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Tiivistelmä 

Yleisten vaalien tuloksen ennustaminen on yksi vanhimmista tietotekniikan 

soveltamisalueista. Ensimmäisen kerran tietokonetta käytettiin Yhdysvaltain 

presidentinvaalin lopputuloksen ennustamisessa vuonna 1952. Tietokoneena oli 

Yhdysvaltain ensimmäinen kaupallisiin tarkoituksiin suunniteltu laitteisto, joka oli 

otettu käyttöön vasta vuosi ennen presidentinvaaleja. Tietotekniikan 

hyödyntämiseen on ollut syynä televisioyhtiöiden tarve nopeuttaa vaalien 

tulospalvelua, ja tietokoneitten valmistajien halu saada positiivista julkisuutta 

tuotteilleen paljon katselijoita ja kuuntelijoita tavoittavissa tulosohjelmissa. Ajan 

kuluessa tietotekniikan kehittyminen on tehnyt mahdolliseksi monipuolistaa vaalien 

ennakkotulosten tiedottamista ja hyödyntää sitä myös muissa vaalien 

toimittamiseen liittyvissä työvaiheissa, joita ovat äänioikeuden määrittely, 

äänestäminen, vaalitulospalvelu ja vaalien jälkeinen tulosten tilastointi.  

Tietotekniikan käyttö Suomen vaaleissa alkoi 1960-luvulla. Silloin sai paljon 

huomiota vaalituloksen ennustamisessa käytetty vaaliprognoosi sekä onnistuessaan 

että epäonnistuessaan. Prognoosilla alkanut tietotekniikan käyttö on puolen 

vuosisadan historian aikana laajentunut vaalien toimittamisen kaikkiin työvaiheisiin 

äänestämistä lukuun ottamatta. Tämän tutkimuksen päätavoitteena on analysoida 

miten yleisten vaalien toimittamisessa tietotekniikan tarjoamien mahdollisuuksien 

hyödyntäminen on edennyt Suomessa, mikä siihen on vaikuttanut, miten palvelujen 

asiakkaat ovat kokeneet etenemisen ja mitkä ovat tulevaisuuden näkymät? 

Vaalit ovat tietojärjestelmien kehittämisen näkökulmasta poikkeuksellisen vaikea 

soveltamisalue. Järjestelmien on oltava täysin virheettömiä ja niiden 

käyttöönottoaikataulu on tarkoin määritelty. Vaikeuden ohella työ on epäkiitollista, 

koska onnistumisia ei juurikaan huomata, mutta epäonnistumiset näkyvät ja 

kuuluvat miljoonille television ja radion tulosohjelmien katselijoille ja kuuntelijoille. 

Tavoitteena on ollut kuvata miten haasteisiin on onnistuttu vastaamaan kaikissa 

Suomen yleisissä vaaleissa, joissa on käytetty tietokoneita vuodesta 1966 vuoteen 

2014.    

Tutkimuksessa on käytetty ensisijaisena tutkimusmetodina kuvailevaa 

tapaustutkimusta, jossa tutkimuksen kohteena on Yleisradion vaalitulospalveluissa 

käyttämä tietotekniikka. Kohteena on vaalitulospalvelu, koska se on vanhin ja 
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näkyvin vaalien toimittamiseen liittyvä tietojärjestelmä. Vaikka tapaustutkimus 

koskee vaalien ennakkotulosten laskentaa ja tiedottamista, sen rinnalla on selvitetty 

myös tietotekniikan kehittämistä vaalitulospalvelua edeltävissä ja sitä seuraavissa 

tehtävissä. Näin on saatu kokonaiskuva tietotekniikan käytöstä alkaen vaalien 

valmistelusta päätyen lopputulosten julkistamiseen ja tulosten tilastointiin.  

Tutkimuksen empiirisen osan muodostavat kuvaukset Suomessa tietotekniikkaa 

hyödyntäneistä vaaleista. Kuvausten laadinnassa on sovellettu työsysteemiajattelua, 

jonka pohjalta on kehitetty eri vaalien analysointiin sopiva jäsentelymalli. Mallissa 

vaalitulospalvelu on jäsennelty vaalitietojärjestelmiin, tietotekniikkapalveluihin, 

asiakkaisiin ja vaalitulospalveluun vaikuttaviin ulkoisiin tekijöihin. 

Työsysteemiajattelu korostaa tietojärjestelmien asiakkaiden roolia, sillä sen mukaan 

tietojärjestelmien onnistuminen määrittyy järjestelmien asiakkaille tuottaman 

hyödyn kautta. Vaalitulospalvelussa hyödyn saajia eli asiakkaita ovat esimerkiksi 

television vaalitulosohjelmia seuraavat katselijat. Asiakkaiden saamia hyötyjä on 

mitattu vaaliennusteen nopeudella ja tarkkuudella sekä television katselijamäärillä 

vaali-iltoina. Vaalitietojärjestelmien kehittämisvaihtoehtojen arvioinnissa on 

käytetty kriteereinä myös innovaation vaikutuksia sosiaalisiin ja poliittisiin 

ympäristöihin. 

Historiantutkimuksen ytimenä ovat tutkimusaiheeseen liittyvät lähdeaineistot. 

Keskeisimmät käytetyt lähteet ovat Yleisradion uutisarkistossa olevat vaaliasiakirjat, 

äänite- ja kuva-arkistojen tallenteet, television katselijatutkimusten tulokset, 

Yleisradion johtokunnan pöytäkirjat, sanomalehtien ja aikakauslehtien kirjoitukset 

sekä vaalitulospalvelujen avainhenkilöitten haastattelut. Aineiston tutkimisessa on 

käytetty historiallista metodia soveltamalla sen periaatteita aineiston keruussa ja 

kuvausten laadinnassa.  

Vaalien kuvauksia analysoimalla on päädytty johtopäätökseen, jonka mukaan 

tietotekniikan hyväksikäytön painopiste on siirtynyt tukipalveluista osaksi 

vaaliorganisaatioiden ydintoimintoja. Esimerkki vaaleihin liittyvästä 

ydintoiminnosta on Yleisradion tulosohjelma televisiossa. Muutoksen on tehnyt 

mahdolliseksi 1980-luvulla alkanut tietojenkäsittelyn verkostoituminen, internetin 

synty sekä tietotekniikan käytön helppous. Yleisradion vaalitulospalvelussa 

painopisteen muutokseen vaikutti myös uutistoimitusten oppiminen hyödyntämään 

tietotekniikkaa ohjelmatuotannossa ja ohjelmatuotannon muuttuminen 

digitaaliseksi. Samalla tietotekniikkaa ruvettiin käyttämään kilpailutekijänä television 

katselijoiden suosion tavoittelussa. Tässä on avaintekijänä ollut Yleisradion 

ennusteen käyttö osana television tulosohjelmaa.  
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Tietokonevaalien kuvausten analysointi toi esille vaalitulospalvelun vaikutuksen 

Yleisradion päätöksiin ulkoistaa, kotouttaa tai sisäistää tietotekniikkapalveluja. 

Samalla se herätti tarpeen tutkia myös muita päätöksiin vaikuttaneita tekijöitä, jotta 

saatiin kokonaiskuva päätösten perustelujen muuttumisesta 50 vuotta kattavan 

tutkimusajanjakson kuluessa. Analyysissä havaittiin taloudellisten tekijöitten ohella 

myös muiden, usein vaikeasti rahassa mitattavien tekijöitten vaikutus Yleisradion 

tietotekniikan hankintapäätöksiin. Ajan kuluessa niiden vaikutus on kasvanut. 

Tietotekniikan ulkoistamisia, kotouttamista ja sisäistämisiä on usein selitetty 

transaktiokustannusteorialla, tutkitussa tapauksessa se ei ole ollut riittävä selittäjä.    

Tietotekniikan painopisteen muutostrendi ei ole vielä toteutunut äänestämisessä. 

Siksi tämän tutkimuksen mukaan keskeisin vaalien toimittamiseen liittyvä 

kehittämiskohde pitkällä tähtäyksellä liittyy äänestämiseen internetin kautta. 

Suomessa internetäänestyksen käyttöönottoa voidaan perustella sen positiivisilla 

vaikutuksilla äänestysaktiivisuuteen. Julkisessa keskustelussa on toistuvasti 

kuitenkin esitetty näkemys, että internetäänestys ei lisää äänestysaktiivisuutta 

maassamme. Tämä tutkimus osoittaa näkemyksen vääräksi. Perusteluina ovat 

äänestämisen helppouden positiivinen vaikutus äänestysaktiivisuuteen, 

ennakkoäänestysajan pidentämismahdollisuus vaalipäivään saakka ja nuorten 

äänestysaktiivisuuden arvioitu kasvaminen internetin käytön kautta.  

Internetäänestyksen käyttöönotto edellyttää hyvän teknisen ratkaisun lisäksi 

positiivisen asenteen luomista ilman viranomaisten valvontaa tapahtuvalle 

äänestämiselle. Tällöin pitää hyväksyä periaate, jonka mukaan äänestämisen 

helppous on tärkeämpi kuin se, että äänestäjän pitää huolehtia vaalisalaisuudesta ja 

vaalivapaudesta itse ja että äänestäjä voi luovuttaa oman äänioikeutensa jollekin 

muulle henkilölle. Periaatteen hyväksyminen aiheuttaa muutoksia lainsäädäntöön.  

Äänestämisen salliminen internetin kautta olisi luonteva jatko Suomen vaalien 

toimittamisen historiassa, jossa keskeisenä tavoitteena on ollut jo 1960-luvulta 

alkaen tehdä äänestäminen mahdollisimman helpoksi ja sitä kautta edistää 

kansalaisten osallistumista vaaleihin, mikä on demokratian peruslähtökohta. Samalla 

väitöskirjan otsikon muotoilu "Vaaliennusteesta internetäänestykseen?" voitaisiin 

kirjoittaa ilman kysymysmerkkiä. 
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Abstract 

Forecasting the results of a general election is one of the oldest applications of 

ICT. The first time a computer was used in elections was during the presidential 

election in the USA in 1952. The computer that was used was the first device in the 

US designed for commercial purposes, and it had been in use for just one year 

before the presidential elections. Reasons for using the computer included the need 

of television companies to speed up their election results service and the desire of 

computer manufacturers to generate positive publicity for their products via the 

results service, which reached a wide audience of viewers and listeners. Over time, 

developments in information technology have allowed us to make the broadcasting 

of preliminary results more versatile and to utilise information technology in tasks 

relating to holding an election, such as determining the right to vote, voting and 

compiling statistics on the results after the election.  

The use of information technology in Finnish elections began in the 1960s. The 

election forecast used to predict results attracted lots of attention as it was highly 

successful in 1966, but failed completely in 1970. Since then, over the course of 

half a century the use of information technology has widened to encompass the 

production of all work phases relating to an election with the exception of voting 

itself. The primary goal of this study is to analyse how the opportunities brought 

about by the utilisation of information technology in general elections have 

developed in Finland, what has influenced this process, how the service’s 

customers have experienced this progress, and what the outlook for the future is. 

From an information system development perspective, elections are an 

exceptionally challenging area of application. Systems must be completely flawless 

and their deployment schedule is very precisely defined. In addition to the 

difficulty, the work is thankless, since success is rarely recognised, but failure is 

highly visible to an audience of millions watching or listening to the results 

programmes on television or on the radio. The aim was to outline how challenges 

have been successfully dealt with in all of Finland’s general elections in which 

computers were used during the period from 1966 to 2014. 

The primary research method used in this study is the descriptive case study, 

with the information technology used in the Finnish Broadcasting Company Yle’s 
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election result services as its subject. The election results service is the subject as it 

is the oldest and most prominent information system used to provide election 

results. Although the case study concerns the calculation and broadcasting of 

preliminary results, the development of information technology in tasks which 

both precede and follow the election results service has also been studied. This 

provides an overall picture of the use of information technology starting from 

preparations for the elections to the publication of final results and the compilation 

of statistics.  

The empirical part of the study comprises descriptions of Finnish elections 

which have made use of information technology. When writing the descriptions, I 

have applied the work system approach, based on which a structural model suitable 

for analysing different elections was developed. In the model, the election results 

service was organised into election information systems, information technology 

services, customers, and external factors which have an impact on the election 

results service. The work system approach emphasises the role of information 

system customers, since the information systems’ success is determined through 

the amount of benefit to the customers. For the election results service, the 

recipients of this benefit – that is, the customers – are the viewers following the 

election results programme broadcast on the television, for example. The benefits 

to customers are measured using the speed and accuracy of the election forecast 

and the number of viewers on election nights. When assessing the development 

alternatives for election systems, the innovation’s impact on social and political 

environments is also used as a criterion. 

Historic research revolves around relevant source material. The most important 

sources used in this study are election documents, audio and video recordings, the 

results of television audience research and minutes from the Yle Board of 

Directors all in the Yle archives, as well as articles in newspapers and magazines 

and interviews with key members of staff from the election results service. During 

the study, the principles of the historical method were applied when collecting 

material and writing the descriptions.  

Through analysis of the descriptions of the elections, it was concluded that the 

focus of the utilisation of information technology has shifted from support services 

to the core activities of electoral organisations. For example, one of the core 

activities relating to elections is the Yle results programme on television. The 

change was made possible by the networking of data processing which began in the 

1980s, the birth of the Internet and how easy it is to use information technology. 

The change in the focus of the Yle election result service was also influenced by 
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news agencies learning to utilise information technology in their programme 

production and its digitalisation. At the same time, information technology began 

to be used as a competitive edge to garner popularity with television viewers. One 

key factor was the use of the Yle forecast as part of the results programming.  

The analysis of the descriptions of computer elections highlighted the impact 

that the elections results service had on Yle’s decisions to outsource, insource or 

backsource information technology services. It also raised the need to study other 

factors which influenced decisions in order to form an overall picture of how the 

reasons behind decision-making changed over the 50 year study period. The 

analysis found that in addition to economic factors, other significant factors which 

are difficult to measure in monetary terms also affected Yle’s decisions concerning 

outsourcing or insourcing. Over time, their impact has grown. The outsourcing 

and insourcing of information technology is often explained using transaction cost 

theory, but in the case at hand it does not provide a sufficient explanation. 

The change in information technology focus has not yet been realised in voting. 

For that reason, this study suggests that the most significant area for development 

in holding elections in the long term relates to internet voting. In Finland, the 

implementation of internet voting can be justified through its positive effect on 

voter turnout. However, the claim that internet voting has not increased voter 

turnout in our country is repeatedly presented in public discussions. This study 

proves that claim wrong. The reasons for this are the positive impact that the ease 

of voting has on turnout, the opportunity to lengthen the early voting period until 

the date of the election and the expected increase in turnout amongst young people 

due to internet use. 

The implementation of Internet voting requires not only a good technical 

solution, but also the creation of a positive atmosphere for voting that takes place 

without official supervision. In these cases, we must accept the principle by which 

ease of voting is more important than the voter having to take care of voting 

secrecy and electoral liberty themselves, and that the voter could transfer his or her 

right to vote to some other person. The approval of this principle will result in 

changes to legislation.  

Permitting Internet voting would be a natural step forward in the history of 

Finnish elections, wherein the key target since the 1960s has been to make voting 

as easy as possible and to therefore promote higher turnout and participation, 

which itself is the basis of democracy. At the same time, this would fulfil the title 

of my doctoral thesis “From election forecast to Internet voting”. 
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Esipuhe 

Tämä tutkimus käsittelee erästä demokraattisen yhteiskunnan keskeisintä toimintoa 

eli yleisten vaalien toimittamista ja siinä käytettyä tietotekniikkaa. Lähtökohtana 

tutkimuksen tekemiselle on ollut henkilökohtainen kiinnostus ja kokemus vaalien 

tietotekniikasta, luoda pohjaa tietotekniikan hyväksikäytön kehittämiselle vaalien 

toimittamisessa sekä tarve täydentää tietotekniikan historian vähälukuista 

tutkimusta Suomessa. 

Ajatus tehdä väitöskirja vaalien tietotekniikasta on ollut mielessä ja haaveena 

vuosikymmeniä. Työtovereitten ja ystävien rohkaisun ja pienen painostuksen 

jälkeen päätin viimein vuonna 2007 ryhtyä ajatuksista tekoihin. Tästä kiitokset Tuuli 

Tukiaiselle, Olavi Niemelälle ja Eira Standetskjöld-Nordenstamille.  

Tutkimukseni ytimenä on kattava lähdeaineisto tietotekniikan käytöstä vaaleissa. 

Suuri kiitos kuuluu Yleisradion uutistoiminnalle, joka on antanut käyttööni vaalien 

tulospalvelujen kehittämiseen liittyvän kirjallisen aineiston neljänkymmenen vuoden 

ajalta. Kiitos myös television ja radion ohjelma-arkistojen henkilökunnalle ja Jouni 

Frilanderille, joka on auttanut vaalitulospalvelujen televisio- ja radiolähetysten 

tutkimisessa.  

Lähdeaineistoa on täydennetty haastatteluilla. Kiitos varsinkin Ralf Fribergille ja 

Risto Sänkiaholle, jotka olivat keskeiset henkilöt Yleisradion ensimmäisissä 

vaalitulospalveluissa 1966-1970. Heidän muistikuvansa ovat olleet korvaamattomia 

ensimmäisten tietokonevaalien historiaa kirjoitettaessa. 

Esitän suuren kiitoksen Heimo Penttiselle, joka on laatinut analyysejä 

Yleisradion tuloslaskennan etenemisestä vaali-iltoina. Hänen pitkäaikainen 

kokemus vaalien tietotekniikasta on ollut tutkimuksessa avainasemassa.  

Suuret kiitokset kuuluvat Erja Ruohomaalle. Hänen tietämys tutkimustyöstä ja 

asiantuntemus television katselijatutkimuksista on ollut keskeistä. Ruohomaan 

panos ajoittui erityisesti loppuvaiheeseen, jolloin sain asiantuntevaa palautetta sekä 

sisällöstä että viimeistelystä. Erikseen haluan kiittää Matti Nukaria. Hänen kokemus 

journalistisesta työstä on auttanut minua asemoimaan tietotekniikan roolia osaksi 

television ja radion ohjelmatuotantoa. 

Emeritus professori Pertti Järvinen Tampereen yliopiston informaatiotieteiden 

yksiköstä on ohjannut ja perehdyttänyt minut uudelleen tieteelliseen työhön, joka 
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oli ehtinyt unohtua työelämän aikana. Lämpimät kiitokset hänelle tuesta ja 

ohjauksesta. Ilman Järvisen asiantuntemusta ja pitkämielisyyttä tutkimustyöni ei 

olisi valmistunut esityskelpoiseen muotoon. 

Työni esitarkastajat, professori Pekka Neittaanmäki Jyväskylän yliopistosta ja 

filosofian tohtori, tutkija Petri Paju Turun yliopistosta ovat tehneet suuren työn 

perehtyessään aiheeseeni. He ovat antaneet hyviä neuvoja tutkimuksen sisällön 

selkeyttämiseen ja esityksen viimeistelyyn, joista heille suuri kiitos. 

Lopuksi kiitos läheisimmilleni tuesta, jota on tarvittu varsinkin tutkimustyön 

loppuvaiheessa. Erikoisesti kiitos Sirpa Harjanteelle kannustamisesta, kun on 

tuntunut siltä, että "ei tästä mitään tule". 

Toivon, että tutkimukseni herättäisi pohdintaa tietotekniikan hyödyntämisestä 

vaalien toimittamisessa ja auttaisi ratkaisemaan vaalien tietotekniikan 

toteuttamisessa eteen tulevia ongelmia.                 
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1. Johdanto   

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen aihepiiriä, joka on vaalien toimittamisessa 

käytetty tietotekniikka. Lisäksi perustellaan miksi sen tutkiminen on ajankohtaista 

juuri tällä hetkellä. Sen jälkeen esitellään aihetta sivuavaa aikaisempaa tutkimusta ja 

määritellään tutkimustehtävä ja sen toteuttamiseen liittyvät tutkimuskysymykset. 

Tutkimustehtävän pohjalta johdetaan tutkimuksen lähestymistapa ja perustellaan 

käytettävät tutkimusmenetelmät ja -tekniikat. Luvun lopuksi kuvataan tutkimuksen 

kulku ja tutkimuksen rakenne.  

1.1 Aihepiirin ja aiheen esittely  

Vaalien ennakkotuloksista tiedottaminen ja tuloksen ennustaminen televisiossa on 

vaaleissa käytetyn tietotekniikan näkyvin ja tunnetuin osa ja samalla ensimmäinen, 

jossa on käytetty tietokoneita. Nykyisin tietotekniikkaa käytetään myös muissa 

vähemmän huomiota saavissa tehtävissä, jotka liittyvät äänioikeuden määrittelyyn, 

äänestyslippujen laskentaan, keskitettyyn tulosten keruuseen ja laskentaan sekä 

lopputulosten tilastointiin. Vaalitulosten tiedottamisessa tietotekniikka on jo kiinteä 

osa television tulosohjelmia ja lehdistön tulospalvelua. Seuraava kehittämissuunta 

näyttää olevan tietotekniikan hyödyntäminen äänestämisessä internetin kautta. 

Tässä tutkimuksessa kuvataan ja analysoidaan tietotekniikan hyväksikäytön 

historiallista muutosta Suomessa vaalien toimittamiseen liittyvissä 

tietojenkäsittelytehtävissä 50 vuoden aikana ensimmäisistä tietokonevaaleista1,2 

1960-luvulta alkaen vuoteen 2014 saakka. Lisäksi arvioidaan tulevaisuuden 

kehittämisvaihtoehtoja Suomessa. 

                                                   
1 Tässä tutkimuksessa käytetään alaviitteitä tarkentamaan yksityiskohtia ja viittamaan yksityisissä 
arkistoissa oleviin primäärilähteisiin. Arkistot on luetteloitu tämän tutkimuksen lopussa. 

2 Termiä tietokonevaalit käytettiin 1960-luvulla yleisesti kuvaamaan vaaleja, joiden ennakkotulosten 
tiedottamisessa käytettiin tietokoneita. Termiä käytetään yhdenmukaisuuden takia tarkoittamaan 
kaikkia vaaleja, joissa on käytetty tietotekniikkaa. Ensimmäiset tietokonevaalit olivat Yhdysvalloissa 
1952 ja Suomessa 1966.  
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Vaalit ja äänestäminen ovat keskeisiä demokratian kulmakiviä. Suomalaiset 

voivat äänestää ehdokasta eduskuntaan, kunnanvaltuustoon, Euroopan Unionin 

parlamenttiin ja tasavallan presidentiksi.  Näitä vaaleja nimitetään yleisiksi vaaleiksi.  

