikä ei vastaa hänen puolueensa tavoitteita.” (YLE 8.10.2018)

 Pajala, Antti, Alaterä, Tuomas and Heinonen, Matti. 2003. Vaalikonetta rakentamassa: kokemuksia 
vaalimaatti 2003 eduskuntavaalikoneesta, Politiikka 45(3), 253-258

”Sen tähden onkin tieteellisen ja taiteellisen työnteon edistäminen kaikilla sopivilla keinoilla 
mielestämme valtion tärkeimpiä tehtäviä.”

https://www.fsd.uta.fi/pohtiva/haku


www.fsd.uta.fi

Taustat ja totuudelliset faktat

 Hankerahoitus Oikeusministeriöltä, tavoitteena tukea tutkimusta 
mutta myös kansalaisvaikuttamista ja avoimuutta

 Ohjelmat keskeinen osa poliittista toimintaa. POHTIVA on niiden 
keskitetty, kattava julkinen kokoelma

 ”Normaali” Tietoarkiston palvelutyö: kysytyn digitaalisen aineiston 
saattaminen saataville

 Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen 
keräämä ja digitoima puolueohjelmakokoelma (Eeva Aarnio et al)

 Pohtiva ei ole vaalikohtainen. Kattaa historiallisten puolueiden 
ohjelmia ja sisältää erilaisia sektori- ja tavoiteohjelmia 

”Virkamiesten aineellisia etuja määrättäessä on köyhässä maassamme kohtuutta noudatettava.”
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Palvelukuvaus

 Monipuoliset selaus, haku- ja rajausmahdollisuudet tarjoava 
tietokanta käyttäjän tarpeisiin sopivan tulosjoukon muodostamiseen

 Kohteena suomenkielinen ja ruotsinkielinen ohjelmatuotanto. Jonkin 
verran ohjelmia myös englanniksi 

 Uudistus 2016 TaY:n opiskelijaprojektina

 Responsiivinen verkkopalvelu

 Tietokantapohjainen www-hallintakäyttöliittymä

 Mahdollisuus tarjota lisäinformaatiota (ei käytössä vielä)

 Tekstit voi tulostaa PDF-muotoon

 Ei tarjoa työkaluja analysointiin, tarjoaa mahdollisuuden löytää 
sopivia ohjelmia analysoitavaksi
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Sisällöstäkin sananen

 Mistä näitä ohjelmia oikein tulee?

 Ajoittaisina keruina puolueiden verkkosivuilta,  kohdistettuina keruina 
arkistoista, puolueiden lähettäminä, yksittäisten tutkijoiden toimittamina, 
digitoiduista 1900-alun lehdistä, sekundäärilähteistä kuten kirjat...

 Kokoelma on kattavin 1990-luvulta eteenpäin. 2000-luku hyvä.

 Periaateohjelmat ovat verrattain hyvin varannossa, sektoriohjelmissa 
on aukkoja

 Vanhoja ohjelmia on keskeisiltä osin saatavissa

 Puolueiden ohjelmatyö muuttuu: puoluevaltuustojen/hallitusten 
kannanotot selektiivisesti mukaan 2018 alkanen

”Sotilastaakka suuresti vähennettävä ja rauhanaatetta kehitettävä ja käytännössä toteutettava.”
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Ketä kiinnostaa?

 Tutkijat, opiskelijat, opettajat, media, kansalaiset, puolueet itse

 Tutkimuskäyttöä erityisesti politiikan tutkimuksessa, sosiologiassa, 
kulttuurin- ja kielen tutkimuksessa

 Kansallisesti ja Pohjoismaissa (ohjelmia myös ruotsiksi)

 Pro gradu –töitä (suppeista) aihepiireistä (tietyt puolueet, ajanjaksot, 
käsitteiden ilmeneminen, retoriikan kehittyminen)

 Toimittajat käyttävät tausta-aineistona

 Runsaasti Wikipedia-linkkejä

 Vapaasti käytettävissä

”Täysi vähintään 36 tuntia kestävä yhtämittainen lepoaika viikossa on säädettävä.”
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Tehtyä tutkimusta

 Puolueiden ideologioiden muuttuminen, suhtautuminen “ismeihin” 
(liberalismi, feminismi, sosialismi…)

 Puolueiden suhtautuminen tai erot suhtautumisessa sukupuolten 
tasa-arvoon, ympäristönsuojeluun, perintöverotukseen tai ilmiöihin

 Hyvinvointivaltion määritelmän vertailu Pohjoismaissa

 Nationalismin ilmeneminen kulttuuripolitiikassa

 Miten ja milloin esim. populismi ilmenee ohjelmissa

 Turvallisuuspolitiikan diskurssin muodostuminen

 Asevelvollisuus sotien aikaan

”Yliopistojen ja korkeakoulujen virallinen kieli on suomenkieli ja kaikki niiden vakinaiset opettajat 
ovat velvoitettavat luennoimaan suomenkielellä.”
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Medodi?