Suomen vaalien järjestämistä säätelee vaalilainsäädäntö, jonka perusta luotiin 1900-

luvun alussa. Äänestämisen keskeiset periaatteet valtakunnallisissa vaaleissa 

(eduskuntavaalit, presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit) on kirjattu perustuslain 

pykäliin 24 ja 25 (PL 731/1999). Vaalien ajankohdasta, ehdokkaiden asettamisesta, 

vaalien toimittamisesta ja vaalipiireistä on annettu perustuslakia tarkemmat 

säädökset vaalilaissa (VL 714/1998). Kunnallisvaaleista on vastaavat määräykset 

kuntalaissa (L 365/1995). Periaatteita, jotka määrittelevät miten äänestetään ja 

miten tulokset lasketaan, nimitetään vaalijärjestelmäksi. 

 Suomen vaalijärjestelmä on kuvattu tiivistetysti oikeusministeriön julkaisemassa 

yleiskuvauksessa (OM 18/51/2010). Sen mukaan vaalit ovat välittömät, suhteelliset 

ja salaiset, äänioikeus on yleinen ja yhtäläinen, kunkin äänestäjän on äänestettävä 

itse ja äänestämisen on tapahduttava vaaliviranomaisen edessä. Yleiskuvauksessa 

todetaan vaalien toimittamisen organisoinnista, että  

ylimpänä vaaliviranomaisena toimii oikeusministeriö, jolla on yleisvastuu vaalien 
toimeenpanosta. Paikallisia vaaliviranomaisia ovat vaalipiirilautakunnat (15 
vaalipiiriä), kuntien (kuntia oli vuoden 2010 alussa 342) keskusvaalilautakunnat, 
vaalilautakunnat (koko maassa noin 2500) ja vaalitoimikunnat (noin 500) sekä 
äänestyspaikkojen (noin 1000) vaalitoimitsijat.  

Lisäksi väestörekisterikeskus ja maistraatit huolehtivat äänioikeusrekisterin 

laadinnasta sekä ulkoasiainministeriö ennakkoäänestyksen järjestämisestä 

ulkomailla. 

Käytännössä vaalien toimittaminen muodostuu useista toisiaan seuraavista 

vaiheista. Kun halutaan korostaa vaalien toimittamisen tutkimista prosessina, 

käytetään siinä merkityksessä myös termiä vaaliprosessi. Vaalien toimittamisen 

vaiheet ovat yksityiskohtia lukuun ottamatta samanlaisia kaikissa demokraattisissa 

vaaleissa.  Vaiheet ovat: 

1. Äänioikeuden määrittely: Äänestyspaikoille laaditaan luettelo kyseisen 
alueen äänioikeutetuista. 

2. Äänestäjän tunnistaminen: Ennen äänestystä äänestäjä pitää tunnistaa 
ja tarkistaa äänioikeusluettelosta hänen äänioikeutensa. 

3. Äänestäminen ja annettujen äänten taltiointi: Annetut äänet talletetaan 
siten, että vaalisalaisuus säilyy. 
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4. Ennakkotulosten laskenta: Äänet lasketaan sovittujen 
laskentamenetelmien mukaisesti.  

5. Ennakkotulosten tiedottaminen: Tulosten laskennan jälkeen 
julkistetaan tulokset. Useissa vaaleissa pyritään tulosta myös 
ennustamaan ennen lopullisten tulosten valmistumista.   

6. Vaalien päättäminen: Päättämistoimiin kuuluvat tarkistuslaskenta, 
lopullisten tulosten julkaiseminen ja vaalitilastojen laadinta. 

Tässä tutkimuksessa keskitytään äänestämiseen ja annettujen äänien taltiointiin sekä 

ennakkotuloksen laskentaan ja tiedottamiseen.  

Vaalien toimittamisen lisäksi tutkimuksen keskeinen käsite on tietotekniikka3 

(engl. information technology), lyhennettynä IT. Tietotekniikan liiton ATK-

sanakirjan (ATK-sanakirja MOT) mukaan "tietotekniikka ja IT tarkoittavat tiedon 

automaattisen käsittelyn ja siirron välineitä ja menetelmiä sekä niiden käytön 

osaamista".  

Tietotekniikkaan liittyy käsite tietojärjestelmä4, joka on ATK-sanakirjan mukaan 

"tietojenkäsittelylaitteista, datansiirtolaitteista ja ohjelmista koostuva järjestelmä, 

jonka tarkoitus on tietoja käsittelemällä tehostaa ja helpottaa jotakin toimintaa tai 

tehdä toiminta mahdolliseksi". Tieteellisessä kirjallisuudessa tietojärjestelmän 

määritelmässä ovat mukana myös ihmiset (esim. Ives, Hamilton & Davis, 1980). 

Tässä tutkimuksessa tietojärjestelmät nähdään osina laajempaa työsysteemikäsitettä, 

joka sisältää myös tietojärjestelmien toimintaan osallistujat5 ja automatisoitujen 

osien lisäksi manuaalisesti suoritettavat toimenpiteet. Vaalien toimittamisessa on 

sekä automatisoituja että manuaalisia työvaiheita. Työsysteemejä käsitellään 

tarkemmin kohdassa 1.4 (tutkimuksen lähestymistapa ja tutkimusmetodit).  

Tietotekniikkaa tutkitaan yliopistoissa monessa eri oppiaineessa, jotka eivät ole 

yksiselitteisesti määriteltyjä. Tässä tutkimuksessa tietojenkäsittelytiede nähdään 

yleisterminä, jonka alle kuuluvat muun muassa tietojenkäsittelyoppi, 

ohjelmistotekniikka ja tietojärjestelmätiede. Tietojenkäsittelyopissa tutkitaan 

tietojenkäsittelyn, tiedon tallennuksen ja siirron teknisiä ongelmia ja niiden 

ratkaisuja. Tietojärjestelmätiede tutkii tietojärjestelmien kehittämistä ja käyttöä sekä 

                                                   
3 Teknologia- ja tekniikkakäsitteitä käytetään usein synonyymeinä. Tässä tutkimuksessa teknologia 
tulkitaan yleiskäsitteeksi, joka sisältää suppeamman operatiivisen tekniikan (esim. tietotekniikka). 

4 Tyyliseikoista johtuen käytetään tietojärjestelmän synonyymeinä informaatiojärjestelmää (engl. 
information system) ja sen lyhennettä IT, vaikka ne eivät tarkalleen ottaen tarkoita kaikissa tilanteissa 
samaa. 

5  Työsysteemiajattelun mukaan ihmiset osallistuvat tietojärjestelmien toimintaan eivätkä ole vain 
tietoteknisten välineiden käyttäjiä.   
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niiden johtamista ja vaikutuksia toimintaympäristöönsä. Suurin osa tätä tutkimusta 

käsittelee tietojärjestelmiä.  

Vaalien toimittamisen eri vaiheita tukevia tietojärjestelmiä kutsutaan termillä 

vaalitietojärjestelmä, joista yksi tunnetuimmista osista on vaalitulosta ennustava 

ohjelmisto. Edellä kuvatun tulkinnan mukaisesti vaalitietojärjestelmä on osa vaalien 

työsysteemiä.     

Koska tutkimuksen tarkastelujakso on lähes 50 vuotta, ovat käsitteet ja termit 

muuttuneet sinä aikana melkoisesti. Uudet käsitteet ja termit kuvataan siinä 

yhteydessä, kun ne esiintyvät ensimmäisen kerran. Mahdollisuuksien mukaan 

käytetään tarkasteltavana olevan aikakauden termejä. Esimerkiksi tietotekniikan 

käytön alkaessa 1960-luvulla käytettiin termiä automaattinen tietojenkäsittely tai 

ATK. Vastaavasti puhuttiin ATK-osastosta, ATK-järjestelmästä ja ATK-palvelusta.  

Keskeinen tietotekniikan käyttöalue vaaliprosessissa on vaalituloksen laskenta, 

joka tapahtuu Suomessa kahdessa vaiheessa. Välittömästi äänestyksen loputtua 

alkaa tulosten alustava laskenta, joka palvelee pelkästään ennakkotulosten 

tiedottamista. Tätä vaaliviranomaisten ja tiedotusvälineitten tulosten laskenta- ja 

tiedotustoimintaa nimitetään vaalitulospalveluksi. Vaalitulospalvelu on vaaliprosessin 

osa, joka alkaa äänestämisen loputtua ja päättyy ennakkotulosten tiedottamiseen ja 

tulosten arviointiin televisiossa, radiossa, lehdistössä sekä nyttemmin myös 

internetissä. Viralliset tulokset syntyvät vasta myöhemmin tapahtuvassa virallisessa 

laskennassa vaalilainsäädännössä tarkasti määriteltyjen sääntöjen mukaisesti. Tämä 

tutkimus keskittyy vaalitulospalveluun.  

Vaalit ovat tietojärjestelmien kehittämisen näkökulmasta poikkeuksellisen 

vaativa soveltamisalue. Järjestelmien on oltava täysin virheettömiä ja niiden 

käyttöönottoaikataulu on tarkoin määritelty. Kriittisin aikataulu on vaalien 

ennakkotulosten tiedottamisessa. Vaalihuoneistojen sulkeutumisen jälkeen kello 

20.00 ensimmäiset tulokset on saatava televisioruutuun heti muutaman sekunnin 

viiveellä. Sitä kuvaa hyvin vaalitulospalveluihin usein liitettävä englanninkielinen 

sanonta ”on-line, real-time and on-air” eli tulokset on saatava heti tietokoneesta 

suoriin televisio- ja radiolähetyksiin. Tietotekniikan kehittäjien kannalta työ on 

haastavuuden ohella epäkiitollista, koska onnistumisia ei juurikaan huomata, mutta 

epäonnistumiset näkyvät ja kuuluvat miljoonille television ja radion tulosohjelmien 

katselijoille ja kuuntelijoille. Kuviossa 1 on esimerkkinä poimintoja vuoden 1970 

eduskuntavaalien ATK-palvelun tuottamien virheellisten tulosennusteiden 

aiheuttamista negatiivisista otsikoista lehdistössä. 
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Kuvio 1.  Poimintoja vuoden 1970 eduskuntavaalien epäonnistumisen jälkeen sanomalehdissä 
julkaistuista otsikoista 

Vaalitulospalvelussa näkyvin ja kuuluvin rooli on tulosohjelmilla, joilla tarkoitetaan 

äänestyksen loputtua lähetettäviä ennakkotuloksia käsitteleviä suoria ohjelmia 

televisiossa ja radiossa. Tulosohjelmien tuottamisessa Yleisradiolla on ollut 

monopoliasema 1990-luvulle saakka. Sen jälkeen on syntynyt kilpailua myös vaalien 

tulosohjelmissa, joka on puolestaan vaikuttanut IT-palvelujen sisältöön ja 

hyväksikäyttöön, kuten myöhemmin todetaan.  

Vaikka tämä tutkimus käsittelee vaalien tietotekniikkaa, se on samalla osa 

teknologisen kehityksen historiaa Suomessa. Tullakseen ymmärretyksi sitä on 

käsiteltävä ajallisessa ympäristössään. Tämä on yksi tutkimuksen keskeinen 

lähtökohta. Teknologinen kehitys, tiedotusvälineitten kilpailutilanteen kiristyminen 

sekä lainsäädännön muutokset vaativat uusia tietoteknisiä ratkaisuja.  
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Tietotekniikan käytön tutkiminen vaaleissa on tärkeää seuraavista syistä: 

1. Kokonaisvaltainen tieteellinen tutkimus puuttuu tietotekniikan 
kehittämisestä ja kehittymisestä yleisten vaalien toimittamisessa, vaikka 
IT on niissä nykyisin hyvin keskeisessä ja näkyvässä roolissa.   

2. Vaaleissa käytetyn IT:n historiaa tutkittaessa kuvataan samalla maamme 
tietotekniikan historiaa yleisemminkin. Myös tätä on tutkittu melko 
vähän.  

3. Suomessa on vireillä monia vaaleissa äänestämiseen ja tulosten 
laskentaan liittyviä valmisteluvaiheessa olevia kehittämishankkeita, 
joiden toteuttamistyölle menneisyyden läpikäynti luo pohjaa.  

4. Historiankirjoituksella on kiire, sillä harvalukuinen vaalien 
tietotekniikan osaajien joukko on jo joko eläkkeellä tai siirtymässä 
eläkkeelle lähivuosina. Tämän takia aikalaisten kokemuksiin perustuvaa 
primääritietoa ei ole enää kovin kauan saatavissa. 

Vaaleihin liittyvän IT:n historian kuvauksen lisäksi hahmotellaan tietotekniikan 

kehittämismahdollisuuksia, joista keskeisin on sähköinen äänestäminen6. Tätä 

ilmentää tutkimuksen otsikko "Vaaliennusteesta internetäänestykseen?".  Aiheeseen 

liittyvään päätöksentekoon tämä tutkimus antaa historiaan perustuvaa taustatietoa.   

1.2 Aikaisempi tutkimus ja lisätutkimuksen tarve  

Tässä kohdassa käsitellään vaalien toimittamiseen liittyvän tietotekniikan 

hyväksikäytön historian ja tulevaisuuden tutkimustilannetta. Lisäksi käsitellään 

joitakin tutkimuksen aihetta sivuavia tutkimuksia viestinnän sekä poliittisen- ja 

kulttuurihistorian alueilta.  

1.2.1 Tietotekniikan historian tutkimus 

Tämän tutkimuksen taustaksi sopii Jaana Porran, Rudy Hischheimin ja Michael 

Parksin (2014) tuore tietojärjestelmien historian tutkimusta käsittelevä artikkeli. 

Porran ym. mukaan ensimmäinen tietojärjestelmien historiaa käsittelevä tutkimus 

                                                   
6 Sähköinen äänestys tarkoittaa äänestämistä tietotekniikkaa käyttämällä.  
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julkaistiin jo vuonna 1960, kun Floyd Mann ja Lawrence Williams (1960) 

analysoivat tietokoneitten käyttöönoton suhdetta organisaatiomuutoksiin. Tämän 

jälkeen on julkaistu joitakin tapaustutkimuksia, joissa on kuvattu tietojärjestelmien 

kehittämistä. Lisäksi on tehty useita tietojenkäsittelyn teknologiaan liittyviä 

tutkimuksia ensimmäisten tietokoneitten kehittämisestä ja käytöstä. Seuraavalla 

vuosikymmenellä tutkimuksen painopiste alkoi siirtyä tietojärjestelmien 

kehittämiseen ja tietojärjestelmätiede alkoi muotoutua omaksi tieteenalaksi.  

Richard Mason, James McKenney ja Duncan Copeland (1997a, 257-258) 

korostavat historian merkitystä ja lainaavat artikkelissaan "Developing an Historical 

Tradition in MIS Research" taloustieteilijä ja historioitsija Joseph Schumpeteriä, 

joka on todennut: 

Minkä tahansa tutkimusalueen, jotta sitä voidaan perustellusti kutsua "tieteeksi" 
täytyy tuottaa neljänlaista tietoutta: (1) empiiristä tietoa, havaintoja ja faktoja, (2) 
teorioita ja paradigmoja, (3) eettisiä asioita ja (4) historiaa. Historian tutkiminen on 
välttämätöntä liittämään muut kolme tietouden lajia aikaan ja ympäristöön.  

Mason ym. toteavat edelleen, että vuoteen 1997 saakka tietojärjestelmätieteessä on 

keskitytty kahteen ensimmäiseen alueeseen, kolmatta on tutkittu jonkin verran ja 

tieteellinen historian tutkimus on vasta alkamassa.  

Rudy Hirschheim ja Heinz Klein (2012, 196) ovat esittäneet tietojärjestelmien 

historialle jäsentelyn, jossa historiallinen kehitys ja niille tyypilliset tutkimusteemat 

on jaettu neljään ajanjaksoon: 

Ensimmäinen jakso (1960-luvun puolesta välistä 1970-luvun puoleenväliin): 

- päätöksenteon tukijärjestelmät 

- käyttöliittymät 

- tietosysteemien rakentamismenetelmät  

Toinen jakso (1970-luvun puolestavälistä 1980-luvun puoleenväliin): 

- tietojärjestelmien käyttäjien tyytyväisyyden mittaaminen 

- osallistuva suunnittelu 

Kolmas jakso (1980-luvun puolestavälistä 1990-luvun loppupuolelle):     

- tietotekniikan tuottavuus 

- TAM-malli (Technology Acceptance Model) 

- IT:n ulkoistus 

- liiketoimintaprosessit 
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Neljäs jakso (1990-luvun loppupuolelta tähän päivään saakka):         

- internet / kaupankäynti 

- tietämyksen hallinta 

- suunnittelututkimus. 

Huomionarvoista on, että Hirschheimin ja Kleinin ajanjaksoissa ei yhdessäkään 

esiinny tietotekniikan historian tutkimusta merkittävänä tutkimusteemana. Heidän 

jakonsa neljään ajanjaksoon sopii hyvin yhteen myöhemmin tässä tutkimuksessa 

käytettävän tutkimusajanjakson periodisoinnin kanssa tutkittaessa Suomen 

tietokonevaalien historiaa.  

Muiden maiden tapaan myös Suomessa tietotekniikan historian tarkastelu on 

saanut alkunsa alan ammattilaisten kirjoittamista muistelmista. Jaakko Suomisen 

(2001) laatimassa tietotekniikan historian bibliografiassa mainituista suomalaisista 

muistelmateoksista tämän tutkimuksen aiheeseen liittyvät Valtion 

tietokonekeskuksen johtaja Otto Karttusen (1986) muistelmateos ”Avainpaikalla 

tietotekniikan kehityksessä” ja tietojenkäsittelyopin professori Martti Tienarin 

(1993) toimittama kirja "Tietotekniikan alkuvuodet Suomessa". Molemmat ovat 

monipuolisia lähdeteoksia. Ne kuvaavat tietotekniikan historiaa lähinnä yritysten 

johtoportaan tai IT-päälliköiden näkökulmista. Tässä tutkimuksessa 

tarkastelukulma on päinvastainen, sillä tässä tutkitaan vaalien tietotekniikkaa siinä 

mukana olleiden toteuttajien kokemusten pohjalta. Uusimmista tietotekniikan 

historiaa koskevista teoksista on hyödynnetty Ari Mannisen (2003) kirjaa "Näin 

tehtiin Suomesta tietoyhteiskunta". Myös se perustuu suurelta osin tietotekniikan 

vaikuttajien muistelmiin. 

Suomessa teknologian ja tietotekniikan historian tieteellistä tutkimusta ovat 

tehneet teknologian historiaa tutkineen Timo Myllyntauksen (2008, 11-14) mukaan 

taustoiltaan erilaiset tutkijat, jotka eivät ole muodostaneet mitään yhtenäistä 

koulukuntaa. Mielenkiintoista on havaita, että tämän tutkimuksen keskiössä 

olevassa tietojärjestelmätieteessä ei ole toistaiseksi tehty Suomessa historian 

tutkimusta, jos siksi ei katsota muistelmateoksia. Eniten tietotekniikan historiaa on 

tutkittu kulttuurihistorian alueella, jossa on ilmestynyt jo useita väitöskirjoja. Näistä 

tätä tutkimusta sivuaa Petri Pajun väitöskirja "Ilmarisen Suomi" (2008), jossa 

kuvataan suomalaisen ESKO-tietokoneen rakentamista ja tietotekniikan alkuaikoja 

Suomessa 1950-luvulla. 

Muistelmateosten ja ensimmäisten tietotekniikan historiantutkimusten taustana 

on useimmiten ollut deterministinen ajattelutapa teknologian kehittymisestä. Sen 
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mukaan teknologiset muutokset määräävät yhteiskunnan kehityksen ja teknologian 

kehitys on riippumaton sosiaalisesta ympäristöstä. (Smith 1998, 1-3).  

Tietotekniikan historiaa ryhdyttiin Yhdysvalloissa 1980-luvulta alkaen tutkimaan 

pitkät perinteet omaavan teknologian historian tutkimusperinteiden mukaisesti. Se 

merkitsi samalla tietotekniikan historian tutkimuksessa painopisteen siirtymistä alan 

pioneerien elämänkertojen kirjoittamisesta teknologisten järjestelmien tutkimiseen. 

(Mahoney 2011, 27-35). Tällöin teknologian historiaan katsotaan koneiden ja 

laitteiden lisäksi kuuluvan myös niiden käyttäjät ja käyttötavat. Tätä 

tutkimussuuntausta edustaa ajattelutapa, jonka mukaan teknologia on sosiaalisesti 

konstruoitu. Ajattelutavan tekivät tunnetuksi Trevor Pinch ja Wiebe Bijker (1987, 

17-50) artikkelissa "The Social Construction of Technological Systems". Tämän 

tutkimussuuntauksen mukaan teknologian kehittymisen määrittää sosiaalinen 

ympäristö eikä teknologia kuten deterministisessä näkemyksessä.  

Vaikka tietotekniikan tutkimus on käynnistynyt vasta 1970-luvun loppupuolella 

Yhdysvaloissa ja Englannissa, on tällä hetkellä jo runsaasti alaa käsitteleviä 

tieteellisiä tutkimuksia. Tätä näkemystä tukee esimerkiksi Thomas Haighin (2011) 

kirjallisuuskatsaus "The history of information technology". Moni viimeaikainen 

tutkimus käsittelee tietotekniikan käytön ja käyttäjien suhdetta, jota tämäkin 

tutkimus on analysoitaessa tietotekniikan hyväksikäyttöä vaalien toimittamisen eri 

vaiheissa.   

1.2.2 Tietotekniikan historia vaalien toimittamisessa            

Tietotekniikan käyttö vaalien toimittamisessa liittyy vaalien käytännön järjestelyihin, 

vaalituloksen ennustamiseen, ennen vaaleja tehtyihin mielipidetiedusteluihin, 

vaalikoneisiin7 ja sosiaalisen median käyttöön. Koska tämä tutkimus keskittyy 

vaalitulospalveluun, kiinnostavia ovat vaalien ennakkotulosten laskentaan, tuloksen 

ennustamiseen ja tiedottamiseen liittyvät tutkimukset. Tutkimustilannetta on 

kartoitettu kirjallisuuskatsauksella, joka on suoritettu erikseen englannin- ja 

suomenkielisistä tietokannoista. Englanninkieliset tietokannat ovat olleet ACM, 

EBSCOhost, Emerald, IEE/IET ja ScienceDirect, suomenkieliset ELKI, Elektra, 

ARTO sekä oikeusministeriön ja suurimpien suomalaisten yliopistojen tietokannat. 

Lisäksi joitakin hakuja on tehty Google Scholar-tietokantaan.  

                                                   
7  Vaalikone on internetpalvelu, jonka tehtävänä on auttaa äänestäjää löytämään hänelle sopivin 
ehdokas. 
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Kirjallisuuskatsauksen tekemisessä on sovellettu Frantz Rowen (2014, 244) 

esittämää näkemystä, jonka mukaan kuvaamismielessä tehtävä katsaus voidaan 

tehdä kahdessa vaiheessa. Vaiheet ovat materiaalin kerääminen ja kuvaileva 

analyysi. Tavoitteena on summata ennen tekeillä olevan tutkimuksen suorittamista 

kertyneet tutkimustulokset.  

Suoritetun kirjallisuuskatsauksen mukaan vaalien tietotekniikasta on kirjoitettu 

paljon8, mutta tieteellisiä tutkimuksia on tehty vähän. Ne, jotka on tehty, ovat 

journalistien tai historiantutkijoitten tekemiä, sillä tietotekniikan tutkijoita 

tutkimuskohde ei ole jostain syystä kiinnostanut. Kirjallisuuskatsauksessa löytyi 

tutkimuksia vaaliprosessin osatehtävistä kuten vaalitulosten 

ennustamismenetelmistä ja sähköisen äänestyksen tekniikoista. Tietotekniikan 

mahdollisuuksien hyödyntämistä pitkällä aikavälillä koko vaaliprosessissa ei sen 

sijaan ole tutkittu. Tästä on poikkeuksena kanadalaisen journalistin ja tutkijan Ira 

Chinoyn (2010) vuoden 1952 Yhdysvaltain presidentinvaalien vaalitulospalvelua ja 

tietotekniikan käyttöönottoa uutistoiminnassa käsittelevä väitöskirja ”Battle of the 

Brains: Election-night Forecasting at the Dawn of the Computer”.  

 Chinoyn tutkimuksen taustana ovat innovaatioiden leviämisen teoria (Diffusion 

of Innovations) sekä determinististä näkemystä tietotekniikan historiasta 

arvostelevat tutkimukset. Innovaatioiden leviämistä jo 1960-luvulla tutkinut Everett 

Rogers (2003, 12) määritteli innovaation ideaksi, käytännöksi tai asiaksi, jonka 

yksilö tai yhteisö kokee uudeksi mahdollisuudeksi.  

Chinoyn mukaan tietokonevaalien alkuaikoja koskeneet viestintätieteen 

tutkimukset noudattelivat determinististä käsitystä tietotekniikasta. Niiden mukaan 

tietotekniikka oli esimerkiksi vaalitulosohjelmien kehittämisen käynnistäjä eivätkä 

käyttäjät. Tiivistelmässään Chinoy toteaa, että tietokoneita ei otettu käyttöön 

niinkään tulosten tiedottamisen tehostamiseen, vaan herättämään yleistä 

mielenkiintoa tulosohjelmien katselijoissa. Journalistien näkökulmasta uuden 

tekniikan ominaisuudet vaikuttivat vähemmän sen käyttöönottoon, kuin sen 

hyväksikäyttäjien saama sosiaalisen arvostuksen nousu uuden apuvälineen 

omaksujina. Chinoyn mielestä uusi teknologia ja sen mukanaan tuoma sosiaalisen 

arvostuksen nousu ovat avain uuden innovaation omaksumiselle uutistoiminnassa 

ja ilmeisesti muuallakin yhteiskunnassa. Chinoy ei tutkimuksessaan havainnut 

tietotekniikan käytön helppouden ja toteutuneen käytön riippuvuutta. Ehkä hän ei 

                                                   
8 Esimerkiksi hakutermillä "presidential election 1952 computer" löytyi Google Scholar-
hakupalvelusta 21.9.2013 26.000 kirjoitusta. Useimmissa otsikoissa esiintyi UNIVAC-tietokone, 
kuten "CBS News Uses UNIVAC Computer to Predict Election", "UNIVAC Predicts an 
Eisenhower Win" ja "UNIVAC Gets Election Right, But CBS Balks".       
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edes tutkinut tietotekniikan kehittymisen vaikutusta innovaation hyödyntämisen 

käynnistymisessä.    

Ensimmäisiä tietokonevaaleja käsittelevät muistelmateokset ovat ongelmallisia, 

koska niissä on esitetty vain yhden tai kahden osapuolen muistitietoa perehtymättä 

laajemmin alkuperäisiin lähteisiin. Siitä syystä kirjoittajat käytännössä toistavat 

Chinoyn (2010, 6-7) mukaan samoja näkemyksiä ensimmäisistä tietokonevaaleista. 

Tutkimuksissa on usein viitattu Herman Lukoffin (1979) ja CBS:n9 uutisten johtaja 

Sig Mickelsonin (1972) muistelmiin. He olivat molemmat mukana vuoden 1952 

vaalitulospalvelussa. Toinen vaaleihin liittyvä aihepiiri on IBM:n (International 

Business Machines) kehittyminen ohi UNIVAC:in johtavaksi tietokoneitten 

valmistajaksi ja myös vaalien tuloslaskentojen toteuttajaksi. Tätä on käsitelty 

kattavasti IBM:n voittokulkua kuvaavassa Charles Bashen, Lyle Johnsonin, John 

Palmerin ja Emerson Pughin (1986) tekemässä tutkimuksessa "IBM`s Early 

Computers". 

Politiikan tutkimuksen alueella yleisten vaalien vaalivalmisteluja ja vaalien 

tuloksia on tutkittu runsaasti, mutta niissäkin on vain harvoin käsitelty 

tietotekniikkaa. Tämän tutkimukseen aihepiiriin liittyy vuonna 1972 ilmestynyt 

Pertti Pesosen (Sänkiaho & Pesonen 1972) toimittama vuosien 1966 ja 1970 

eduskuntavaaleja käsittelevä kirja ”Protestivaalit, nuorisovaalit”. Siihen on koottu 

tutkielmia Tampereen Yliopiston politiikan laitoksen aloitteesta käynnistyneestä 

vaalitutkimusohjelmasta. Teoksessa on tarkasteltu vaalikampanjoita, puolueiden 

alueellista kannatusta, asetettuja edustajaehdokkaita ja valittuja kansanedustajia. 

Lisäksi kirjassa on liitteenä Risto Sänkiahon ja Pesosen kirjoittama tutkielma 

television vaalitulospalvelusta. Se on ollut tärkeä lähde kuvattaessa Suomen 

ensimmäisiä tietokonevaaleja. Tutkielmassa Yleisradion vaalitulospalvelun 

laskentaperiaatteista vastannut Sänkiaho kirjoitti kuvauksen vaalitulosten 

ennustamisesta harkitun otoksen avulla. Hän totesi tiivistelmässä, että 

vastaisuudessa otokseen perustuvaa prognoosia, kuten ennustetta silloin kutsuttiin, 

ei kannata kuitenkaan toteuttaa laskennan ja tietotekniikan kehittyessä. Sänkiahon 

väite pitää osittain paikkaansa, sillä ilman prognoosia on tultu toimeen vuodesta 

1972 näihin päiviin saakka. Otokseen perustuva ennustaminen olisi kuitenkin 

tulevaisuudessa taas harkinnanarvoinen vaihtoehto, jos hyödynnetään uusinta 

tietoliikennetekniikkaa edustavan otoksen tietojen keruussa ja käsittelyssä.  

                                                   
9 CBS (Columbia Broadcasting System) on yksi Yhdysvaltain suurimmista kaupallisista 
televisioyhtiöistä. 
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Politiikan tutkimuksen alueelta hyödyllinen tietolähde on ollut 

vaalitutkimusportaali10. Se sisältää sivuston esittelyn mukaan "tietoja Suomen 

vaaleista sekä kansalaisten poliittisesta osallistumisesta ja poliittisista asenteista. 

Keskeisellä sijalla ovat demokratiaindikaattorit, joiden avulla on mahdollista seurata 

suomalaisen kansanvallan kehitystä". Vuoden 2013 demokratiaindikaattorin (OM 

52/2013, 5) tulosten mukaan "suomalainen demokratia voi yleensä ottaen melko 

hyvin, mutta näkyvissä on kasvava osallistumattomuus vaaleihin ja puolueiden 

toimintaan". Yksi keino jarruttaa äänestysaktiivisuuden laskua voisi olla 

tietotekniikan mahdollisuuksien hyödyntäminen ennen äänestystä ja itse 

äänestämisessä. Asia on ajankohtainen monen maan tavoin myös Suomessa. 

Hyödyntämismahdollisuuksista tarvitaan lisää tieteellistä tutkimusta keskustelun 

pohjaksi. Tämä tutkimus antaa uutta tietoa tietotekniikan mahdollisuuksista.  

Kulttuurihistorian tutkimuksista vaalitulospalveluun liittyy Suomisen (2000) 

1960-luvun tietotekniikkaa ja varsinkin 1966, 1968 ja 1970 vaalitulospalveluja 

käsittelevä kirja ”Sähköaivo sinuksi, tietokone tutuksi”. Suomen tietoteknistymistä 

käsittelevistä yleisistä teknologian historian tutkimussuuntauksista poiketen 

tutkimuksessa on käsitelty aihetta populaarijulkisuuden kautta. Keskeinen 

tutkimuskysymys on, miten tietokoneita ja vaalitulospalvelua käsiteltiin lehdistössä 

vuosien 1966, 1968 ja 1970 vaaleissa. Vaalitulospalvelua on hänen mielestään:  

syytä tarkastella lehtien ja teknisten seikkojen tapahtumahistoriallisen esittelyn lisäksi 
myös laajemmassa ajallisessa ja paikallisessa kontekstissaan. Tällöin onnistumisen ja 
epäonnistumisen rakentumiseen tulee mukaan useita poliittisia, viestinnällisiä, 
teknologisia ja mentaalisia taustatekijöitä, ja joiden täydellinen erittely on vaikeaa. 
(Suominen 2000, 218-219).  

Tässä tutkimuksessa analysoidaan lehdistön kirjoittelua Suomisen tutkimien vaalien 

jälkeiseltä ajalta sekä pyritään jäsentämään ja kuvaamaan hänen mainitsemia 

teknologisia ja viestinnällisiä taustatekijöitä.  

Viestinnän tutkimuksen alueelta tutkimusaihetta sivuavat ne television katseluun 

liittyvät selvitykset, joissa on mitattu tulosohjelmien katselua. Tutkimusaiheeseen 

liittyy erityisesti Seppo Sisätön (1977, 173) väitöskirja, jossa hän tutki eduskunta- ja 

kunnallisvaalien seuraamista televisiosta vuosina 1960-1975. Hän toteaa 

tiivistelmässään, että ”Tietokone-ennusteiden tarkentuminen ja ohjelmien 

kiinnostavuuden lisääntyminen sitä kautta on kasvattanut mielenkiintoa 

tulosohjelmia kohtaan”. Sisättö ei ole tarkemmin perustellut johtopäätöstä ja 

                                                   
10 Vaalitutkimusportaali http://www.vaalitutkimus.fi/fi/esittely.html on toteutettu oikeusministeriön 
rahoituksella. Tietosisältöjä tuottavat Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, vaalitutkimuskonsortio sekä 
oikeusministeriö. Linkitettyjä tietoja tarjoavat Tilastokeskus ja Valtiontalouden tarkastusvirasto. 

http://www.vaalitutkimus.fi/fi/esittely.html
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epäselväksi jää, mikä on ollut televisiotalouksien määrän nopean kasvun vaikutus. 

Tässä tutkimuksessa jatketaan Sisätön aloittamaa tulosohjelmien katsojamäärien 

tarkastelua vuoden 2011 eduskuntavaaleihin saakka. Lisäksi analysoidaan 

tietotekniikan vaikutusta television katselijamääriin vertailemalla Yleisradion 

ennusteen julkaisuajankohtaa ja katselijalukuja.  

Tutkimusaiheeseen liittyvät kahden historiantutkijan kokoamat teokset 

Yleisradion historiasta. Raimo Salokankaan (1996) johdolla laadittu kolmiosainen 

kirjasarja kuvaa kronologisesti Yleisradion kehittämistä vuodesta 1926 vuoteen 

1996. Kirjasarjan perusteella on voitua asettaa Yleisradion vaalitulospalvelut koko 

yhtiön historian puitteisiin. Ville Pernaa (2009) on kirjoittanut Yleisradion TV-

uutisten 50-vuotishistorian, josta on ollut apua uutistoiminnan ja vaalitulospalvelun 

historian kehityksen ja kehittämisen yhteensovittamisessa. Historiikin puutteena on 

nähtävä se, että siinä ei jostain syystä käsitellä vaalitulospalveluja, vaikka ne ovat 

katsotuimpia Yleisradion uutistoimituksen tuottamia ohjelmia.   

1.2.3 Tietotekniikan tulevaisuus vaalien toimittamisessa 

Yleisiin vaaleihin liittyviä dokumentteja sisältävä tietokanta ACE Electoral 

Knowledge Network11 jaottelee vaalien tietotekniikan tulevaisuutta käsittelevän 

aineiston kymmeneen muutostrendiin. Trendit ovat;  

1. paperisten äänestyslippujen käytön loppuminen,  

2. viranomaisten järjestämien äänestyspaikkojen käytön loppuminen, 

3. sähköisten äänestysmenetelmien käyttöönotto, 

4. internetäänestys, 

5. internetin avulla toteutetut kansanäänestykset ja lakialoitteiden teko,  

6. sähköinen äänestäjän tunnistaminen,  

7. sähköinen äänestämiseen liittyvän tiedon jakelu,  

8. sähköiseen äänestämiseen liittyvät palvelut,  

9. langattoman tiedonsiirron infrastruktuuri ja  

10. etäispalvelut.  

                                                   
11 ACE (Electoral Knowledge Network) on useiden maiden vaaliorganisaatioiden ylläpitämä 
internetsivusto, jossa yhtenä jäsenenä on Euroopan komissio. 
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Trendit ovat monelta osin päällekkäisiä, mutta ne antavat kuitenkin yleiskuvan 

todennäköisistä muutoksista vaalien tietotekniikassa.  

Tässä yhteydessä tulevaisuuden kehittämisalueet jaetaan ACE:n esittämien 

kehittämistrendien pohjalta IT:n mahdollisuuksien hyödyntämiseen ennen vaaleja, 

varsinaisessa äänestyksessä, tulosten laskennassa ja tiedottamisessa. Pääpaino on 

kahdessa viimeksi mainitussa.  

Kirjallisuuskatsauksen mukaan suurin osa vaalien tulevaisuuden tietotekniikkaan 

liittyvistä artikkeleista ja tutkimuksista käsittelee sähköistä äänestämistä ja siihen 

liittyvää tekniikkaa. Moni käsittelee myös ennen vaaleja tarjottavia IT-palveluja 

(esimerkiksi vaalikoneet ja internetkeskusteluryhmät), joiden avulla pyritään 

vaikuttamaan äänestyspäätöksiin ja äänestysaktiivisuuteen. Vain muutama 

katsauksessa löydetty artikkeli käsittelee tulosten laskentaa ja tiedottamista.  

Kirjallisuuskatsauksessa on käytetty samoja tietokantoja, joita käytettiin 

selvitettäessä tutkimustilannetta vaalien toimittamiseen liittyvän tietotekniikan 

historian tutkimisessa.      

Suomessa keskeisin vaalien tietotekniikan kehittämistyö liittyy sähköisen 

äänestyksen käyttöönottoon. Siitä löytyy runsaasti aineistoa, mutta tieteellistä 

tutkimusta ei ole Suomessa tehty muutamaa yliopistotutkielmaa lukuun ottamatta 

(esim. Laajamäki 2009; Vuorenoja 2006). Myöhemmin tässä tutkimuksessa 

kiinnitetään huomiota sähköisen äänestyksen mahdollisiin vaikutuksiin 

äänestysaktiivisuuteen, jonka heikentyminen on yleinen ja huolestuttava suuntaus 

läntisissä demokratioissa.  

Äänestysaktiivisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu runsaasti, kuten 

Hanna Wass (2008, 9) toteaa iän vaikutusta äänestysaktiivisuuteen Suomen 

eduskuntavaaleissa 1972–2003 tutkineessa väitöskirjassaan. Yleinen ilmiö on 

äänestysaktiivisuuden lasku, joka on Suomessa jatkunut eduskuntavaaleissa 

vuodesta 1987 alkaen yhtäjaksoisesti 2003 vaaleja lukuun ottamatta. Syitä tähän ei 

ole Wassin (2008, 9-10) mukaan pystytty yksiselitteisesti selvittämään.  

Suomessa äänestysaktiivisuutta on pyritty kohottamaan lähinnä lisäämällä 

nuorille äänioikeutetuille kohdennettua tiedottamista äänestämisestä ja sen 

merkityksestä. Yksi keino jarruttaa äänestysaktiivisuuden laskua voisi olla 

internetäänestyksen käyttöönotto. Tämän alueen tutkimustilanteeseen palataan 

myöhemmin käsiteltäessä tietotekniikan hyväksikäytön kehittämismahdollisuuksia 

vaalien toimittamisessa. Samalla käsitellään edellä kuvatusta kirjallisuuskatsauksesta 

tarkemmin Viron internetäänestyksestä tehtyjä tutkimuksia 

Yhteenvetona todetaan, että koko vaaliprosessin kattavia tutkimuksia 

tietotekniikan käytöstä ei ole tehty. Tietojenkäsittelytieteitten tutkimukset ovat 
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keskittyneet teknisiin erilliskysymyksiin. Näistä paljon huomiota ovat saaneet 

sähköisen äänestämisen tekniset ratkaisut ja ensimmäiset tietokonevaalit 

Yhdysvalloissa vuonna 1952. Tietotekniikan käytön historiasta vaalitulospalvelussa 

on suoritetussa kirjallisuuskatsauksessa löydetty vain yksi tieteellinen tutkimus. 

Vaalit ovat kuitenkin nykyaikaiseen demokratiaan kuuluva paljon julkisuutta saava 

tapahtuma, jota kannattaa tutkia monestakin näkökulmasta. Näin voidaan saada 

kokonaiskuva niiden asemasta yhteiskunnassa ja tietotekniikan hyväksikäytön 

kehittämismahdollisuuksista. 

1.3 Tutkimustehtävän määrittely  

Kuten edellisessä kohdassa todettiin, Suomesta puuttuu kokonaisvaltainen tutkimus 

tietotekniikan kehittämisestä ja kehittymisestä vaalien toimittamisessa. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on antaa uudenlainen näkökulma, miten IT:n 

mahdollisuuksia on hyödynnetty ja miten sitä voidaan hyödyntää vaaliprosessissa, 

joka alkaa äänioikeuksien määrittelystä ja päättyy äänestystuloksen julkistamiseen. 

 Tutkimuskysymys on: 

 

 

 

 

Kysymykseen vastaamiseksi tutkimustehtävä jaetaan viiteen IT:n käytön historiaa ja 
tulevaisuutta eri näkökulmista tarkastelevaan osakysymykseen, jotka ovat:  

1. Miten IT:n mahdollisuuksien hyväksikäyttö on edennyt vaalien 
toimittamisen eri vaiheissa? Vaiheet ovat vaalien valmistelu, äänestys, 
vaalitulospalvelu ja vaalien päättäminen. 

2. Miten IT:n tuottamat palvelut ovat muuttuneet?  

3. Mitä muutoksia IT:n käyttö on aiheuttanut IT-palvelujen asiakkaiden12 
toimintaan?  

                                                   
12  Asiakkaita ovat ne, jotka saavat hyödyn tietotekniikan käytöstä. Käyttäjiä ovat henkilöt, jotka 
käyttävät tietoteknisiä laitteita. Asiakas ei ole välttämättä laitteiden käyttäjä. 

Miten vaalien toimittamisessa IT:n tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen 

on edennyt Suomessa, mikä siihen on vaikuttanut, miten IT-palvelujen asiakkaat 

ovat kokeneet etenemisen ja mitkä ovat tulevaisuuden näkymät? 
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4. Miten toimintaympäristö on vaikuttanut IT-palvelujen sisällön 
muotoutumiseen sekä päinvastoin, mitkä ovat olleet IT:n mahdolliset 
vaikutukset toimintaympäristöön?   

5. Mitä IT:n käytön kehittämismahdollisuuksia vaalien toimittamisessa on 
nähtävissä historiallisen kehityksen pohjalta? 

Tietotekniikalla on nykyisin keskeinen rooli yleisten vaalien toimittamisessa, jossa 

IT-palvelujen sisältö on muotoutunut teknisten ja taloudellisten mahdollisuuksien 

sekä vaalilainsäädännön että median13 ristiaallokossa. Ensimmäiseksi tietotekniikkaa 

on käytetty vaalien ennakkotulosten laskennassa ja tuloksista tiedottamisessa. Tätä 

kokonaisuutta nimitetään vaalitulospalveluksi. Vaalitulospalveluilla pyritään 

antamaan kansalaisille nopeasti luotettava yleiskuva vaalien alustavista tuloksista 

käyttämällä apuna ennusteita vaalien lopputuloksista.  

Suomessa ennustaminen on perustunut joko harkittuun otantaan tai kullakin 

hetkellä yhteenlaskettuihin ääniin. Ennuste on tulospalvelun näkyvin osa ja sen 

toimivuus on IT-palvelujen onnistumisen yksi keskeinen mittari. IT-palvelun 

tuottajien kannalta se on samalla epäkiitollinen mittari, sillä onnistuminen koetaan 

itsestäänselvyydeksi eikä sitä juurikaan huomioida. Epäonnistuminen sen sijaan 

huomataan ja se on häpeä sekä sen tekijöille että tietotekniikalle yleisestikin, kuten 

myöhemmin osoitetaan. Vaikka yleisen näkemyksen mukaan vaaliennuste on 

keskeisin osa vaalien tietotekniikkaa, nykyisin IT-palveluja käytetään määrällisesti 

kuitenkin enemmän muissa vaalien toimittamiseen liittyvissä tehtävissä. 

Toivottavasti tämä tutkimus korjaa omalta osaltaan tätä harhakäsitystä.   

 Vaalitulospalvelun IT nähdään tässä tutkimuksessa työsysteeminä14, jossa 

korostuu IT-palvelujen asiakkaiden rooli. Myöhemmin tarkastellaan IT-palvelujen 

käyttöönoton etenemistä ja vaikutuksia palvelujen hyväksikäyttäjien toimintoihin 

sekä heidän kokemia tietotekniikan käytöstä seuranneita hyötyjä ja haittoja.  

Teknisten ratkaisujen kuvaamisen lisäksi on tutkittava, mitkä tekijät ovat 

vaikuttaneet vaalitulospalveluissa valittuihin IT-ratkaisuihin. Tutkimuksessa 

selvitetään teknisten, poliittisjuridisten, sosiaalisten ja taloudellisten tekijöitten 

vaikutuksia. Myös päinvastaisia vaikutuksia tutkitaan, eli miten tietotekniikka on 

vaikuttanut toimintaympäristöönsä.  