 Mahdollistaa kvantitatiivisen tai kvalitatiivisen lähestymisen siinä 
missä mikä tahansa tekstikokoelma

 Analysoitu käsitteiden ilmenemien määriä, tiheyksiä, liittymisiä toisiinsa 
ja käsitteiden määritelmiä..

 Kertomusanalyysit, teemoittelut, retoriset analyysit, 
diskurssianalyysit…

 Käsitteiden määrittelyjä ja tekstintulkintaa tehty Pohtivan aineistoilla

 Tutkijan/käyttäjän valittavissa

”Miehen edusmiesoikeus vaimoonsa nähden on poistettava ja siviililaki sen johdosta erinäisissä 
kohdin muutettava.”
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Hakulause

Ohjelmatyypit

Aikajana

Puolueryhmät

Kielet

Palauta oletukset
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Haku ja rajausmahdollisuudet

 Puolueet ryhmitelty aktiiviselle nelikentälle:

 Eduskuntapuolueet

 Rekisteröityneet puolueet

 Historialliset, joskus eduskunnassa olleet puolueet

 Historialliset puolueet, jotka eivät koskaan ole olleet eduskuntapuolueita

 Puolueiden “sukutaulut” 

 Maalaisliitto  Keskustapuolue  Suomen Keskusta

 SMP ≠ Perussuomalaiset

 Kansallinen viskipuolue  Liberaalipuolue – Vapaus valita

”Maksuton lääkärin apu ja lääkkeet, synnytysapu ja hautaus on kaikille annettava. ”
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Haku ja rajausmahdollisuudet

 Rajaus myös

 ohjelman tyypin mukaan (yleisohjelma, vaaliohjelma, erityisohjelma, 
tavoiteohjelma, muut)

 aikajanalla

 kielen mukaan

 Haku sallii katkaisun (*), Boolen operaattorit ja fraasihaut

”Kyytilaitokseen nähden on, kyytirahaa sopivasti korottamalla, pyrittävä siihen, että tämä laitos 
tulee itsensä kannattavaksi.”
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Pohtiva asiakaspalvelu

 Mahdotonta vastata kysymyksiin

 kuinka kattava kokoelma tarkalleen on?

 onko teillä kaikki puolueen X ohjelmat?

 miksei teillä ole ohjelmaa Y?

 Olen kuullut, että on olemassa ohjelma X, voitteko etsiä sen?

 Mahdollista vastata kysymyksiin

 kuinka hakea/löytää tiettyjä tekstejä

 onko ohjelmassa todellakin sanottu 2+2=5..? (digitointivirhe)

 miltä vuodelta/ajanjaksolta jokin tuntematon ohjelma on

 aiotteko lisätä puoluejärjestöjen tai muiden liikkeiden tekstejä

 kuinka viitata ohjelmiin 
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Jos tulevaisuudelta saisi toivoa

 Vielä paremmat hakumahdollisuudet

 Kohdistaminen tekstin osiin tai ilmenemistiheyteen/läheisyyteen

 Osumien korostaminen

 Ontologisointi (tai rinnakkaistermien tarjoaminen)

 Hallitusohjelmat mukaan

 Koneluettava rajapinta

 Kokoelmaa kasvatetaan minimissään valtakunnallisten vaalien 
yhteydessä

 Keruutyö sangen työvoimavaltaista

”Erityisesti nykyisessä maailmanhistorian vaiheessa vaatii Suomen tulevaisuus vahvistamaan 
valtakuntaamme luomalla sen asujaimistosta elävän kansallistunnon yhdistämä, eheä kansakunta.”
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Yritäpä ite
 https://www.fsd.uta.fi/pohtiva/haku?start_year=1880&end_year=2019&type2=yleisohjelm

a&type1=vaaliohjelma&type5=tavoiteohjelma&type3=erityisohjelma&type4=muu_ohjel
ma&party1=PARLIMENTARY&party=PS&party=KOK&party=KESK&party=VIHR&party=SFP&
party=KD&party2=OTHER_REGISTERED&party=LPVV&party=PIR&party=EOP&party=KP&pa
rty=FP&party=IP&party=SIN&party=SKE&party=STL&party3=FORMER_PARLIMENTARY&pa
rty=DEVA&party=EPV&party=IKL&party=IKP&party=KE&party=KP2&party=KESKP&party=L
KP&party=LIB&party=MAAL&party=M2011&party=NUOR&party=NSP&party=PKP&party=P
OP&party=STPV&party=SP&party=SMP&party=SKDL&party=SKYP&party=KP3&party=SKTL
&party=SPK&party=SPP&party=SSTP&party=STP3&party=TPSL&party=VL&party4=OTHER_
FORMER&party=ASEV&party=EKA&party=EVY&party=IPU&party=SIK&party=KVP&party=K
A&party=LP&party=LLP&party=MVS&party=NAISL&party=NAISP&party=PULA&party=RSE
S&party=STP2&party=STP1&party=SKJ&party=SKS&party=SSP&party=STP&party=SEP&pa
rty=SKSL&party=SKT&party=SKSO&party=SKL&party=SPV&party=SVL&party=YYP&party=
SI&party=SNKY&party=TPK&party=VAIHT&party=VSL&party=VAP&party=YR&party=YV&la
nguage1=FI&language2=SV&language3=EN&language4=muu&stext=t%C3%A4ysty%C3%
B6llisyys&sortable-table_length=25