                                                   
13 Teknisessä mielessä medialla tarkoitetaan kaikkia välineitä, joiden avulla voidaan välittää 
merkityksiä. Hannu Niemisen ja Mervi Pantin (2012, 14-15)  mukaan "mediasta voidaan puhua myös 
laajemmassa mielessä, kun siihen liitetään teknisten ominaisuuksien lisäksi median toiminnan ja 
käytön sosiaaliset ja kulttuuriset tavat". Tässä tutkimuksessa media ymmärretään laajasti, jolloin 
siihen katsotaan kuuluvaksi myös vaalituloksista tiedottavat toimitukset ja niiden asiakkaat.  

14  Työsysteemikäsite ja työsysteemiajattelu kuvataan kohdassa 2.2. 
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 Jotta tutkittavia vaaleja voidaan vertailla ja analysoida systemaattisella tavalla 

toisiinsa, on ensin kehitettävä siihen sopiva menetelmä. Tässä käytetään apuna 

myöhemmin kohdassa 2.2 kuvattavaa vaalitulospalvelun jäsentelymallia. 

Jäsentelymallin lisäksi kehitetään menetelmät vaalien IT-palvelujen onnistumisen 

mittaamiseen käytännössä, koska onnistumisen arviointi on tärkeää IT:n 

hyödyntämisen analysoinnissa. Mittarit perustuvat vaalien ennakkotulosten 

julkistamisen nopeuteen ja oikeellisuuteen sekä television tulosohjelmien 

katselijamääriin. Mittarit ja niiden pohjana olevat taustaoletukset käsitellään 

tarkemmin kohdassa 2.4. Lisäksi tutkitaan IT:n käytön vaikutuksia 

vaalitulospalveluun kuuluvien journalististen tuotteiden15 sisältöön sekä 

vaaliviranomaisten toimintaan puolen vuosisadan kuluessa.   

Historian kuvauksen lisäksi hahmotellaan vaalitietojärjestelmien tulevaisuutta 

historiallisen kehityksen pohjalta. Kehityksestä etsitään pitkän aikavälin trendejä ja 

arvioidaan niiden pohjalta vaalien tietotekniikan kehittämisvaihtoehtoja. Hyviä 

esimerkkejä koko tutkimusajanjaksolla vaikuttaneista kehityslinjoista ovat 

pyrkimykset sekä hallinnollisin että tietotekniikan keinoin tehdä äänestäminen 

helpoksi ja ennakkotulosten laskenta nopeaksi.    

Tutkimuksen pääaineistoina ovat Yleisradion uutisarkistossa olevat 

vaaliasiakirjat, äänite- ja kuva-arkistojen materiaali sekä television 

katselijatutkimusten tulokset. Aineistoa täydennetään vaalitulospalveluihin 

osallistuneiden avainhenkilöiden haastatteluilla ja tutkijan omilla kokemuksilla 

Yleisradion vaaleissa käyttämästä tietotekniikasta.   

1.4 Tutkimuksen lähestymistapa ja tutkimusmetodit 

Tutkimuksen lähestymistavalla tarkoitetaan seuraavassa menettelytapoja, joiden 

avulla vastataan edellä kuvattuihin tutkimuskysymyksiin. Kysymykseen tulevat 

lähestymistavat ovat tietojärjestelmätieteen ja historiatieteen tutkimuksen alueilta.  

Tieteellinen tutkimus perustuu joko tiedostettuihin tai tiedostamattomiin 

filosofisiin taustaoletuksiin. Tietojärjestelmätieteessä viitataan usein Gibson 

Burrellin ja Gareth Morganin (1979, 3) esittämiin taustaoletuksiin, jotka ovat 

                                                   
15  Tässä tutkimuksessa journalistisella tuotteella tarkoitetaan toimittajan tai toimituksen työn tulosta, 
joka täyttää journalismille määritellyt kriteerit. Kriteerit on määritelty esimerkiksi Julkisen sanan 
neuvoston julkaisemassa journalistin ohjeissa  (ks. http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/). Luettu 
18.1.2015. Ks. myös Nukari ja Ruohomaa ( 2003, 30-40). 

http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/
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ontologia16, epistemologia17, ihmiskäsitys ja metodologia. Pertti ja Annikki Järvinen 

(2004, 193) korostavat ontologisten sitoumusten tärkeyttä tietojärjestelmätieteessä. 

He viittaavat Juhani Iivarin (1991, 255-255) sekä Iivarin, Hirschheimin ja Kleinin  

(1998, 171-173) tutkimuksiin, joissa on sovellettu Burrellin ja Morganin esittämää 

kahta vastakkaista lähestymistapaa tietojärjestelmien ontologiaan (taulukko 1).  

Taulukko 1.  Kaksi ääripään näkemystä tietojärjestelmätieteen keskeisistä käsitteistä  

käsite objektiivinen näkemys subjektiivinen näkemys 

tieto / 
informaatio 

tiedot kuvaavat tosiasioita tiedot ovat ympäristöstä riippuvia 
merkityksiä 

IT-systeemi tekninen systeemi sosiaalinen systeemi, joka toteuttaa 
ihmisten tavoitteita 

ihminen deterministinen systeemi 
 

voluntaristinen, ihmisellä on vapaa tahto 
toimia 

teknologia teknologia kehittyy omien lakiensa 
mukaan 

ihmiset kontrolloivat ja ohjaavat 
teknologian kehitystä 

organisaatio /  
yhteiskunta 

vakiintunut rakenne vuorovaikutteiset tai sosiaalisesti 
rakentuneet systeemit 

Lähde:  Iivari ym. (1998, 172)  

Tämän tutkimuksen lähestymistapa tietojärjestelmätieteen peruskäsitteisiin on 

lähinnä Iivarin kuvaama subjektiivinen näkemys. Vaalitulospalveluun sovellettuna 

subjektiivinen lähestymistapa tarkoittaa sitä, että vaalitulospalvelu on 

tietotekniikasta ja ihmisistä muodostuva sosiaalinen systeemi, joka toteuttaa 

vaaliviranomaisten ja median sille määrittelemät tarpeet. Subjektiivinen 

lähestymistapa konkretisoituu sovellettaessa järjestelmien ja niiden 

hyväksikäyttäjien yhteistyötä korostavaa työsysteemiteoriaa vaalien 

tietojärjestelmien tutkimiseen kohdassa 2.2 kuvattavalla tavalla. 

Historiantutkimuksen keskeiset taustaoletukset liittyvät epistemologian 

käsityksiin tutkimustiedon luonteesta. Historiaa tutkittaessa käsitellään ajassa 

tapahtuvaa muutosta ja sovelletaan jotain muutosteoriaa. Usein taustaoletuksena on 

                                                   
16  Ontologia tutkii olemisen ja olemassaolon käsitteitä ja olevaisen perimmäistä laatua (Hetemäki 

1999, 153). Tietojenkäsittelytieteissä filosofinen ontologia on sovellettu tarkoittamaan keskeisiä 
käsitteitä. 

17 Epistemologiassa eli tieto-opillisissa tarkasteluissa käsitykset koskevat tiedostamisen ja 

tiedonsaannin ongelmia; esimerkiksi millä metodisella otteella pystytään parhaiten lähestymään 
tutkimuskohdetta (Hirsjärvi & Hurme 2010, 130). 
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joko tietoisesti tai tiedostamatta valittu lineaarinen muutosteoria. Sillä tarkoitetaan 

tutkimusta, jossa jonkin tapahtuman luonnetta selitetään viittaamalla sen tulokseen 

tai päämäärään (Howell & Prevenier 2001, 120-121). Tyypillisesti lineaarinen 

muutos historian kirjoituksessa tarkoittaa odotusta paremmasta tulevaisuudesta. 

Tässä tutkimuksessa se tarkoittaa oletusta, jonka mukaan tietotekniikan 

käyttöönotto kehittää vaalien toimittamista myönteisesti. Lineaarisen 

muutosteorian vastakkainen näkemys historiantutkimuksessa on syklinen 

muutosteoria. Sen mukaan historia toistaa aina itseään. Näkemys on pessimistinen, 

koska sen mukaan todellista muutosta ei tapahdu tapahtumien toistaessa itseään 

(Howell, Prevenier 2001, 123-124). 

Lähestymistavat tietojärjestelmien ja tietotekniikan historian tutkimukseen ovat 

lähtökohtia tutkimusmetodien ja -tekniikoiden valinnalle. Tutkimusmetodi viittaa 

Järvisen ja Järvisen (2011, 13) mukaan "niiden peräkkäisten askelten joukkoon, 

jotka tutkija toteuttaa suorittaessaan tietyn tutkimuksen". Heidän mukaansa 

aineiston keruutekniikoita ei nähdä metodeina, vaan työtapoina, joilla kerätään 

tietoja tutkittavasta aiheesta. Tietojen keruu kuvataan kohdassa 2.4.  

Järvisen ja Järvisen (2011, 10) esittämässä tutkimusmetodien taksonomiassa 

tähän tutkimukseen sopivat lähinnä uutta teoriaa luovat empiiriset tutkimusotteet 

sekä innovaatioiden hyödyllisyyttä arvioivat suunnittelututkimuksen metodit. 

Tietojärjestelmätieteissä teoriat voivat Shirley Gregorin (2006, 611) mukaan olla 

teorioita 1) analysointia ja kuvailua, 2) selittämistä, 3) ennustamista, 4) selittämistä ja 

ennustamista sekä 5) suunnittelua ja toimeenpanoa varten. Tyypin 1 teoriat on 

tarkoitettu vastaamaan kysymyksiin "mikä on" ja Tyypin 2 "miten ja miksi". Tämä 

tutkimus liittyy ensisijaisesti näihin teoriatyyppeihin, sillä tehtävänä on tutkia miksi 

ja miten tietotekniikkaa on ruvettu hyödyntämään vaaliprosessissa, miten sitä on 

kehitetty ja mitkä ovat tulevaisuuden näkymät. Toissijaisesti tutkimus on 

suunnittelututkimusta, koska IT:n hyödyntämisen etenemisen kuvauksessa ja 

kehittämismahdollisuuksien arvioinnissa kiinnitetään paljon huomiota IT:n käytöllä 

saataviin hyötyihin. Tältä osin tutkimus kuuluu Gregorin tyyppiin 5, jossa vastataan 

muun muassa kysymykseen "mitä hyötyä saadaan".      

Koska Yleisradio on ollut keskeisin tietotekniikan käyttäjä vaalien 

toimittamisessa, voidaan Yleisradion vaalitulospalvelua tutkimalla tehdä 

johtopäätöksiä sopivasti täydennettynä myös muiden toimijoiden osalta. Näin 

voidaan saada kokonaiskuva tietotekniikan käytöstä ja sen kehittämisvaihtoehdoista 

yleisten vaalien toimittamisessa Suomessa.   

Tutkimustehtävän ja tutkimusaineiston perusteella on tapaustutkimus 

luonnollinen valinta ensisijaiseksi tutkimusmetodiksi. Tutkittava tapaus on 
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Yleisradion vaalitulospalvelun tietotekniikka kaikissa Suomen tietokonevaaleissa 

vuoteen 2014 saakka.  

Tapaustutkimus on Robert Yinin (2009) määritelmän mukaan ”empiirinen 

tutkimusote, joka tutkii tämän päivän ilmiötä sen todellisessa kontekstissa, kun 

ilmiön ja kontekstin rajapinta ei ole selkeä, ja jossa käytetään monia evidenssin 

lähteitä”.   

Tapaustutkimusta on käytetty laajasti, mutta siitä huolimatta sitä ei ole aina 

arvostettu tieteellisessä työssä. Esimerkiksi on väitetty, että yksittäisen tapauksen 

perusteella ei voi yleistää eikä luoda yleisiä päätelmiä tai teorioita. Bent Flyvbjerg 

(2011) osoittaa artikkelissaan nämä väitteet kuitenkin vääriksi. Margarete 

Sandelowski (2011) puolestaan kumoaa Yinin esittämän epäilyksen, jonka mukaan 

tapaustutkimus ei sovi historialliseen tarkasteluun. Sandelowskin mielestä 

tapaustutkimus voi olla myös pitkittäistutkimus, jota historiantutkimus aina on, eikä 

aika voi olla tapaustutkimusta muista metodeista erotteleva tekijä. Hänen 

mielestään tapaustutkimukselle on olennaista se, että tutkimus on intensiivinen. Sitä 

tämä tutkimus on. 

Kathleen Eisenhardtin (1989) mukaan tapaustutkimus sopii erikoisen hyvin 

tilanteeseen, jossa tarkasteltavana on uusi, vähän tutkittu kohdealue. Tämän 

tutkimuksen kohdetta ei ole ennen tutkittu. 

 Yin (2009) sekä Järvinen ja Järvinen (2004, kohta 4.2) toteavat puolestaan, että 

tapaustutkimus sopii kuvailevaan tutkimukseen, jollainen tämä tutkimus pääasiassa 

on. Heidän mielestään tapaustutkimuksen käyttö edellyttää lisäksi, että tutkija 

tuntee hyvin tutkittavan kohteen. Koska tutkija on ollut mukana Yleisradion 

vaalitulospalvelujen IT-ratkaisujen toteuttamisessa vuodesta 1970 vuoteen 2006 yli 

30 vaalissa joko projektipäällikkönä tai kriittisten tehtävien toteuttajana, niin 

tämäkin sopivuuden ehto täyttyy.  

Line Dubé ja Guy Paré (2003) esittävät empiirisen tapaustutkimuksen osa-alueet 

ja ohjeita niiden toteuttamiseen. Osa-alueet ovat tutkimuksen suunnittelu, tietojen 

keruu ja tietojen analyysi. Tässä tutkimuksessa tietojen keruu vaatii paljon työtä, 

koska tehtävänä on kuvata kaikki Suomessa toimitetut tietokonevaalit. 

Tiedonkeruutekniikat kuvataan tarkemmin kohdassa 2.4.  Sekä tietojenkeruussa että 

analyysissä käytetään apuna kohdassa 2.2 kuvattavaa vaalitulospalvelun 

jäsentelymallia. 

Tapaustutkimuksen apuna käytetään historian tutkimuksessa sovelletuista 

tutkimusmenetelmistä historiallista metodia, jonka Mason ym. (1997b, 311-317) 

ovat muokanneet tietojärjestelmien historian tutkimiseen sopivaksi. Menetelmässä 

on 7 vaihetta, jotka ovat 1) tutkimustehtävän määrittely, 2) tutkimuksen rajaus, 3) 
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aineiston keruu, 4) aineiston kritisointi, 5) aineiston rakenteiden tunnistaminen, 6) 

kuvauksen laadinta ja 7) vertailu muihin tutkimuksiin. Menetelmän vaiheet menevät 

käytännössä päällekkäin. Eri vaiheiden tulokset on esitetty luvuissa 4 ja 5 osana 

tutkimuksen kokonaisuutta.  

Tähän tutkimukseen kuuluu vaalitietojärjestelmien onnistumisen mittaaminen ja 

järjestelmien kehittämisvaihtoehtojen arviointi. Näissä tutkimustehtävissä 

sovelletaan suunnittelututkimuksen metodeja innovaation arvioinnissa. 

Arvioinnissa on kysymys mittarin valinnasta ja tietojärjestelmän mittaamisesta 

valitulla mittarilla. Mittarit voivat koskea Järvisen ja Järvisen (2011, 118) mukaan 

käsitteistöä, mallia, metodia tai realisaatiota. Parhaiten sopivat Järvisen ja Järvisen 

esittelemistä realisaatioiden arviointikriteereistä innovaatioiden tehokkuus ja 

vaikuttavuus sekä innovaation vaikutukset ympäristöön ja käyttäjiin. 

Vaalijärjestelmien kehittämisvaihtoehtojen arvioinnissa käytetään kriteereinä myös 

innovaation vaikutuksia sosiaalisiin ja poliittisiin ympäristöihin. Käytettävät mittarit 

esitellään kohdassa 2.4.       

   

1.5 Tutkimuksen kulku ja rakenne 

Tutkimuksen alussa esitettiin kohdassa 1.3 tutkimustehtävän määrittely ja 

konkreettiset tutkimuskysymykset. Luvussa 2 kuvataan ja rajataan tutkimuskohde. 

Lisäksi määritellään aineiston keruumenetelmät sekä aineiston käsittelyssä 

käytettävät menetelmät. Näistä on keskeisin vaalitulospalvelun jäsentelymalli, jonka 

avulla kuvataan kaikki tutkittavat vaalit yhdenmukaisella tavalla myöhemmin 

tapahtuvan analyysin helpottamiseksi. Tutkimusaineisto on koottu pääasiassa 

Yleisradion vaalitulospalvelujen alkuperäisaineistosta. 

Luvussa 3 käsitellään tietotekniikan käyttöönottoa vaalien toimittamisessa 

Yhdysvalloissa ja Ruotsissa, koska ne olivat mallina tietotekniikan käyttöönotolle 

Suomen yleisissä vaaleissa. Yhdysvalloissa IT:n käyttö alkoi vuonna 1952, Ruotsissa 

1960 ja Suomessa 1966. 

Luku 4 käsittelee tietokonevaalien historiaa Suomessa vuodesta 1966 vuoteen 

2014. Luku vastaa edellä kuvatun Masonin ym. tutkimusmenetelmän vaiheita 3 ja 4 

(aineiston keruu ja sen kritisointi). Yksittäisiä vaaleja kuvataan 

vaalitietojärjestelmien kehittämisprojektien etenemisen mukaan vaiheittain. 

Perinteistä Winston Roycen (1970) esittämää vaihejakoa on sovellettu paremmin 

vaaliprojekteihin sopivaksi yhdistämällä alkujaan seitsemän vaihetta neljään, jotka 
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ovat määrittely, toteutus, tuotantovaihe ja ylläpito. Vaalista ja käytettävissä olevista 

lähteistä riippuen asioiden käsittely painottuu eri tavoilla.  

Tutkimusaineiston keruun ja vaalikuvausten laadinnan jälkeen suoritetaan 

luvussa 5 aineiston analyysi ja esitellään keskeisimmät löydökset sekä vastaukset 

kohdassa 1.3 kuvattuihin vaalitietojärjestelmien historiaa ja tulevaisuutta koskeviin 

tutkimuskysymyksiin.  

Luvussa 6 tiivistetään tämän tutkimuksen tieteen kannalta keskeiset tulokset 

arvioimalla mitä uutta on löydetty, mitkä löydökset ovat ristiriidassa aikaisempien 

tutkimusten kanssa ja mitkä tulokset tukevat aikaisempaa tietämystä. Lisäksi 

esitetään käytännön suosituksia, rajoituksia ja uusia tutkimusaiheita.   
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2 Tutkimuskohde, tutkimusaineisto ja aineiston 
analysointi 

Tässä luvussa määritellään tutkimuskohde ja rajataan tutkittava tapaus sekä 

kuvataan tutkimusaineisto sekä sen analysoinnissa käytettävät menetelmät ja 

tekniikat. 

2.1 Tutkimuskohteen kuvaus ja rajaus 

Eri tutkijat antavat erilaisia kriteerejä tapaustutkimuksen kohteen valinnalle. 

Yhteistä niille on kuitenkin näkemys siitä, että tutkittava tapaus on pystyttävä 

rajaamaan toimintaympäristöstään tarkasti. Ympäristön muodostavat ne toimijat ja 

toiminnot, joihin tapaus liittyy. Andrew Pettigrew (1997, 340-341) näkee tutkittuaan 

yrityksissä tapahtuvia prosesseja, kaksi erilaista toimintaympäristöä, ulkoisen ja 

sisäisen. Ulkoiseen kuuluu yrityksen taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen 

ympäristö sekä sisäiseen yrityksen rakenne ja yrityskulttuuri. Pettigrewn mukaan 

prosessit liittyvät aina ympäristöön ja siksi niitä on tutkittava myös aina yhdessä.  

Tämä tutkimus on tapaustutkimus, jossa tutkittava kohde on vaalitulosten 

ennakkolaskentaa ja tiedottamista palveleva vaalitulospalvelu sekä siinä käytettävä 

tietotekniikka. Oheisessa kuviossa 2 on rajattu vaalitulospalveluun kuuluvat osat ja 

palvelun muotoutumiseen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä. Kuva esittää tilannetta 

ensimmäisen tietokonevaalin aikana vuonna 1966. 

Vaalitulospalvelu on osa vaalien toimittamista, jossa vuonna 1966 voitiin erottaa 

kahdeksan toisiaan ajallisesti seuraavaa vaihetta. Vaiheet olivat valmistelu, äänestys, 

laskenta, välitys, käsittely, tiedotus, tarkastuslaskenta ja vaalitilastojen laadinta. 

Vaiheet on kuvattu tässä yhteydessä yksityiskohtaisesti, koska työn kulku oli 

lähtökohta uuden vaalitietojärjestelmän suunnittelulle ja rajaukselle.  
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Kuvio 2.  Vaalitulospalvelun rajaus 

Katkoviivan sisäpuolella on esitetty vaalitulospalvelu, joka on osa vaalien toimittamista 
Suomessa. Kuvassa on ylinnä kuvattu vaalien toimintaympäristö ja sen alla eri 
työvaiheitten keskeiset toimijat. Työvaiheitten alapuolella on lyhyt kuvaus vaiheitten 
sisällöstä. Nuolet osoittavat äänestystietojen kulun.      

Valmistelu: Vaalien valmisteluvaiheeseen liittyvästä tietotekniikasta jätetään vähälle 

huomiolle vaalikoneet ja ennen vaaleja tietotekniikan avulla laadittavat 

mielipidetiedustelut sekä sosiaalisen median käyttö vaalikampanjoinnissa. Niissä 

tietotekniikan käyttö on nopeasti lisääntymässä. Se on oma ajankohtainen sekä 

tärkeä uusi alue myös tieteellisessä tutkimuksessa. 

Äänestys: Suomessa äänestys tapahtuu yleisissä vaaleissa äänestyspaikoilla 

vaaliviranomaisten valvonnassa kirjoittamalla ehdokkaan numero äänestyslipulle. 

Ainoa poikkeus on ollut kolmessa kunnassa vuoden 2008 kunnallisvaaleissa 

kokeilu, jossa oli mahdollista käyttää sähköistä äänestystä. Sähköisessä 

äänestyksessä käytettävän teknologian kuvaaminen ei kuulu tähän tutkimukseen. 
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Laskenta: Vaalitulospalvelussa työprosessi alkaa äänten laskennalla kunnissa ja 

valtakunnallisissa vaaleissa kuntien lisäksi myös vaalipiireissä. Kuntien 

äänestysalueilla vaalilippujen laskenta tapahtuu käsin. Laskennasta vastaa poliittisin 

perustein valittu vaalilautakunta, joka voi ottaa avukseen katsomansa määrän 

ääntenlaskijoita. Laskentamenetelmän kukin lautakunta voi valita vapaasti. 

Äänestysalueitten tulosten yhdistämisessä kunnan tulokseksi käytetään nykyisin 

useimmiten apuna tietokoneita. Yksittäisten kuntien käyttämää tietotekniikkaa 

kunnan vaalituloksen laskennassa käsitellään vain ensimmäisten tietokonevaalien 

yhteydessä. Sen jälkeen kuvataan kuntien vaalitietojärjestelmien käytön yleistymistä 

osana kehityskulkua, jonka tuloksena siirryttiin kuntien äänestystietojen 

välittämiseen tietoliikenneyhteyksillä valtakunnalliseen laskentakeskukseen. 

Välitys: Vaalien analysoinnin yhteydessä kuvataan pitkään toivotun muutoksen 

etenemistä tulosten välityksessä valtakunnalliseen laskentakeskukseen. Välityksessä 

sähköinen tiedonsiirto on vähitellen korvannut tulosten ilmoittamisen puhelimitse.    

Käsittely: Käsittelyvaiheessa pääpaino on Yleisradion vaalitietojärjestelmän historian 

tutkimisessa vuosituhannen vaihteeseen saakka, jonka jälkeen painopiste on 

siirtynyt oikeusministeriön vaalitietojärjestelmien kehittämisen selvittämiseen. 

Lähes kolmen vuosikymmenen ajan ennakkotulosten laskennasta ja tiedottamisesta 

vastasi oikeusministeriön, STT:n ja Yleisradion kutakin vaalia varten erikseen 

perustama valtakunnallinen laskentakeskus. Vuodesta 1991 oikeusministeriö on 

vastannut valtakunnallisen laskentakeskuksen toiminnasta.  

Vaalitulospalvelun toteuttamiseen ovat aikojen kuluessa osallistuneet 

Yleisradion, oikeusministeriön ja STT:n edustajien lisäksi monet alihankkijat, joista 

keskeisimmät ovat olleet IT-palvelukeskukset ja tietoliikennepalveluja toimittaneet 

yritykset. Yleisradion sisällä IT-yksikön lisäksi vaalitulospalveluun osallistuu monia 

muita toimijoita. Television ja radion tuotantotekniikasta tutkimuksen piiriin 

välittömästi kuuluu tulosten muokkaukseen liittyvät toimenpiteet, kuten tulosten 

siirto laskennan jälkeen vaalitulospalveluun kuuluviin television 

grafiikkajärjestelmiin, tekstitelevision lähetysjärjestelmään ja viime vuosikymmenellä 

myös internetin tulospalveluun. Vaalitulospalveluissa ovat kohdanneet 

tietotekniikan ja televisiotuotannon erilaiset teknologiat. Kohtaaminen ei ole ollut 

ongelmatonta kuten jäljempänä todetaan. 

 Tiedotus: Vaalien ennakkotuloksen tiedottamisessa selvitetään tulosohjelmien 

katselijamäärät ja se miten IT-palvelu on vaikuttanut niihin. Myös internetissä 
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tapahtuva vaalitulosten jakelu ja sen kehittäminen kuuluu tähän tutkimukseen. 

Tulosten tiedottamista tukeviin IT-palveluihin kuuluu ennakkolaskennan tulosten 

jakelu Yleisradion toimitusten lisäksi STT:lle vuoteen 1991 saakka ja sitä kautta sen 

asiakaslehdille. STT:n käyttämää tietotekniikkaa ei tutkita. Lehdistön kirjoittelua IT-

palveluista selvitetään sekä STT:n asiakaslehdissä että muissa tiedotusvälineissä 

ennen vaaleja ja vaalien jälkeen. 

Tarkastuslaskenta: Nykyisin valtakunnallisissa vaaleissa vaalipiirilautakunnat 

aloittavat äänestyslippujen tarkastuslaskennan vaalipäivän jälkeisenä maanantaina 

kello 9.00. Laskennan pitää olla valmis viimeistään seuraavana keskiviikkona kello 

18.00, jolloin vahvistetaan lopullinen vaalitulos. Kunnallisvaaleissa 

tarkastuslaskennan ja tuloksen vahvistamisen suorittaa kunnan 

keskusvaalilautakunta. Tarkastuslaskennassa käytettävää tietotekniikkaa ei tutkita. 

Vaalitilastot: Tilastokeskus julkaisee ennakkolaskennan tiedoista vaalipäivää 

seuraavana päivänä vaalien ennakkotilastot. Lopullisen tuloksen julkistamisen 

jälkeen laaditaan lopulliset vaalitilastot, jotka ovat nykyisin saatavissa 

Tilastokeskuksen internetpalvelusta. 

Vaikka tapaustutkimus on rajattu vaalitulospalveluun, tarkastellaan 

tutkimusajanjakson loppupuolella myös muiden toimijoiden käyttämää 

tietotekniikkaa vaaliprosessin muissa vaiheissa. Oikeusministeriön otettua käyttöön 

vaalitietojärjestelmäänsä 1990-luvun alkupuolella, Yleisradio ei ollut enää ainoa 

merkittävä tietotekniikan hyväksikäyttäjä koko Suomea koskevien tulosten 

laskennassa ja tiedottamisessa. Tämän takia 1990-luvun vaaleista lähtien 

analysoidaan Yleisradion käyttämän tietotekniikan lisäksi oikeusministeriön 

vaalitietojärjestelmiä ja varsinkin niiden liittymistä vaalitulospalveluun.  

2.2 Vaalitulospalvelun jäsentelymalli 

Jotta eri vaaleja voidaan analysoida yhdenmukaisella tavalla, on tarpeen kehittää tätä 

varten työväline, joka nimetään vaalitulospalvelun jäsentelymalliksi (VJ-malli). 

Mallin teoreettisena taustana on Steven Alterin (2013) kehittämä työsysteemin 

viitekehysmalli, jonka mukaan tietojärjestelmät ovat osana työsysteemejä. Alter 

(2002) määrittelee työsysteemin systeemiksi, jossa inhimilliset osanottajat ja/tai 

koneet suorittavat työtä (prosesseja ja toimintoja) käyttäen informaatiota, 
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teknologiaa ja muita resursseja tuottaakseen tiettyjä tuotteita ja/tai palveluja tietyille 

sisäisille tai ulkoisille asiakkaille.  

Työsysteemiteoriaan sisältyy 1) viitekehysmalli (The Work System Framework), 

jossa kuvataan tietojärjestelmien komponentit ja liittymät, 2) elinkaarimalli (The 

Work System Life Cycle Model) kehittämisprosessin kuvaamiseen ja 3) 

työsysteemien suunnittelumenetelmä (The Work System Method). 

Työsysteemiteoria on kokonaisuus, joka Alterin mukaan voidaan yhdistää Gregorin 

(2006, 611) teorialuokittelun tyyppeihin siten, että viitekehysmalli liittyy teoriaan 

analysointia varten (tyyppi 1), elinkaarimalli selittämistä varten (tyyppi 2) ja 

suunnittelumenetelmät teoriaan suunnittelua ja toimeenpanoa (tyyppi 5) varten 

(Alter 2013). 

Tässä tutkimuksessa sovelletaan työsysteemiteorian viitekehysmallia 

vaalitulospalvelujen jäsentämisessä ja rajauksessa. Malli on havainnollistettu 

kuviossa 3.  

 

Kuvio 3.  Työsysteemien viitekehysmalli (Alter 2008)   

 Mallin neljä osaa (työprosessit, osallistujat, teknologia ja informaatio) liittyvät työn 

suorittamiseen. Työn tuloksena on tuotteita ja palveluja, jotka tehdään asiakkaiden 

tarpeisiin. Lisäksi mallissa kuvataan osien riippuvan ympärillä olevasta 

infrastruktuurista, ympäristöstä ja organisaation strategiasta. 
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Informaatiosysteemi on työsysteemiteorian mukaan erikoistapaus 

työsysteemistä, jonka prosessit ja toiminnot on pyhitetty informaation käsittelylle 

eli hankkimaan, välittämään, varastoimaan, hakemaan, manipuloimaan ja 

esittämään informaatiota. Kun työsysteemikäsitettä käytetään menetelmänä, 

puhutaan työsysteemiajattelusta. 

 Alterin työsysteemiajattelu ja sitä ilmentävä viitekehysmalli sopivat hyvin 

vaalitulospalvelun analysointiin sopivasti muokattuna. Viitekehysmallia muokataan 

siten, että vaalitietojärjestelmän asiakkaat jaetaan Yleisradion sisäisiin ja ulkoisiin 

asiakkaisiin. Lisäksi mallissa tutkijalle epäselväksi jääneen taloudellisten resurssien 

hallinnan ja johtamisen on katsottu kuuluvan prosessiosaan, sillä ne liittyvät 

kiinteästi kunkin vaalin toteuttavan projektin tehtäviin.  

Vaalitulospalvelun näkökulmasta viitekehysmallin ulkokehällä kuvatut 

työsysteemin ympäristötekijät ovat vaikeasti sovitettavissa tämän tutkimuksen 

tavoitteisiin. Siksi ne korvataan yritysten strategian suunnitteluun vaikuttavien 

ulkoisten tekijöitten analyysiin soveltuvalla PESTEL-mallin18 (Johnson, Scholes & 

Whittington 2008, 55-58) tekijöillä. Mallista muunneltua PESTLE-mallia on 

käytetty muun muassa oikeusministeriön vaalitietojärjestelmien 

kehittämissuunnitelmien laadinnassa 2000-luvun alussa. PESTEL-mallin tekijät 

ovat: 

1. poliittiset (political) tekijät 

2. taloudelliset (economical) tekijät 

3. sosiaaliset (social) tekijät 

4. teknologiset (technological) tekijät 

5. ympäristötekijät (environmental tai ecological). Tässä tutkimuksessa 
ympäristötekijöitä ei ole tarkasteltu yksittäisiä vaaleja analysoitaessa 

6. juridiset (legal) tekijät. Juridisia ja poliittisia tekijöitä on käsitelty 
yhdessä, koska ne liittyvät kiinteästi yhteen vaalien tutkimisen 
näkökulmasta.   

PESTEL-mallin avulla voidaan kartoittaa yritysten ulkoista toimintaympäristöä ja 

muodostaa tulevaisuuden skenaarioita ja kehittämissuunnitelmia (Johnson ym. 

2008, 55).     

                                                   
18 PESTEL-termi on muodostettu sanoista Political, Economic, Social, Technological, 
Environmental ja Legal. PESTEL-mallista käytetään myös PESTLE-muunnosta, jolloin 
environmental termi on korvattu termillä  ecological. 
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 Edellä esitetyistä lähtökohdista muodostettu vaalitulospalvelun jäsentelymalli 

on esitetty kuviossa 4.  

 

 

Kuvio 4.  Vaalitulospalvelun jäsentelymalli  

Kuvassa tumman harmaalla värillä ympäröidyt osat kuuluvat kokonaan vaalien 
työsysteemin toimintoihin ja vaalean harmaalla peitetyt vain osittain. Nuolet osoittavat 
työsysteemin ja ulkoisten tekijöitten riippuvuussuhdetta ja sen suuntaa. Kysymysmerkki 
tarkoittaa tutkimuksen lähtökohtatilanteessa epäselvää riippuvuutta.     

Jäsentelymallin osa-alueitten esittely tehdään jäljempänä ensimmäisen 

tietokonevaalin tilanteen mukaisesti. Vaalitulospalvelun tietotekniikka on Alterin 

määritelmää soveltaen erikoistapaus työsysteemistä, jonka prosessit ja toiminnot on 

pyhitetty vaaleihin liittyvän informaation käsittelylle. Mallin osa-alueet on 

ryhmitelty vaalitietojärjestelmiin, IT-palveluihin, asiakkaisiin ja vaalitulospalveluun 

vaikuttaviin ulkoisiin tekijöihin, jota nimitetään toimintaympäristöksi. 
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Vaalitietojärjestelmien asiakkaat 

Viitekehysmallin mukaan vaalitulospalvelun työsysteemiä tukevan 

vaalitietojärjestelmän asiakkaita ovat ne, jotka hyötyvät systeemin tuottamista 

tuotteista tai palveluista. Tässä tapauksessa hyötyjinä ovat välittömästi Yleisradion 

uutistoimitukset ja STT sekä välillisesti niiden asiakkaat eli television katselijat, 

radion kuuntelijat ja STT:n asiakaslehdet. Yleisradion tietotekniikan näkökulmasta 

katsottuna uutistoimitukset ovat yhtiön sisäisiä asiakkaita ja STT sekä television 

katselijat ja radion kuuntelijat ulkoisia asiakkaita. 

Työsysteemiajattelun mukaisesti puhutaan tietosysteemien asiakkaista tai 

hyötyjistä eikä käyttäjistä. Käyttäjällä viitataan tässä tutkimuksessa henkilöön, joka 

käyttää tietojärjestelmän työasemaa19 tai muuta teknistä osaa. Tästä syystä myös 

tietojärjestelmien onnistuminen tai epäonnistuminen määräytyy järjestelmistä 

saatujen hyötyjen kautta eikä esimerkiksi työasemien käyttäjien tyytyväisyydestä.  

 

IT-palvelut (viitekehysmallissa tuotteet ja palvelut)  

 

Vaalitulospalvelussa tietototekniikka tuottaa asiakkailleen vaali-iltana kunta-, 

vaalipiiri- ja koko maan kumulatiivisia tuloksia, ennusteita sekä analyysejä. Palvelut 

pitää tuottaa mahdollisimman pian ja oikein vaalihuoneistojen sulkeutumisen 

jälkeen. Nopeus ja tulosten oikeellisuus ovat samalla palvelun onnistumisen 

mittareina. Niitä käsitellään tarkemmin kohdassa 2.4 (aineiston käsittely). 

 

Vaalitietojärjestelmät 

 

Prosessit (viitekehysmallissa prosessit ja toimenpiteet): Ensimmäisessä 

tietokonevaalissa vuonna 1966 tapahtui tulosten tiedottaminen puhelimitse 

Yleisradioon, jossa tulokset kirjattiin vastaanottolomakkeille. Tämän jälkeen 

tulostiedot lävistettiin reikäkorteille, käsiteltiin tietokoneessa ja tulokset jaettiin 

käyttäjille paperitulosteilla. Manuaalisia tehtäviä oli tulosten vastaanotossa ja 

tulosraporttien jakelussa. Yleisradion uutistoimitukset käyttivät ATK-palvelun 

tuottamia tuloksia toimitustyössä, joka tuotti suoria vaalien ennakkotuloksia 

esitteleviä ja arvioivia tulosohjelmia kahdella kielellä sekä radiossa että televisiossa. 

                                                   
19  Tässä tutkimuksessa työasemalla tarkoitetaan näytöllä ja näppäimistöllä varustettua laitetta, joka 
voidaan liittää tietoliikenneverkon avulla verkon kautta tarjottaviin IT-palveluihin. Nykyisin 
työasemalla tarkoitetaan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua käyttöjärjestelmällä varustettua 
mikrotietokonetta.    
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STT välitti tuloksia asiakaslehdilleen joko sellaisinaan tai toimitettuina. Tässä 

tutkimuksessa työprosesseihin on katsottu kuuluvaksi myös prosessien johtaminen, 

vaikka sitä ei viitekehysmallissa ole erikseen kuvattu. Johtaminen on kuitenkin 

tärkeä osa sekä vaalitulospalvelun suunnittelussa että varsinkin vaaliyön toiminnan 

ohjaamisessa.  

 

Osallistujat: ATK-tehtäviä suorittivat palvelun suunnitteluvaiheessa ATK-

suunnittelijat ja tuotantovaiheessa vaalitulosten tiedottajat, reikäkorttien lävistäjät ja 

tietokoneen käyttöhenkilöstö sekä tarvittavat Yleisradion sisäisten palvelujen 

työntekijät. Toimitustyössä vaalitulospalveluun kuului suuri joukko eri ammattien 

edustajia, joista keskeisimpiä henkilöitä olivat tuottajat, ohjaajat, kommentaattorit ja 

tuotantotekniikan toimijat. Yhteensä tavalla tai toisella Yleisradion 

vaalitulospalveluun on osallistunut vaali-iltoina vaalista riippuen 600–800 henkilöä. 

Osallistujiin lasketaan myös IT-palvelun toteuttamiseen osallistuneet alihankkijat.   

Tietosisältö: ATK-palvelu perustui kunnista ja vaalipiireistä kerättäviin 

äänestystuloksiin sekä käsittelyä varten etukäteen kerättyjen aikaisempien vaalien 

tulostietoihin ja kyseisen vaalin perustietoihin (äänioikeutetut ja vaaliliitot).  

Tekniikka: Tekniikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä vaalitietojärjestelmien 

tietokoneohjelmistoja, -laitteita, radion ja television tuotantotekniikkaa sekä yhtiön 

ulkopuolelta hankittuja vaalitulospalvelussa tarvittavia käsittely-, suunnittelu- ja 

tietoliikennepalveluja. 

 

Vaalitulospalvelun toimintaympäristö 

PESTEL-malliin kuuluvat yritysten ulkoisten toimintaympäristöjen kartoittamiseen 

tarkoitetut tekijät sopivat jonkin verran muunneltuina vaalitulospalvelun 

tarkasteluun. Tarkastelussa sovellettavat ulkoiset tekijät on muodostettu Gerry 

Johnsonin, Kevan Scholesin ja Richard Whittingtonin (2008) sekä Mika Kamenskin 

(2008, 139-140) esittämien esimerkkien pohjalta.  

 

Teknologiset tekijät: Teknologisten tekijöiden käsittelyssä keskitytään laitteiden, 

ohjelmistojen ja tietoliikenteen uusien innovaatioiden vaikutusten tarkasteluun 

vaalitulospalvelun näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan ennakkotulosten jakelukanavien 

kehittämistä ja kehittymistä.  
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Sosiaaliset tekijät: Sosiaaliseen ympäristöön kuuluvista yleisistä tekijöistä 

vaalitulospalveluun vaikuttavat lähinnä väestön ikärakenteen muutos ja sosiaalinen 

liikkuvuus sekä äänestysaktiivisuus ja äänestäjien tekniset valmiudet. Tutkimuksessa 

selvitetään myös kysymystä onko vaikutus ollut päinvastainen, eli onko 

vaalitulospalveluilla ollut vaikutusta esimerkiksi äänestysaktiivisuuteen tai 

kansalaisten IT-osaamiseen.    

 

Poliittisjuridiset tekijät: Keskeistä on vaalilainsäädännön muutosten vaikutusten 

tarkastelu. Samalla selvitetään onko vaalitulospalveluilla ollut vaikutuksia 

lainsäädäntöön, ja jos on ollut, niin minkälaisia.  

 

Taloudelliset tekijät: Tarkasteltavia ulkoisia taloustekijöitä ovat julkisentalouden 

vaikutukset vaalien toimittamiseen ja tietotekniikkapalvelujen hintojen 

kehittyminen. Kuntien ja vaalipiirien toimintaa ohjaavat niiden vaaleihin saamat 

määrärahat ja median toimintaa mediayritysten taloudellinen tilanne ja kilpailu 

asiakkaista. 

2.3 Tutkimusaineisto   

Historiantutkimuksen ytimenä ovat aina erilaiset lähdeaineistot. Tämän 

tapaustutkimuksen keskeisimmät lähteet ovat Yleisradion uutisarkistossa olevat 

vaaliasiakirjat, äänite- ja kuva-arkistojen materiaali, television katselijatutkimusten 

tulokset, Yleisradion johtokunnan pöytäkirjat, sanomalehtien ja aikakauslehtien 

kirjoitukset sekä vaalitulospalvelujen avainhenkilöiden haastattelut. Vuodesta 1970 

alkaen hyödynnetään lisäksi tutkijan omia kokemuksia ja havaintoja vaalien IT-

palvelujen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä omassa arkistossa säilyneitä 

dokumentteja. 

Seuraavassa kuvataan kunkin aineiston sisältöä ja minkä tutkimuskysymyksen 

työstämiseen niitä käytetään (kuvio 5).  
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Kuvio 5.  Aineistojen käyttö vastausten etsimisessä tutkimuskysymyksiin (ks. kohta 1.3) 

Kuviosta 5 ilmenee, että keskeisimmät aineistot ovat TV-uutisten arkisto, oma 

aineisto ja kokemus, lähdekirjallisuus sekä tieteelliset tutkimukset ja julkaisut.  

 Yleisradion johtokunnan kokousten pöytäkirjat 

Vaalitulospalvelun IT-ratkaisut ovat olleet usein taloudellisesti ja periaatteellisesti 

niin merkittäviä ratkaisuja, että niihin on tarvittu Yleisradion johtokunnan päätös ja 

joskus myös hallintoneuvoston hyväksyntä. Tutkimuksen kannalta tällaisia ovat 

olleet päätökset tietokoneitten hankinnasta tai siirtymisestä palvelukeskuksiin tai 

päinvastoin, koska niillä on ollut seurausvaikutuksia vaalien tietotekniikkaan. 

Pöytäkirjoista on hyötyä, kun tutkitaan kysymystä, miksi päädyttiin tiettyihin 

ratkaisuihin, sillä johtokunnan IT-päätökset asettivat taloudelliset ja tekniset raamit 

kulloinkin kysymykseen tuleville IT-ratkaisuille.  
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Yleisradion radio- ja kuva-arkistot 

Yleisradion radio- ja kuva-arkistoista löytyy tallennettuja vaaliohjelmia, joista on 

nähtävissä mitä ja mihin aikaan tietokoneen tuottamia tuloksia on vaali-illan 

ohjelmissa käytetty. Television vanhimmista vaalilähetyksistä 1960-luvulta on 

säilynyt vain niukasti kuvamateriaalia, sillä silloin kuvanauhoja käytettiin uudelleen 

moneen kertaan kustannussyistä eikä niitä juurikaan arkistoitu. Esimerkiksi 

eduskuntavaalien 1966 television tulosohjelmasta on säilynyt vain muutama insertti 

eli televisio-ohjelman osa, joissa ei käsitellä vaali-illan tapahtumia vaan pelkästään 

vaalin lopputulosta. Onneksi radion äänitearkistosta löytyy 1966 vaali-illan 

tulosohjelmasta arkistokappale, josta voidaan tutkia tulosohjelman kulkua. 

Tulosohjelmia katselemalla ja kuuntelemalla selvitetään milloin tulosohjelmassa on 

kerrottu ensimmäiset vaaliennusteet ja kuinka hyvin ne ovat kuvanneet 

lopputulosta. Tuloksia hyödynnetään IT-palvelun onnistumisen arvioinnissa ja 

pitkäaikaisten muutostrendien etsimisessä. 