 Haettu “täystyöllisyys” kaikista Pohtivan tietueista ;) 

https://www.fsd.uta.fi/pohtiva/haku?start_year=1880&end_year=2019&type2=yleisohjelma&type1=vaaliohjelma&type5=tavoiteohjelma&type3=erityisohjelma&type4=muu_ohjelma&party1=PARLIMENTARY&party=PS&party=KOK&party=KESK&party=VIHR&party=SFP&party=KD&party2=OTHER_REGISTERED&party=LPVV&party=PIR&party=EOP&party=KP&party=FP&party=IP&party=SIN&party=SKE&party=STL&party3=FORMER_PARLIMENTARY&party=DEVA&party=EPV&party=IKL&party=IKP&party=KE&party=KP2&party=KESKP&party=LKP&party=LIB&party=MAAL&party=M2011&party=NUOR&party=NSP&party=PKP&party=POP&party=STPV&party=SP&party=SMP&party=SKDL&party=SKYP&party=KP3&party=SKTL&party=SPK&party=SPP&party=SSTP&party=STP3&party=TPSL&party=VL&party4=OTHER_FORMER&party=ASEV&party=EKA&party=EVY&party=IPU&party=SIK&party=KVP&party=KA&party=LP&party=LLP&party=MVS&party=NAISL&party=NAISP&party=PULA&party=RSES&party=STP2&party=STP1&party=SKJ&party=SKS&party=SSP&party=STP&party=SEP&party=SKSL&party=SKT&party=SKSO&party=SKL&party=SPV&party=SVL&party=YYP&party=SI&party=SNKY&party=TPK&party=VAIHT&party=VSL&party=VAP&party=YR&party=YV&language1=FI&language2=SV&language3=EN&language4=muu&stext=t%C3%A4ysty%C3%B6llisyys&sortable-table_length=25
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Yritäpä ite

 https://www.fsd.uta.fi/pohtiva/haku?start_year=1880&end_year=2019&type2=yl
eisohjelma&type1=vaaliohjelma&type5=tavoiteohjelma&type3=erityisohjelma
&type4=muu_ohjelma&party1=PARLIMENTARY&party=SDP&language1=FI&lang
uage2=SV&language3=EN&language4=muu&stext=t%C3%A4ysty%C3%B6llisyys

 Haettu “täystyöllisyys” SDP:n ohjelmista

 https://www.fsd.uta.fi/pohtiva/haku?start_year=2000&end_year=2019&type2=yl
eisohjelma&type1=vaaliohjelma&party1=PARLIMENTARY&party=SDP&party=PS
&party=KOK&party=KESK&party=VIHR&party=VAS&party=SFP&party=KD&party
2=OTHER_REGISTERED&party=LPVV&party=PIR&party=EOP&party=KP&party=FP
&party=IP&party=SIN&party=SKE&party=STL&language1=FI&language2=SV&st
ext=ty%C3%B6tt%C3%B6myys+%2Bsosiaaliturva*&sortable-table_length=10

 Haettu “työttömyys +sosiaaliturva*” nykypuolueiden vaali- ja yleisohjelmista 
2000-luvulla

https://www.fsd.uta.fi/pohtiva/haku?start_year=1880&end_year=2019&type2=yleisohjelma&type1=vaaliohjelma&type5=tavoiteohjelma&type3=erityisohjelma&type4=muu_ohjelma&party1=PARLIMENTARY&party=SDP&language1=FI&language2=SV&language3=EN&language4=muu&stext=t%C3%A4ysty%C3%B6llisyys
https://www.fsd.uta.fi/pohtiva/haku?start_year=2000&end_year=2019&type2=yleisohjelma&type1=vaaliohjelma&party1=PARLIMENTARY&party=SDP&party=PS&party=KOK&party=KESK&party=VIHR&party=VAS&party=SFP&party=KD&party2=OTHER_REGISTERED&party=LPVV&party=PIR&party=EOP&party=KP&party=FP&party=IP&party=SIN&party=SKE&party=STL&language1=FI&language2=SV&stext=ty%C3%B6tt%C3%B6myys+%2Bsosiaaliturva*&sortable-table_length=10
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Kysymyksiä? Pohditaan yhdessä.

Tuomas J. Alaterä 
tuomas.alatera@tuni.fi 

orcid.org/0000-0002-3448-3448

https://www.fsd.uta.fi/pohtiva/
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