Televisiouutisten arkisto 

Keskeisin primääriaineiston lähde on Yleisradion televisiouutisten arkisto, johon on 

koottu vaalitulospalveluprojektien johtoryhmien käsittelemiä muistioita, 

suunnitelmia ja raportteja arkistokansioihin. Kansioissa on television 

suomenkielisen uutistoiminnan tai aluetoiminnan päällikön kulloinkin vetämän 

johtoryhmän dokumentit, jotka ryhmän pitkäaikainen sihteeri on systemaattisesti 

arkistoinut vuodesta 1966 alkaen vuoteen 2003 saakka. Kansioihin on tallennettu 

vaaliprojektin johtoryhmän kokousten pöytäkirjat, television ja radion 

ohjelmasuunnitelmat, tietotekniikan ja Yleisradion tuotantotekniikan suunnitelmat 

sekä vaalitulospalvelun jälkikritiikki. Vaaleista riippuen on dokumentoitu myös 

erilaista vaaleihin liittyvää tausta-aineistoa kuten oikeusministeriön ohjeita, 

vaalibudjetin muotoutuminen ja kopioita lehtien kirjoittelusta.  

Kansiot ovat tämän tutkimuksen kannalta ratkaisevia, sillä Yleisradion 

tietotekniikan arkistoissa ei ole säilynyt vaalien tietotekniikan dokumentteja 1960-, 

1970- ja 1980-luvuilta. Vanha aineisto on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta 

tuhottu IT-yksikön muuton yhteydessä Kesäkadun toimitalosta Pasilaan vuonna 

1993. Ilman uutistoimituksen arkistoa tämä tutkimus ei olisi mahdollinen tässä 

laajuudessa. Kansioitten dokumentteja käytetään hyväksi kaikkien muiden 

tutkimuskysymysten tutkimisessa paitsi IT:n käytön kehittämismahdollisuuksien 

selvittelyssä.  
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Oma aineisto ja kokemus sekä havainnointi 

Toinen keskeinen lähde on tutkijan oma arkisto ja havainnointi. Sirkka Hirsjärven, 

Pirkko Remeksen ja Paula Sajavaaran (2010, 213) mukaan ”havainnoinnin suurin 

etu on, että sen avulla voidaan saada välitöntä tietoa yksilöiden, ryhmien tai 

organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä”. Vanhimpien vaalitulospalvelujen 

tutkimisessa ongelmana on aika, joka heikentää omien havaintojen palauttamista 

muistiin. Tässä arkisto auttaa liittämään tapahtumat ajalliseen kontekstiin. 

Omassa arkistossani on säilynyt vanhoja vaalitulospalveluun liittyviä 

dokumentteja lähinnä 1960-luvulta. Ne olivat tausta-aineistona, kun ruvettiin 1971 

suunnittelemaan vaalitulospalvelua, jossa olin tietotekniikkaratkaisun 

vastuuhenkilönä ensimmäisen kerran. Dokumentit käsittelevät vuoden 1966 

eduskuntavaalien vaalitulospalvelujen valmisteluja. Lisäksi arkistossani on joitakin 

yksittäisiä raportteja ja vaaliesitteitä myöhemmistä vaaleista sekä muistioita 

Yleisradion tietotekniikan kehittämisestä. 

Omaa aineistoa ja havainnointia hyödynnetään etsittäessä vastauksia kaikkiin 

kohdassa 1.3 esitettyihin tutkimuskysymyksiin.  

Television katselijatutkimukset 

Television katselijamäärien analysoinnissa käytetään vaali-iltoina tehtyjen television 

katsojatutkimusten tuloksia. Radion kuuntelijatutkimuksen tuottamia tietoja 

esitellään vain ensimmäisen tietokonevaalin 1966 yhteydessä. Television 

katselutietoja ruvettiin laatimaan säännöllisesti päiväkirjamerkintöihin perustuvilla 

indeksitutkimuksilla vuodesta 1962 alkaen. Niissä selvitettiin 

"kirjanpitotutkimukseen perustuen eri ohjelmakohtien katselufrekvenssit 

katselijamäärineen"20. Indeksitutkimuksen tavoitteena oli ohjelmasuunnittelussa 

ilmenneiden ongelmien selvittäminen (Kytömäki & Ruohomaa 1996, 6-7). 

Vähitellen tulosten nopeasta käsittelystä tuli tärkeä tekijä tutkimusten 

julkaisemisessa. Se oli yksi peruste hankkia Yleisradioon tilastojen käsittelyyn 

IBM:n reikäkorttilaitteisto. Laitteiston hankinta oli samalla alku yhtiön 

tietojenkäsittelyorganisaatiolle, josta tuli myöhemmin keskeinen toimija Suomen 

tietokonevaaleissa.     

Kun kaapeli- ja satelliittikanavat, kaukosäädin ja videot yleistyivät 

kotitalouksissa 1980-luvulla, tuli katselun mittaaminen entistä 

monimutkaisemmaksi. Myös tarve saada päiväkirjoja tarkempaa tietoa katselusta ja 

                                                   
20 Yleisradion vuosikertomus 1962. Yleisradion kirjasto / tietopalvelu.  
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katselutottumuksista kasvoi.  Vuonna 1987 otettiin käyttöön TV-mittaritutkimus, 

joka tuottaa tarkkoja katselutietoja päivän viiveellä. Se tuottaa yksityiskohtaiset 

tiedot myös vaali-iltojen television katselusta eri kanavilla, koska mittaus on 

jatkuvaa ja ympärivuorokautista. Mittaritutkimuksen toteuttanut Finnpanel Oy 

(2015) kuvaa mittaritutkimusta seuraavasti:   

TV-mittaritutkimuksen paneeliin on satunnaisesti valittu 1100 taloutta siten, että ne 
edustavat TV-talouksia Suomessa. Tutkimukseen osallistuvat kaikki kolme vuotta 
täyttäneet perheenjäsenet, yhteensä noin 2300 henkilöä. Tutkimusperheen jokaisen 
television yhteyteen asennetaan mittari, jotka rekisteröivät kaikkien perheenjäsenten 
TV-käytön ympäri vuorokauden. Mittaria ohjataan kaukosäätimellä, jossa jokaisella 
perheenjäsenellä on oma tunnusnäppäin. Tiedot vuorokauden TV-
katselusta siirtyvät yön aikana Finnpaneliin. Ensimmäiset raportit tuotetaan 
aamupäivän aikana.  

TV-mittaritutkimus ei vielä kata internetin kautta tapahtuvaa katselua tietokoneelta 

tai mobiililaitteilta. Keskeinen ongelma on siinä, että internetin käytön mittaus on 

selainpohjainen eli se ei mittaa TV-mittarin tapaan yksilöiden mediankäyttöä. 

Selainmittaus ei tunnista, kuka internetiä käyttää, kun sama henkilö hyödyntää 

useampia selaimia tai yksi selain on yhteiskäytössä.21  

Internetin käytön mittauksessa Suomessa ei ole vielä auktorisoitua mittaria. 

Vuodesta 2005 Yleisradiossa on käytetty TNS:n Metrix-mittausta, jossa on 

selainten määrää korjaava kerroin, mutta vuoden 2012 aikana siihen tehdyt 

muutokset estivät pitkän aikavälin muutosten seurannan. Viime vuosina Metrixin 

ohella medioissa on otettu operatiivisen markkinaseurannan 

käyttöön paneelimittauksen ja teknisen mittauksen yhdistelmään perustuva 

comScoren MMx -järjestelmä.22  

Katselijatutkimusten tietojen perusteella selvitetään laajemmin 

tutkimuskysymystä IT:n käytön vaikutuksista IT-palvelujen asiakkaiden toimintaan. 

Tässä tutkimuksessa tämä tarkoittaa sitä, miten vaalitulosten selviäminen entistä 

aikaisemmin on vaikuttanut television tulosohjelmien rakenteeseen ja katseluun 

sekä sanomalehtien sisältöön.  

Yleisradion lehtileikkeet sekä sanoma- ja aikakauslehdet 

Tärkeä tutkimusaineisto on Yleisradion tiedotusosaston leikkaamat vaaleihin 

liittyvät lehtileikkeet. Niitä on taltioitu sekä Elinkeinoelämän keskusarkistoon 

                                                   
21  Yleisradion yleisökertomus 2011. Yleisradion kirjasto / tietopalvelu. 

22  Yleisradion yleisökertomus 2013. Yleisradion kirjasto / tietopalvelu. 
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(ELKA) että tiedotusosaston asiakirjavarastoon Yleisradion tiloihin. Monista 

leikkeistä on myös kopiot vaalikansioissa televisiouutisten arkistossa.  

Yleisradion tiedotusosasto luki vuoteen 1981 saakka kaikki valtakunnalliset 

sanomalehdet ja useimmat maakuntalehdet sekä leikkasi niistä yhtiötä kiinnostaneet 

artikkelit, arkistoi ne aihealueittain ja jakoi kopioita niitä tarvitseville23. Yksi 

seurattava aihealue oli vaalitulospalvelu. Leikkeiden avulla selvitetään lehdistön 

mielipiteitä vaalitulospalveluista ja vaalien IT-palveluiden onnistumisista tai 

epäonnistumisista varsinkin ensimmäisissä tietokonevaaleissa.  

Tiedotusosaston leikkeiden lisäksi käytetään lähteinä sanoma- tai 

aikakauslehdissä julkaistuja vaalien tietotekniikkaan liittyviä artikkeleita, jotka on 

etsitty lehtien arkistoista.  

Haastattelut ja keskustelut 

Haastattelut voidaan luokitella lomakehaastatteluihin, teemahaastatteluihin tai 

strukturoimattomiin haastatteluihin sen mukaan miten kiinteästi kysymykset on 

muotoiltu ja missä määrin haastattelija jäsentää tilannetta (Hirsjärvi & Hurme 

2010). Haastatteluissa on ollut haastateltavasta riippuen sekä etukäteen sovittuja 

teemoja että yksityiskohtaisia vaalitulospalveluun liittyviä kysymyksiä. Haastateltavat 

ovat kaikki vaalien toimittamisen eri osien asiantuntijoita, jotka tutkija on tuntenut 

jo ennen haastattelua. Haastatteluista on laadittu kirjalliset muistiinpanot, jotka ovat 

tutkijan hallussa. Muistiinpanoja hyödynnetään IT:n etenemisen, 

toimintaympäristön ja kehittämismahdollisuuksien tutkimisessa. 

Tietotekniikan etenemisen tutkimuksessa ovat olleet hyvin hyödyllisiä 

keskustelut suunnittelija Heimo Penttisen kanssa sekä häneltä saadut sähköpostit, 

joissa on kuvattu vaali-illan tuloslaskennan etenemistä. Penttinen on ollut 

Yleisradion vaalitietojärjestelmän sisällöstä ja teknisistä ratkaisuista vastaava henkilö 

vuoden 1972 kunnallisvaaleista alkaen. Hänellä on maassamme pitkäaikaisin 

kokemus vaalien tietotekniikan suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

. 

Lähdekirjallisuus, tutkimukset sekä julkaisut 

Tässä tutkimuksessa lähdekirjallisuutta ja tutkimuksia käytetään lähinnä IT:n 

kehittämismahdollisuuksien selvittämisessä. Tärkeitä ovat tieteelliset tutkimukset, 

jotka koskevat sähköistä äänestystä ja varsinkin Viron internetvaaleja. Vaalien IT:n 

                                                   
23 Hannu Sirosen haastattelu 16.2.2012. Sironen toimi vaaleja koskeneiden leikkeiden jakelun aikoina 
Yleisradion tiedotuspäällikkönä, jonka alaisuuteen leikearkisto kuului yhtenä toimintona.  
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käytön etenemisen ja toimintaympäristön tutkimisessa käytetään apuna 

oikeusministeriön julkaisuja, joista useat ovat saatavissa vaalit.fi internetpalvelusta. 

Myös useimmat käytetyistä viimeaikaisista tutkimuksista ovat saatavissa eri 

organisaatioiden tai hakupalveluiden internetsivuilta.  

2.4 Aineiston käsittely 

Yinin (2009) mukaan yksittäinen tapaustutkimus etenee ideaalitapauksessa 

iteratiivisesti vaiheittain, jotka ovat tutkimuksen suunnittelu, valmistelu, aineiston 

keruu, analysointi ja raportointi. Vastoin Yinin suosituksia tämä tutkimus 

käynnistyy aineistolähtöisesti. Työmäärältään suurin työ on vaalitulospalveluun 

liittyvän aineiston keruu eri lähteistä ja sen käsittely vaalien tietotekniikan historian 

kuvaukseksi.  

Tutkimusaineiston keruun ja käsittelyn lisäksi analyysivaihe on 

tapaustutkimuksen keskeisimpiä tehtäviä. Analysoinnissa Yin (2009, kohta 5) 

korostaa strategian valinnan tärkeyttä, koska se ohjaa aineiston käsittelyä ja sopivien 

tekniikoitten valintaa. Hän esittelee neljä analysointistrategiaa, jotka ovat (1) teoriaa 

testaava, (2) tapauksen kuvaus, (3) laadulliseen sekä määrälliseen aineistoon 

tukeutuva sekä (4) selitysten luominen ja testaaminen. Tässä tutkimuksessa 

analysointistrategiana on vaalitulospalvelun kuvaus (vastaus kysymykseen mitä) ja 

selitysten etsiminen tehdyille IT-palvelun vaihtoehtojen valinnalle (vastaus 

kysymykseen miksi) yhden kattavan tapauksen pohjalta.  

Tutkimusaineiston muodostavat kaikkien tietotekniikkaa käyttäneiden 

vaalitulospalvelujen kuvaukset vuodesta 1966 vuoteen 2014. Tutkimuksen aluksi 

käydään läpi vuoden 1966 eduskuntavaalien TV-uutisten arkiston vaalikansiot, 

joista laaditaan kuvaukset IT-palvelun määrittely-, toteutus-, tuotanto- ja 

ylläpitovaiheista. Kustakin vaiheesta selvitetään VJ-mallissa kuvattujen eri osien 

muotoutuminen. Jokaisesta aikajärjestyksessä seuraavasta vaalista selvitetään mitkä 

mallin osat ovat muuttuneet tai muuttumassa ja miksi.  

Tutkimusaineiston analyysin yksi tehtävä on vastata kysymykseen, mitä hyötyä 

IT:n käyttö on tuonut vaalitulospalvelulle. Kysymykseen vastaaminen edellyttää 

tutkittavaan tapaukseen sopivan mittariston kehittämistä. Laadun käsitteen 

kehittymistä tutkineiden Carol Reevesin ja David Bednarin (1994, 427) mukaan 

laadun ja sen onnistumisen mittaaminen lähtee asiakkaiden kokemasta palvelusta. 

Koska vaalien IT-palvelulla on sekä sisäisiä (välittömiä) että ulkoisia (välillisiä) 
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asiakkaita, joudutaan niiden erilaisuuden takia kehittämään kummallekin oma 

onnistumista arvioiva mittaristo. 

Tietojärjestelmätieteessä on julkaistu paljon tutkimuksia tietojärjestelmien 

onnistumisen mittaamisesta. Näistä tunnetuin on William DeLonen ja Ephraim 

McLeanin (1992) laatima IS-onnistumismalli "IS Succes Model". He julkaisivat 

myöhemmin malliin täydennyksen (DeLone & McLean 2003), jossa on kuusi 

toisistaan riippuvaa onnistumista mittaavaa muuttujaa. Muuttujat ovat IT-

järjestelmän laatu, tiedon laatu, palvelun laatu, käyttö, käyttäjätyytyväisyys ja 

nettohyöty.  

Tämä tutkimus tarkastelee tietojärjestelmiä työsysteemiteorian pohjalta.  Alterin 

(2003) mukaan IS-onnistumismalli ei sovi sellaisenaan työsysteemien onnistumisen 

arviointiin, koska se kattaa vain työsysteemin IT-järjestelmän onnistumisen 

mittaamisen. Työsysteemin onnistumisen arvioinnissa pitää ottaa huomioon myös 

tietotekniikkaan kuulumattomia asioita, kuten vaalitulospalvelussa tulosohjelmien 

katselijat ja kuuntelijat. Kokonaisuuden kannalta työsysteemin toiminta on 

tärkeämpää kuin tietotekniikan tehokkuus, koska työsysteemin toiminnan kautta 

mitataan yrityksen tai organisaation onnistuminen. Tämän takia työsysteemin 

asiakkaat voivat parhaiten arvioida tuotteiden ja palvelujen laatua (Alter 2002, 97). 

Näin ajateltuna vaalitietojärjestelmien laatu määrittyy järjestelmien asiakkaille 

tuottaman hyödyn kautta.  

Yleisradion IT-palvelujen sisäisten asiakkaiden (uutistoimitukset) näkemystä 

palvelun onnistumisesta arvioidaan vaalikansioihin arkistoitujen tulospalvelujen 

jälkeen pidettyjen kritiikkipalaverien palautteiden perusteella. Kritiikkipalaverin 

palautteet ovat toimittajien subjektiivisia näkemyksiä ja liittyvät useimmiten IS-

onnistumismallin osaan IT-järjestelmän laatu (nopeus ja tulosten luotettavuus). 

Asiakkaiden arviointeja luotettavampia IT-palvelun laadun mittareita ovat tilastot 

tulosten kertymisen nopeudesta ja tulosennusteiden tarkkuudesta. Konkreettisten 

laatumittareiden valintaa puoltaa se, että laadun mittaaminen on yleisesti käytetyn 

käyttäjätyytyväisyyden arviointia luotettavampaa.  Esimerkiksi Stacie Petterin, 

DeLonen ja McLeanin (2008, 59) suorittamassa laajassa kirjallisuustutkimuksessa 

todettiin, että pelkästään käyttäjätyytyväisyyden mittaaminen on ongelma, koska sen 

tuottamat subjektiiviset arviot eivät ole aina luotettavia todellisuuden kuvaamisessa. 

Kattavan kuvan saamiseksi tutkijoiden olisi pyrittävä mittaamaan hyötyjä myös 

yhteisötasolla.  

Tässä tutkimuksessa hyötyjä mitataan kahdella tasolla, jotka ovat Yleisradion IT-

palvelujen sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden IT:n avulla saadut hyödyt. Sisäisten 

asiakkaiden saamia hyötyjä mitataan eduskuntavaaleissa tuotetun IT-palvelun 
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nopeudella ja tulosten luotettavuudella. Mitattavana ovat eduskuntavaalit, koska ne 

ovat ainoat vertailukelpoiset vaalit koko tutkimusajalta. Nopeus tarkoittaa kuinka 

monta prosenttia annetuista äänistä on laskettu tiettynä aikana. Mittaukset kirjataan 

vaaleista riippuen 15, 30 tai 60 minuutin välein. Laskentaprosentit on saatu joko 

Yleisradion tietotekniikan tilastoista tai television / radion tulosohjelmista. 

 Tulosten luotettavuutta mitataan Keskustan24 tuloksen tarkkuudella 

eduskuntavaaleissa samoilla kellonajoilla kuin nopeuttakin. Käytännössä tarkkuus 

tarkoittaa puolueen kannatusprosentin poikkeamaa lopputuloksesta tiettynä 

kellonaikana. Keskusta on valittu mittariksi, koska sen tuloksen ennustaminen on 

todettu olevan vaikeinta. Puolueen koko maan yhteenvetotulokset ovat 

tulospalvelun alkaessa liian suuret, koska ne perustuvat nopeasti tuloksensa 

laskevien pienten maalaiskuntien ääniin. Niissä Keskusta on menestynyt aina hyvin. 

Toinen syy valintaan on se, että Keskustasta on saatavissa vaalitulokset kaikista 

tutkituista eduskuntavaaleista. Näin ei ole esimerkiksi Vihreillä25, joka muuten olisi 

hyvä tarkkuuden mittari. Tarkkuuden tiedot saadaan samoista lähteistä kuin 

laskentanopeus.       

Ulkoisten asiakkaiden (television katselijat ja lehdistö) tyytyväisyyden 

mittaamisessa lähdeaineistoina käytetään television katselijatutkimuksia sekä 

ensimmäisiä tietokonevaaleja käsitelleitä lehtileikkeitä. Television 

katselijatutkimuksen tuloksista voidaan tehdä johtopäätöksiä IT:n käytön 

vaikutuksista vaali-illan television katseluun. Vaikutusten arvioinnin pohjana on 

kausaliteetti eli syy-seuraus-ajattelu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että IT-

palvelun valinnoilla voidaan vaikuttaa vaali-illan television tarjonnan sisältöön ja 

sitä kautta katselun määrään. Television katseluun vaikuttaa IT-palvelun lisäksi 

kuitenkin myös muita tekijöitä. Vaikutusten arvioinnissa peruskysymys on Peter 

Dahler-Larsenin (2005, 7) mukaan, voidaanko valintojen seuraukset erottaa muiden 

vaikuttavien tekijöitten joukosta. Tätä kysymystä käsitellään tarkemmin vuoden 

2003 eduskuntavaalien yhteydessä, jolloin Yleisradio otti näkyvästi käyttöön 

ennusteen kaikissa tulosohjelmissa ensimmäistä kertaa vuoden 1970 

epäonnistumisen jälkeen. Ennusteella oli suora vaikutus televisiokanavien 

katselijamääriin, kuten myöhemmin todetaan.  

                                                   
24  Puolueen virallinen nimi on Suomen Keskusta r.p. Tässä tutkimuksessa puolueesta käytetään 
yleiskieleen vakiintunutta termiä Keskusta, lyhennettynä Kesk.  Vuoteen 1988 saakka puolueen nimi 
oli Keskustapuolue. Saantitapa: http://www.keskusta.fi/Suomeksi/Keskusta/Historia. Luettu 
2.10.2014. 

25  Puolueen virallinen nimi on Vihreä liitto.  Tässä tutkimuksessa käytetään termiä Vihreät, 
lyhennettynä Vihr. Saantitapa:  http://www.vihreat.fi/historia. Luettu 2.10.2014. 

http://www.keskusta.fi/Suomeksi/Keskusta/Historia
http://www.vihreat.fi/historia
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Lehtileikkeistä selvitetään lehdistön kiinnostusta vaalien tietotekniikkaan ja 

kiinnostuksen muuttumista eri vaaleissa soveltamalla tutkimuksessa sisällönerittelyä. 

Sisällönerittelyllä tarkoitetaan dokumenttien sisällön kuvaamista kvantitatiivisesti 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 105-107). Lehtileikkeistä arvioidaan, kuinka monta 

television vaali-illan tulosohjelmaa koskevista leikkeistä käsitteli IT-palvelua sekä 

kuinka monta teknologiaa, toimintaympäristöä tai muita tietotekniikkaan liittyviä 

aiheita. Lisäksi leikkeet luokitellaan kirjoituksen sävyn perusteella positiiviseksi, 

negatiiviseksi tai neutraaliksi. Vaikka arviot ovat tutkijan subjektiivisia näkemyksiä, 

niiden perusteella voidaan kuitenkin tehdä johtopäätöksiä lehdistön kirjoittelun ja 

asenteen muutostrendeistä sekä yleisemminkin suhtautumisesta tietotekniikkaa 

käyttäviin vaalitulospalveluihin.  
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3 Tietotekniikan käyttöönoton alkuaskeleet   

Televisio- ja tietotekniikka tekivät tuloaan kuluttajamarkkinoille samanaikaisesti 

1940 ja 1950-luvulla Yhdysvalloissa, joka oli kummallakin alueella edelläkävijämaa. 

Ensimmäinen Yhdysvalloissa tietokoneen määritelmän täyttänyt kaupalliseen 

käyttöön tarkoitettu laitteisto UNIVAC 1 luovutettiin Yhdysvaltain 

väestörekisterikeskukselle 31.3.1951 (Ceruzzi 1998, 27). Asiakkaan tiloihin se 

asennettiin kuitenkin vasta joulukuussa 1952. Sitä ennen UNIVAC:in tietokonetta 

käytettiin ensimmäistä kertaa television historiassa Yhdysvaltain presidentinvaalien 

vaalitulospalvelussa vaali-iltana 4.11.1952 (Ceruzzi 1998, 31). Tapauksella oli suuri 

merkitys sekä tietotekniikan tunnettuudelle että televisiolle sen kilpaillessa suosiosta 

radion ja lehdistön kanssa. Samassa vaalissa televisio tuli näkyvästi radion rinnalle 

vaalitulosten tiedottamisessa kansalaisille. 

Tässä luvussa käsitellään television ja tietotekniikan historiaa ennen Suomen 

ensimmäistä tietokonevaalia vuonna 1966. Kohdassa 3.1 kuvataan keskeisimmät 

kehitysvaiheet kronologisessa järjestyksessä, televisio- ja tietotekniikka erikseen. 

Kohdassa 3.2 käsitellään ensimmäisiä tietokonevaaleja Yhdysvalloissa ja Ruotsissa, 

koska ne olivat taustana tietotekniikan hyväksikäytön aloittamiselle Suomen 

vaalitulospalveluissa. Lopuksi kohdassa 3.3 analysoidaan valmiuksia tietokoneen 

käyttöönotolle Suomessa vaalien ennakkotulosten tiedottamisessa. 

3.1 Median tarpeet ja tietotekniikan mahdollisuudet kohtaavat 

Vaalitulospalvelussa tietotekniikan käyttöönottoon on vaikuttanut keskeisesti 

televisiotoiminnan kehittyminen. Sen tarpeet ovat määritelleet IT-palvelujen 

sisällön ja teknisten ratkaisujen tavoitteet.  

Television yleistyminen 

Television kehittyminen joka kodin laitteeksi on käynyt hyvin nopeasti, kuten 

oheisesta lainauksesta oppimateriaalista ”Johdatus viestintätieteisiin” ilmenee 

(Karvonen 2002): 
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Säännölliset televisiolähetykset yleisölle alkoivat Saksassa vuonna 1935, Englannissa 
v. 1936 sekä Yhdysvalloissa ja Neuvostoliitossa v. 1939. Suomessa säännölliset 
näköradiolähetykset alkoivat erinäisten kokeiluvaiheiden jälkeen virallisesti v. 1958.  
- - - Toisen maailmansodan runtelemassa Saksassa television kehitys oli tyrehtynyt, 
mutta Yhdysvalloissa televisio kehittyi nopeasti teknisesti ja kaupallisesti. Vuonna 
1950 Yhdysvalloissa alle 10 prosentilla talouksista oli televisiovastaanotin, vuonna 
1955 jo 60 prosentilla oli televisio ja 1960 liki 90 prosenttia talouksista oli 
televisioperheitä. Radio oli lyönyt itsensä läpi USA:ssa parissakymmenessä vuodessa, 
television läpimurto kesti vain kymmenen vuotta. Television leviäminen noudatti 
ns. epidemologista mallia, jossa ensimmäiset tv:n omistajat tartuttavat "taudin" 
nopeasti muihin ja nämä taas uusiin ihmisiin.  

Yhdysvalloissa televisiotoiminnan nopea kasvu kiihtyi mediayritysten kilpailun 

vapauduttua vuonna 1952. Sen seurauksena televisioasemien määrä kasvoi toisen 

maailmansodan jälkeisestä 108:sta 530:een 1960-luvun puoliväliin mennessä 

(Sterling & Kittros 2002, 351). Kasvua tukivat myös tekniset keksinnöt, joista 

tärkein oli televisio-ohjelmien tallennus magneettinauhoille 

Yhdysvaltain ohella myös suurimmissa Euroopan maissa televisio vakiinnutti 

asemansa 1950-luvulla.  Vuosikymmenen lopulla Englannissa, Länsi-Saksassa, 

Ranskassa, Italiassa ja Venäjällä oli jo yli miljoona televisiovastaanotinta (Sterling & 

Kittros 2002, 400).    

Suomessa oli 1960-luvun alkaessa 1.2 miljoonaa radiolupaa ja vain 34.000 

televisiolupaa26. Televisio vakiinnutti kuitenkin Suomessakin nopeasti merkittävän 

aseman joukkoviestimenä radion ja sanomalehdistön rinnalla. Aluksi Yleisradion 

johto oli haluton aloittamaan televisiotoiminnan valmistelua, sillä se piti radion 

ULA-verkon laajentamista koko maan kattavaksi televisiolähetysten aloittamista 

tärkeämpänä. Vasta Tallinnan television näkyminen Suomessa ja Tekniikan 

edistämissäätiön suunnitelmat televisiolähetyksistä pakottivat Yleisradionkin 

aloittamaan valmistelut televisiotoiminnan käynnistämisestä. (Salokangas 1996, osa 

2, 109).  

Tekniikan edistämissäätiö perusti vuonna 1956 Tesvision, joka aloitti samana 

vuonna television koelähetykset. Pian sen jälkeen myös Yleisradio aloitti kilpailevat 

lähetykset alkuvuonna 1958. Talvella 1965 Yleisradio osti Tesvision ja sen 

Tampereella toimineen Tamvision sekä muodosti kaksi toimintayksikköä, 

Helsinkiin televisio-1:n ja Tampereelle televisio-2:n. Alkuvuosina televisio-2 näkyi 

vain Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Vuosikymmenen alkupuolella television 

suosio lisääntyi nopeasti ja vuonna 1966 ensimmäisen tietokonevaalin aikoihin 

                                                   
26  Oy. Yleisradio Ab:n  vuosikirja 1959. Yleisradion tietopalvelu / kirjasto. 
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televisiolupia oli jo 0,7 miljoonaa, kun samaan aikaan radiolupia oli 1.6 miljoonaa.27 

Vaalitulospalvelujen näkökulmasta katsoen painopiste oli kuitenkin jo siirtynyt 

television puolelle, ja ensimmäisen vaalitietojärjestelmän sisältöön vaikuttivat 

olennaisesti television tarpeet. 

Tietotekniikan kehittyminen 

Tultaessa 1950 luvulle tietotekniikassa hallitsivat sotilaskäyttöön ja tieteelliseen 

laskentaan tarkoitetut elektroniputkien käyttöön perustuneet laitteet. Kaupallisissa 

laskentatehtävissä käytettiin reikäkorttikoneita, joiden markkinoita hallitsi 

konttorikoneisiin erikoistunut IBM. Reikäkorttikoneiden toimintoja ohjasi koneisiin 

liitetty kytkentälaatta, johon oli ”ohjelmoitu” johtoja kytkemällä lukulaitteilta 

luetuille reikäkorttien tiedoille suoritettavat toimenpiteet. Suomessa 1950-luku oli 

reikäkorttikoneiden kulta-aikaa.  Reikäkorttikoneiden käyttäjien yhteistyöjärjestö 

Reikäkorttiyhdistys arvioi vuonna 1954 Suomessa olleen jo noin 80 

reikäkorttiosastoa (Manninen 2003, 63).  

Vuonna 1951 julkaistiin Yhdysvalloissa ensimmäinen kaupalliseen käyttöön 

suunniteltu tietokone, Remington Randin valmistama UNIVAC I28 (Ceruzzi 1998, 

27).  UNIVAC oli monessa mielessä edelläkävijä29. Siinä oli uutta muun muassa 

suoritettavien ohjelmien tallennus muistiin ja televisiotekniikan tavoin 

magneettinauhojen käyttö tietojen tallentamisessa. Nämä tekivät UNIVAC:ista 

ylivoimaisen silloin kaupallista käyttöä hallinneisiin reikäkorttikoneisiin verrattuna. 

Runsaan vuoden päästä myös IBM julkisti ensimmäisen tietokoneeksi luokiteltavan 

koneen, jonka mallimerkintä oli IBM 701 (Ceruzzi 1998, 34). Tämän jälkeen 

tietokoneitten käyttöönotto eteni ripeästi. Suureksi osaksi onnistuneen 

markkinoinnin ansiosta IBM saavutti markkinajohtajuuden Yhdysvalloissa 

reikäkorttikoneiden lisäksi myös kaupallisissa tietokoneissa 1960-luvulle tultaessa.   

Tietotekniikan alkuaikojen kehitystyössä yliopistoilla oli tärkeä rooli. Mukana oli 

myös kansallisen kilpailuedun tavoittelu oman tietokoneen rakentamisen avulla. 

Näin toimittiin esimerkiksi Ruotsissa, jossa oman tietotekniikan kehityksen 

nopeuttamiseksi muodostettiin vuonna 1948 Tukholman teknillisen korkeakoulun 

tutkijoista ryhmä nimeltään matematikmaskinnämnd. Ryhmän tehtävänä oli ostaa 

                                                   
27 Oy. Yleisradio Ab:n vuosikirja 1965. Yleisradion tietopalvelu / kirjasto. 

28 Nimi tuli sanoista ”Universal Automatic Computer”. Nimellä korostettiin koneen sopivuutta sekä 
tieteelliseen, teolliseen että kaupalliseen käyttöön.  

29 Maailman ensimmäinen kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitettu tietokone otettiin käyttöön 
Englannissa 29.11.1951. Tietokone oli Lyons & Co. Ltd:n valmistama LEO (Lyons Electronic 
Office). LEO ei saavuttanut kaupallista menestystä Englannin ulkopuolella. (Mason 2004, 183-184). 
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ulkomailta matematiikkakone30 ja rakentaa sen pohjalta oma kotimainen laitteisto 

Ruotsiin. Ryhmä sai koneen valmiiksi vuonna 1953 ja antoi sille nimen BESK 

(Binär Elektronisk SekvensKalkylator). Se oli valmistuessaan maailman nopein ja 

vahvisti Ruotsin asemaa johtavana tietotekniikan kehittäjämaana. Parhaimmillaan 

BESK oli sääennusteiden laskemisessa, jossa se voitti kaikki kilpailijansa (Hadenius 

2000). 

Vuosikymmenen lopulla matematiikkakoneista ei juuri puhuttu eikä uutta 

teknologiaa ymmärretty. Myös lehdistö oli niistä hiljaa, joten kansalaiset eivät 

tietäneet koneista juuri mitään. Ruotsissa oli tyypillistä valtiovallan oleminen 

syrjässä tietotekniikan alkutaipaleen kehityksestä. Kehittäminen siirtyi käytännössä 

kokonaan yksityiselle sektorille, jota ruotsalaiset suuryritykset olivat innokkaasti jo 

pitkän aikaa toivoneet. Ruotsalaisista yhtiöistä Facit onnistui ensimmäisenä 

saamaan valmiiksi kaksi konetta BESK-tietokoneen suunnitelleiden insinöörien 

avustuksella. Näitä käytettiin muun muassa Ruotsin yleisradioyhtiön SR:n (Sveriges 

Radio) ensimmäisessä tietokonetta käyttäneessä vaalitulospalvelussa vuonna 1960. 

(Annerstedt, Forssberg & Nilsson 1970). 

Ruotsin mallin mukaan myös Suomeen muodostettiin vuonna 1954 työryhmä 

(Paju 2008, 13), jonka tehtävänä oli selvittää kysymystä, hankitaanko maahamme 

matematiikkakone ja mahdollisesti laatia myös sen hankkimista tai rakentamista 

koskevat esitykset. Työryhmä sai nimekseen Matematiikkakonekomitea. Komitean 

työssä mukana olleiden Hans Andersinin ja Tage Carlssonin muistelmien (Andersin 

& Carlsson 1993, 11-23) mukaan komitea laati suunnitelman oman tietokoneen 

rakentamisesta yhteistyössä saksalaisen Göttingenin Max-Planck-instituutin kanssa 

heidän G1a-pienoistietokoneen pohjalta. Vaihtoehtona oli juuri valmistuneen 

ruotsalaisen BESK-suurtietokoneen kopiointi. Sen hankinta todettiin kuitenkin liian 

kalliiksi. Tarkoituksena oli rakentaa suomalainen ESKO-tietokone31, joka soveltuisi 

vaativiin laskutoimituksiin kuten esimerkiksi ammusten lentoratojen laskentaan. 

Toinen ehkä tärkeämpi tavoite oli Pajun (2008, 16) mukaan perustaa 

tietokonekeskus, joka tyydyttäisi pitkään koko maan tietokonelaskennan tarpeet. 

Saksalainen G1 osoittautui raakileeksi, ja siksi ESKO valmistui vasta vuonna 

1960 paljon suunniteltua myöhemmin. Se oli valmistuessaan jo vanhanaikainen 

laite. Osittain tämän takia, ja ulkomaisten tietokoneitten tarjonnan lisäännyttyä, 

yritykset tekivät tietokoneitten hankintapäätöksiä ESKO-hankkeesta välittämättä. 

Ensimmäiseksi ehti Postipankki, joka otti käyttöön ainoan pankin vaatimukset 

                                                   
30  Matematiikkakoneen ohella Suomessa käytettiin 1950 ja 1960 luvuilla lehdistössä  aivot-loppuisia 
nimityksiä kuten elektroniaivot tai sähköaivot (Suominen 2000, 42). 

31 ESKO on lyhenne sanoista Elektroninen Sarja KOmputaattori (Paju 2008, 13). 
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täyttäneen ENSI:ksi ristityn IBM 650-tietokoneen syksyllä 1958 (Pukonen 1993). 

Tämän jälkeen koneitten määrä kasvoi Suomessa ripeästi varsinkin IBM 1401-

tietokoneen tultua markkinoille vuonna 1959. Vuoden 1961 loppupuolella oli 

asennettu tai tilattu jo 25 IBM 1401-konetta (Manninen 2003, 76). Seuraava 

kasvurysäys ajoittui vuoteen 1966, jolloin alkoivat vuonna 1964 julkaistujen 

integroituihin piireihin perustuvien IBM S/360- ja GE 400-sarjan koneiden 

toimitukset (Manninen 2003, 74-83). Näihin aikoihin ajoittui myös Suomen 

ensimmäinen tietokonevaali 21.3.1966. 

3.2 Ensimmäiset tietotekniikkaa hyödyntäneet vaalitulospalvelut 

Tässä kohdassa tarkastellaan ensimmäisiä tietotekniikkaa käyttäneitä 

vaalitulospalveluita Yhdysvalloissa ja Ruotsissa, koska ne ovat eniten vaikuttaneet 

tietotekniikan käyttöönottoon Suomen yleisissä vaaleissa. Sekä Yhdysvalloissa että 

Ruotsissa käytettiin niiden itse valmistamia tietokoneita. Suomessa näin ei käynyt, 

sillä suomalaisen ESKO-koneen kehittäminen myöhästyi, ja ulkomaiset tietokoneet 

valtasivat markkinat. Ilmeisesti tämä osaksi vaikutti siihen, että Suomessa 

tietokoneen käyttö vaalitulospalveluissa alkoi verraten myöhään. Toisaalta sillä oli 

etujakin, kun voitiin ottaa oppia muiden kokemuksista.   

 Ensimmäiset vaalit, joissa käytettiin tietokonetta, käytiin Yhdysvalloissa 1952. 

Esimerkkiä seurasivat Euroopassa ensimmäisinä Englanti, Ruotsi, ja Saksa, jotka 

olivat silloin myös tietotekniikan kehittämisen kärkimaita. Suomi otti mallia 

Ruotsista ja jonkin verran myös Saksasta.  

Syyt tietotekniikan käyttöönottoon vaalien ennakkotulosten tiedottamisessa ovat 

olleet eri maissa hyvin samanlaisia. Vaalituloksia tiedottavilla mediayrityksillä oli 

tarve nopeuttaa ja monipuolistaa vaalien ennakkotulosten tiedottamista. Tähän 

tietotekniikan kehittyminen toi uusia teknisiä mahdollisuuksia. Mediayritykset 

olivatkin ensimmäisiä kaupallisten tietokoneitten käyttäjiä useissa länsimaissa. 

Tähän vaikutti myös tietokonevalmistajien innokkuus saada laitteilleen näkyvyyttä 

suosituissa vaalien tulosohjelmissa. 

Yhdysvallat  

Yhdysvalloissa televisioyhtiö CBS (Columbia Broadcasting System) on ollut 

uranuurtaja tietotekniikan käytössä. Ensimmäisen kerran tietotekniikka oli mukana 

vuoden 1952 presidentinvaaleissa. Television roolin korostuminen rohkaisi 
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uutistoimituksia hyödyntämään uutta tekniikkaa tulosten laskennassa ja saamaan 

sen avulla näkyvyyttä. Remington Rand käytti tilaisuuden hyväkseen ja sopi CBS:n 

kanssa vaaliennusteen toteuttamisesta uudella UNIVAC-tietokoneella. CBS:n 

ohella myös NBC (National Broadcasting Company) ja ABC (American 

Broadcasting Company) käyttivät uutta tekniikkaa apuna, joskaan eivät tietokoneen 

määritelmää32 täyttäviä koneita. NBC käytti Monroe Calculating Machines 

Companyn kehittyneitä laskukoneita ja ABC IBM:n reikäkorttilaitteita. (Chinoy 

2010, 12-16).  

CBS:n vaali-illan kulusta on monenlaisia kertomuksia. Yleensä niissä kerrotaan, 

että UNIVAC:in ensimmäinen ennuste näytti ennakko-odotusten vastaisesti 

Dwight Eisenhowerin voittoa Adlai Stevensonista. Ennustetta ei uskallettu 

kuitenkaan heti julkaista, ja vasta ennusteohjelman tarkastuksen jälkeen ajettu uusi 

samansuuntainen ennuste kerrottiin television katsojille. Chinoyn mukaan on 

epäselvää, tekikö kieltävän julkaisemispäätöksen Remington Rand vai CBS. (Chinoy 

2010, 9- 11). 

Remington Rand osasi käyttää hyvin hyödykseen julkisuutta mainostamalla 

tietokoneensa läpimurtoa vaalitulospalvelussa. Tietokoneesta huolimatta CBS:n 

kilpailijan NBC:n tulosohjelmalla oli enemmän katsojia, vaikka se käytti 

kehittymättömämpää tietotekniikkaa (Chinoy 2010, 433). Joka tapauksessa vuoden 

1952 vaalitulospalvelu oli omalta osaltaan käynnistämässä tietokoneitten 

käyttöönottoa kaupallisissa tehtävissä ja kilpailun alueen markkinajohtajuudesta, 

jota silloin hallitsi IBM reikäkorttikoneillaan.  

Vuoden 1952 jälkeen kilpailu tietokoneitten valmistajien kesken kiihtyi ja 

heijastui myös vaalitulospalveluihin. Chinoyn (2010, 467-472)  mukaan IBM selvitti 

vuoden 1952 vaalien jälkeen mahdollisuuksia tarjota palveluitaan televisioyhtiöille 

vaalien tuloslaskennassa, sillä se nähtiin mahdollisuutena saada näkyvyyttä uusille 

tietokoneille. Ongelmana nähtiin kuitenkin olevan suuret riskit. Lopulta IBM:n 

tiedotusyksikkö ja NBC päätyivät sopimukseen vuoden 1956 presidentinvaalin 

tulospalvelusta, joka takasi IBM:lle näkyvyyttä sekä ennen vaaleja että vaali-illan 

tulospalvelussa. NBC ei halunnut kuitenkaan lopputuloksen ennusteita, vaan 

perusti tulosohjelman nopeaan tulosten keruuseen ja niiden pohjalta uuden IBM 

705-tietokoneen laskemiin yhteenvetotuloksiin. CBS käytti tulospalvelussaan 

aikaisempaan tapaan UNIVAC-tietokonetta ja ABC Underwood Corporationin 

Elecon 125-laitteistoa (Chinoy 2010, 479-481).   

                                                   
32 Tietokoneiksi kutsuttavissa laitteissa piti olla keskusmuistiin tallennettu ohjelma, joka ohjasi 
koneen toimintaa. Tämän takia esimerkiksi silloin yleisesti käytetyt reikäkorttikoneet eivät täyttäneet 
tätä määritelmän vaatimusta.  
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Vuoden 1960 presidentinvaaleissa televisiosta tuli Yhdysvalloissa tärkein media 

vaalikampanjoinnissa ja ennakkotulosten tiedottamisessa. Vaaleja ennen järjestettiin 

ensimmäinen ”face-to-face” väittely senaattori John Kennedyn ja varapresidentti 

Richard Nixonin välillä. Television katselijat kokivat Kennedyn voittajaksi ja radion 

kuuntelijat Nixonin. Siihen mennessä mielipidetiedusteluissa häviöllä ollut Kennedy 

ohitti hyvän televisioesiintymisensä ansiota vastustajansa ja voitti lopulta vaalit 

niukasti. Tietokoneitten käyttö lopputuloksen ennustamisessa ei tällä kertaa 

kuitenkaan täysin onnistunut. CBS ennusti Nixonin selvää voittoa ja NBC 

Kennedyn voittoa suurella erolla. Lopputuloksissa Kennedy voitti vaalin hyvin 

niukalla marginaalilla. (Sterling & Kittros 2002, 380-382). 

 Vuoden 1960 vaalit käynnistivät uuden koko maan kattavan 

ennustemenetelmän kehittämisen seuraaviin presidentinvaaleihin mennessä. CBS 

alkoi suunnitella yhdessä IBM:n ja mielipidetutkimuksia tekevän Harrisin (Louis 

Harris and Associates) kanssa vaalituloksen ennustamista palvelevaa järjestelmää, 

jota kutsuttiin VPA-menetelmäksi (Vote Profile Analysis). VPA:n avulla 

ennustettiin lopputulosta tilastollisesti edustavan otoksen avulla. Otokseen valittiin 

noin 2000 äänestysaluetta, jotka kuvasivat kunkin osavaltion äänestäjiä. Valinnassa 

huomioitiin muun muassa alueen maantieteellinen sijainti, väestön ikärakenne, 

uskonto ja rotu sekä asumistiheys. Eri osavaltioissa valinnassa huomioitiin eri 

muuttujia, jotta saatiin mahdollisimman hyvä edustavuus. Myös otoksen suuruus 

vaihteli 32:n ja 69:n äänestysalueen välillä. VPA-menetelmän mukaisesti otokseen 

valitut äänestysalueet määriteltiin erikseen kullekin vaalille tarkastamalla ja 

tarvittaessa muuttamalla aikaisempia valintoja suuritöisen kenttätutkimuksen 

avulla.33    

Uutta tulospalvelujärjestelmää kokeiltiin ensimmäisen kerran vuonna 1962 

pidetyissä kolmessatoista osavaltiovaalissa sekä kahdeksassa senaattorivaalissa34.  

CBS News yhtiön toimitusjohtaja Fred Friendly tiivisti kokeilun tulokset "Campain 

64" lehdistötiedotteessa seuraavasti: 

Vaalitulosten odottaminen on vanha amerikkalainen yleisötapahtuma. Ihmiset, joilla 
oli ollut tapana seurata tuloslaskennan etenemistä ulkona sanomalehtien ja 
tietotoimistojen tulostaulujen edessä rupesivat jäämään koteihinsa televisioiden 

                                                   
33 Campain 64. CBS:n vaalitulospalvelun lehdistötiedote vuoden 1964 presidentinvaalin 
tulospalvelusta. Tutkijan hallussa. 

34 Yhdysvaltain kongressin muodostavat yhdessä senaatti sekä edustajainhuone. Senaatissa on sata 
edustajaa, kaksi jokaisesta osavaltiosta. Senaattorin kausi kestää kuusi vuotta, joten noin kolmasosa 
paikoista päätyy äänestykseen kahden vuoden välein.  
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ääreen. Vaikka tulosten raportointi nopeutui, se noudatteli kuitenkin vanhoja 

totuttuja kaavoja - kunnes 1962 muutti kaiken.35 

CBS kokeili vuoden 1962 vaaleissa ensimmäistä kertaa VPA ennustemenetelmää ja 

päätti kokeilun rohkaisemana käyttää seuraavissa presidentinvaaleissa vuonna 1964 

sitä koko valtakunnan tuloksen ennustamisessa. VPA:n keskeisiä periaatteita 

sovellettiin myöhemmin yleisesti myös muissa mediayhtiöissä kuten esimerkiksi 

Yleisradion ensimmäisissä tietokonevaaleissa. CBS:n vuoden 1964 tulospalveluun 

oli tutustumassa myös Suomen ulkoministeriössä silloin työskennellyt, sittemmin 

suurlähettiläs Ralf Friberg, joka siirtyi 1965 Yleisradion uutistoiminnan johtoon ja 

vaikutti ratkaisevasti tietokoneitten käyttöönottoon Suomen vaalitulospalveluissa.36  

 CBS:n käyttämä tietokonelaitteisto oli vuoden 1964 tulospalvelussa sijoitettu 

tulosstudioon, jossa oli 30 IBM 1050-tallennuspäätettä ja 2 IBM 1440-tietokonetta 

liitettynä IBM 7010/1301-laitteistoon. Päätteillä syötettiin tulostiedot IBM 1440-

laitteeseen, joka suoritti muototarkistukset ja siirsi tarkistetut tiedot IBM 7010-

keskustietokoneelle varsinaista käsittelyä varten. Laskennassa äänestystuloksia 

verrattiin muistiin tallennettuihin taustatietoihin ja aikaisempien vaalien 

lopputuloksiin. Tulosraportit jaettiin joko paperilla tai näyttölaitteilla.37 Laitteisto oli 

sen ajan teknologian huippua. Tosin samana vuonna tuli markkinoille IBM:n uusi 

360-tietokonesarja, josta tuli markkinajohtaja moneksi vuodeksi. 

CBS:n järjestelmän hinta oli 7 miljoonaa dollaria38. Vertailun vuoksi 

mainittakoon, että koko Yleisradion käyttömenot olivat vuonna 1964 73,7 

miljoonaa markkaa.  Kun Suomen markan virallinen myyntikurssi Suomen Pankin 

(Suomen Pankki 1965, 28) mukaan suhteessa dollariin oli silloin 3,218, oli CBS:n 

vaalijärjestelmän hinta sen aikaisissa markoissa 22 miljoonaa markkaa eli 30 % 

Yleisradion vuoden 1964 kaikista käyttömenoista. 

 Vaalitulosten laskennan ja ennustamisen lisäksi on kiinnostavaa vertailla 

Yhdysvaltain ja Suomen vaalitulosten keruujärjestelmiä. Ennen vuotta 1964 kukin 

mediayritys hoiti tulosten keruun äänestysalueilta (yhteensä noin 180.000 aluetta) 

                                                   
35 Friendly; Vote Profile Analysis, A New Tool for Election Night Reporting. 1964. Alkuperäinen 

teksti kuuluu "Waiting for the returns on election night is an old American habit. The crowds that 

used to congregate outside the newspaper or telegraph office began to stay home and get the returns 
right in their living rooms. But except for the speed of transmission, election night reporting 
remained pretty much as it always was – until 1962 changed everything".  Tutkijan hallussa.  

36  Fribergin haastattelu 20.12.2010. 

37 IBM World Trade Corporation: IBM Ready for Election Night 1964. Tutkijan hallussa.  

38 Campain 64. Computers, task on election night: compile, recall, arrange, compare. CBS:n 
vaalitulospalvelun lehdistötiedote. Tutkijan hallussa.  
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itse. Vuoden 1964 vaalien yhteydessä Yhdysvaltain kolme suurinta televisioyhtiötä 

ja kaksi johtavaa tietotoimistoa päättivät perustaa vaali-illaksi yhteisen tulostietojen 

keruuorganisaation, joka keräsi vaalitulokset keskitettyyn tietokantaan. 

Tarkoituksena oli säästää koko valtakunnan kattavan tuloksen keruun kustannuksia 

päällekkäisyyksiä purkamalla estämättä kuitenkaan kilpailua vaaliohjelmien 

sisällöissä. Yhteisen keruuorganisaation rinnalla CBS keräsi kuitenkin edelleenkin 

itse tulokset ennusteeseen valituilta äänestysalueilta suoraan vaalistudioon 

syötettäväksi tietokonekäsittelyyn.39 Samanlaiseen vaalitulosten keskitettyyn 

keruujärjestelmään päästiin Suomessa vasta vuonna 1991, jolloin oikeusministeriö 

otti vastuulleen tulosten keruun järjestämisen.  

Ruotsin ensimmäiset tietokonevaalit 

Ruotsin valtiopäivävaaleissa vuonna 1960 SR hyödynsi tietokoneita ensimmäistä 

kertaa tulospalvelussaan. Käytössä oli kaksi BESK-koneen pohjalta Facitin 

valmistamaa tietokonetta, joille annettiin ajan hengen mukaisesti lempinimet Mina 

ja Mona. Valitettavasti ”siskokset” tahrasivat vastoin ennakkotoiveita sekä 

tietokoneitten että SR:n maineen. Herbert Söderström (1990, 35), vaali-illan 

palvelussa mukana olleena kertoo: 

Olin mukana laskennan tarkistusryhmässä. Tuloksia alkoi illalla vähitellen tulla ja 
Mina & Mona rupesivat tulostamaan ennusteita vaalin lopputuloksesta. 
Tietokonelaskennan mukaan oli tulossa sensaatiotulos. Kommunistiselle puolueelle 
ennustettiin aluksi 12, sitten 16 ja lopuksi jopa 24 paikkaa. Tarkistusryhmä alkoi 
epäillä ennustetta, mutta TV-ohjelman tuottaja luotti kuitenkin enemmän 
tietokoneisiin kuin epäilyihin sen olevan väärässä. Pian kuitenkin selvisi, että 
ennusteessa oli virhe, ja kommunistinen puolue ei ollut vaalin voittaja. Laskenta 
käsitteli väärin tilanteet, joissa kommunisteilla ei ollut ehdokkaita edellisessä vaalissa. 
Virheen havaitsemisen jälkeen siirryttiin perinteiseen käsilaskentaan. 

Laskennan jälkiarvioinnissa Söderström ihmetteli TV-tuottajan asennetta luottaa 

enemmän tietokoneisiin kuin tarkistuslaskentaryhmän epäilyihin ennusteen 

virheestä. Samanlainen ilmiö koettiin Suomessa vuoden 1970 eduskuntavaalien 

epäonnistuneessa tulospalvelussa. Ennusteen lisäksi Ruotsissa tulostettiin 

kumulatiivisia tilanneraportteja, mutta niitä ei tulospalveluohjelmissa käytetty, 

vaikka ne olivat oikein. Lehdistössä käytiin jälkeenpäin vakavasti keskustelua 

tietokoneitten käytön tarpeellisuudesta pelkästään ennusteen tuottamisessa Ruotsin 

kaltaisessa maassa, jossa vaalien ennakkotulokset ovat valmiit ilman niitäkin 

                                                   
39  Campain 64. The whys and wherefores of network election service. Tutkijan hallussa. 
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muutaman tunnin kuluttua äänestyksen loputtua.  Ennusteen tarve Yhdysvalloissa, 

jossa tuloksen laskenta länsi- ja itärannikon aikaeron sekä suuren äänimäärän takia 

kestää kauan, on kokonaan toinen. 

 Vuoden 1960 epäonnistuneesta kokeilusta huolimatta SR päätti vuoden 1962 

kunnallisvaalien tulospalvelussa käyttää taas tietokonelaskentaa, mutta tällä kertaa 

vain analyysitulosten tuottamiseen ennustelaskennan sijasta. Tietojenkäsittelyn 

toteutti IBM:n Ruotsin tytäryhtiö IBM Sverige.  (Söderström 1990, 35). 

Tietokonelaitteisto sijoitettiin SR:n studioon, jotta tulosten välitykseen 

toimituksille ei tarvittu hitaita tietoliikennelinjoja kuten 1960 vaalissa. Tulosten 

keruusta äänestysalueilta vastasi Televerket40 ja tietokonejärjestelmästä IBM. 

Keskustietokone oli IBM 1401, johon oli liitetty magneettinauhayksikkö, 

reikäkortinlukija, rivikirjoitin ja ohjausyksikkö. (Larsson 1962). 

 IBM panosti Ruotsissa 1960 luvulla voimakkaasti PR-toimintaan. Tähän sopi 

hyvin SR:n vaalitulospalvelut, joista sai runsaasti näkyvyyttä. (Annerstedt, Forssber 

& Henriksson 1970, 185). IBM teki samoin Yhdysvalloissa 1950 luvun 

loppupuolella kilpaillessaan näkyvyydestä Remington Randin UNIVAC-

tietokoneen kanssa.  

Vaalitulosten ennakkolaskennassa IT-järjestelmien usein kriittisin osa on 

tulosten saaminen tietokonekäsittelyyn. Vuonna 1962 äänestyksen loputtua lasketut 

tulokset soitettiin äänestysalueilta (noin 6400) Televerketin perustamiin tulosten 

keruupisteisiin (40 kpl) ja sieltä edelleen SR:n tulosten vastaanottopisteeseen. 

Vakiolomakkeille kirjatut tulokset menivät seuraavaksi tallennusyksikköön, jossa 

tulokset lävistettiin reikäkorteille ja siirrettiin tietokoneen kortinlukijalle. Tulevia 

vaaleja silmälläpitäen viidessä keruupisteessä kokeiltiin tulosten siirron 

nopeuttamista datasiirrolla IBM 1001-datasiirtolaitteiden avulla. Niillä tallennettiin 

äänestysaluetulos reikäkorteille ja lähetettiin puhelimella SR:n tiloihin, jossa 

lävistyivät identtiset kortit vietäviksi suoraan tietokonekäsittelyyn. Tietokoneajot 

suoritettiin 12 minuutin välein. Tuloksena oli kuusi erilaista raporttia, jotka 

analysoivat vaalitulosta erilaisilla kriteereillä. Käyttämällä asiantuntemustaan 

kommentaattori pystyi niistä päättelemään jo varsin alkuvaiheessa vaalin voittajat ja 

häviäjät ilman ennustettakin. (Larsson 1962).  

SR oli tyytyväinen IBM:n toimittamaan laskentapalveluun ja tilasi samaan 

tekniikkaan perustuvan järjestelmän vuoden 1964 eduskuntavaaleihin. 

Tietokoneohjelmistoon korjattiin uudet vertailutiedot, tehostettiin 

                                                   
40 Televerket oli Ruotsissa Suomen silloista Posti- ja lennätinlaitosta vastaava tietoliikennepalveluja 

tarjonnut organisaatio. 
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laskentaohjelman käsittelynopeutta ja kehitettiin tulosteita, joita voitiin käyttää 

suoraan televisiolähetyksissä. Laitteisto oli sama kuin vuoden 1962 vaalissa.  

Ruotsin vaalien ennakkotulosten laskennassa ongelmana ovat aina olleet 

postiäänet, jotka tulevat laskentaan muita myöhemmin ja joissa puolueitten 

äänijakautuma on erilainen kuin vaalipäivän äänissä. Sama ilmiö on tuttu myös 

Suomessa. Vuonna 1964 postiäänien ongelmaa pyrittiin ratkaisemaan ottamalla 

käyttöön puolue- ja vaalipiirikohtaiset korjauskertoimet. Tällöin oletettiin, että 

postiäänten jakautuma on samansuuntainen kuin 1960 ja 1962 vaaleissa, joiden 

perusteella korjauskertoimet oli muodostettu. Tälläkään kerralla SR ei tuottanut 

varsinaista ennustetta. Se katsoi kumulatiivisten tulosraporttien olevan yhtä hyviä, 

koska Ruotsissa tulosten laskenta etenee nopeasti ja monipuoluejärjestelmässä 

ennustaminen on vaikeaa. Parhaiten senhetkisen näkemyksen mukaan ennusteet 

toimivat kaksipuoluejärjestelmissä ja maissa, joissa äänten laskenta kestää monia 

tunteja tai jopa vuorokausia. (Ivre 1962). 

Jälkiarvioinnissaan Erland von Hofsten41 kritisoi SR:n televisioilmaisua ja 

tulospalvelun hitautta. Hänen mielestään pitäisi hyödyntää paremmin television 

mahdollisuuksia kuvallisessa ilmaisussa. Televisiossa näytettiin tuloksia esimerkiksi 

puolue kerrallaan eikä yhtä aikaa, jolloin katsoja olisi voinut helposti vertailla eri 

puolueiden menestystä. Niin ikään grafiikka oli alkeellista. Osaksi television hitaus 

johtui siitä, että käytettävissä olleella tekniikalla tietokonetulosteita ei saatu suoraan 

televisioruutuun vaan vasta monen manuaalisen työvaiheen jälkeen. Tähän 

päätettiin etsiä ratkaisua seuraavaan vaaliin 1966 mennessä. Riittävä tekniikka 

videojärjestelmien liittämiseksi tietokoneisiin kehittyi kuitenkin vasta 1980-luvulla.   

TV-ohjelman tuottaja Ingmar Lindblad arvosteli vaalitulosten hidasta 

saapumista tietokonelaskentaan jälkiarvioinnissaan42 todeten, että SR:n tulospalvelu 

oli lopputulosten käsittelyssä keskimäärin puoli tuntia hitaampi kuin TT:n 

(Tidningarnas Telegrambyrå Ab)43 puhelimitse keräämät lopputulokset. 

Suurimmillaan ero oli raportin mukaan jopa 1 tunti 54 minuuttia. Osa viiveistä 

johtui monimutkaisesta ja hitaasta tietokoneajojen ilmoittamien virheitten 

käsittelystä. Eniten virheitä aiheutui vääristä äänestysaluenumeroista ja tiukoista 

raja-arvotarkistuksista. Suurin syy hitauteen oli kuitenkin tietojen välityksessä eikä 

itse tietokonejärjestelmässä. Paikallista aikaa kello 22.09 (2 tuntia vaalihuoneistojen 

sulkemisen jälkeen) oli äänestysalueista laskettu vasta 24 %, kello 23.28 57 % ja 

                                                   
41 Om valvakan, några synpunkter. Von Hofsten 1964. TVU:n ark. Lyhenne TVU:n ark. tarkoittaa 
jatkossa Yleisradion suomenkielisen televisiouutistoimituksen arkistoa. 

42 Valvakan 1964, erfarenheter och synpunkter. Lindblad 22.9.1964.  TVU:n ark.  

43 Suomessa vastaava organisaatio on Oy Suomen tietotoimisto – Finska notisbyrån Ab eli STT. 
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keskiyöllä 00.14 vielä vain 77 %.  Hitaudesta kärsi erityisesti tietokonelaskennan 

varassa ollut televisio, sillä radio pystyi hyödyntämään tulopalvelussa myös TT:n 

keräämiä tuloksia. 

3.3 Valmius tietotekniikan käyttöönottoon Suomen vaalitulosten 
tiedottamisessa 

Suomessa tietokoneita ruvettiin käyttämään vaalitulospalveluissa verraten myöhään. 

Syynä tähän oli hyvä manuaalinen tuloslaskenta, Yleisradion silloin vielä vaatimaton 

oma uutistoiminta ja tietotekniikka sekä muutamat epäonnistumiset ulkomailla. 

Vähitellen 1960-luvun puolivälissä myös Suomessa syntyi valmius tietokoneitten 

käyttöön monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Näistä keskeisimmät olivat 

vaalilainsäädännön uudistukset sekä television ja radion uutistoiminnan 

käynnistyminen yhdessä tietotekniikan käytön alkamisen kanssa Yleisradiossa. 

Vaalitulospalvelujen puitteet määrittelee vaalilainsäädäntö. Ensimmäisissä 

tietokonevaaleissa lähtökohtana oli vuonna 1955 hyväksytty laki kansanedustajain 

vaaleista (L 336/1955). Tulosten laskennasta vastasivat sen mukaisesti vaalipiirien 

keskuslautakunnat sekä kuntien äänestysaluekohtaiset vaalilautakunnat. Äänioikeus 

oli vaaleja edeltävänä vuonna 21 täyttäneillä Suomen kansalaisilla. Vaalipäivät olivat 

heinäkuun ensimmäinen sunnuntai ja maanantai. Äänestäminen tapahtui 

asuinkunnan mukaan määräytyvässä äänestyspaikassa tai hakemalla etukäteen 

kotikunnasta äänioikeuden todistava ote, jolla voi äänestää missä tahansa. 

Äänestyksen jälkeen vaaliliput lajiteltiin ehdokaslistoittain, laskettiin yhteen, 

sinetöitiin kirjekuoreen ja lähetettiin valtiollisissa vaaleissa sen vaalipiirin 

keskuslautakunnalle, johon äänestysalue kuului. Oteäänet lähetettiin suoraan 

äänestäjän oman vaalipiirin keskuslautakunnalle. Laskentatavasta johtuen 

vaalitulosten selviäminen oli nykymittapuun mukaan hidasta kestäen oteäänten 

takia maksimissaan kaksi viikkoa. Vuoden 1955 vaalilain 96 pykälässä määrättiin, 

että keskuslautakunta vahvistakoon vaalien tuloksen 15. päivänä toisen vaalipäivän 

jälkeen pitämässään kokouksessa.  

Vaalien ennakkotulosten laskennan kannalta merkittävä muutos tapahtui 

vuoden 1962 eduskuntavaalien yhteydessä. Silloin oikeusministeriö perusti 

yhteistoiminnassa ulkoasiainministeriön, Suomen Tietotoimiston ja Yleisradion 

kanssa valtakunnallisen tiedotuskeskuksen ennakkotulosten tiedottamisen 

nopeuttamiseksi. Vaalipiirien keskuslautakunnille lähettämässään ohjeessa (OM 

96/337/61) oikeusministeriö velvoitti kuntia ilmoittamaan puhelimitse tulokset 



 

67 

tiedotuskeskukselle niin hyvissä ajoin, että tulokset saadaan vaaliliitoittain 

alustavasti selville toisen vaalipäivän iltana kello 24.00 mennessä ja 

ehdokaslistoittain vielä saman yön kuluessa. Oikeusministeriö näki ennakkotulosten 

nopean tiedottamisen tärkeyden ja loi näin omalta osaltaan uudistuksellaan puitteet 

vaalien ennakkotulosten tiedottamiselle heti äänestämisen päätyttyä.  

Vaikka televisio- ja radiotekniikan kehittyminen loi uusia mahdollisuuksia 

ohjelmien sisällölle ja jakelulle, Yleisradio oli 1960 luvun puoliväliin tultaessa 

vakiintuneen kritiikittömän linjansa mukaisesti sivussa yhtiön ulkopuolella 

tapahtuvasta yhteiskunnallisesta muutoksesta. Poliittisten ja yhteiskunnallisten 

ongelmien ja ristiriitojen käsittely jätettiin tarkoituksella sanomalehdistölle, koska 

ajateltiin, että Yleisradion ei ollut sopivaa olla yhteiskunnallisen keskustelun 

keskiössä. Tähän tuli jyrkkä muutos, kun yhteiskunnallisesti aktiivista 

ohjelmapolitiikkaa ajanut Eino S. Repo tuli pääjohtajaksi vuoden 1965 alussa.  

Revon tavoitteena oli Yleisradion oman uutistoiminnan laajentaminen ja 

kehittäminen uudenaikaista journalistista työtä tekeväksi toimitukseksi. Tarkoitus 

oli, että uutistoimitus ei vain reagoi tapahtumille, vaan myös aktiivisesti analysoi 

niiden taustoja (Salokangas 1996, osa 2, 151-178). Ensimmäisinä toiminaan Repo 

perusti uutispäällikön toimen ja nimitti siihen vasta 28-vuotiaan Fribergin, jonka 

tehtäväksi tuli suunnitella ja organisoida koko yhtiön uutistoiminta. Repo mainitsee 

muistelmissaan (1975, 220) viitaten Fribergiin, että ”hän sai neljä kuukautta aikaa 

suunnitelman tekoa varten ja matkustusmahdollisuuden mihin opetuksia tarjoavaan 

maahan tahansa”. Kesäkuussa valmistuneessa suunnitelmassa keskeinen tavoite oli 

käynnistää Yleisradion itse tuottamat suomenkieliset uutislähetykset radiossa STT:n 

uutisten lisäksi. Uutislähetykset käynnistyivät elokuussa 1965. Kun radiouutiset oli 

saatu käyntiin, ja kun Friberg oli keväällä nimitetty koko Ylisradion suomenkielisen 

uutistoiminnan päälliköksi, hän voi keskittyä television uutisten kehittämiseen. 

(Pernaa 2009, 63-67).  

Yleisradion uutistoiminnassa ovat vaalitulospalveluohjelmat olleet alusta lähtien 

tärkeitä, sillä niiden on nähty olevan keskeinen ja hyvin näkyvä osa Yleisradion 

julkista palvelua. Siksi oli luonnollista, että yhtiön uusi uutistoimitus alkoi tutkia 

ulkomaisten esimerkkien ja IBM:n Suomen tytäryhtiön rohkaisemana tietokoneen 

käyttömahdollisuuksia vaali-illan tulosten laskennassa myös Suomessa.  

Tietokoneella ajateltiin saatavan tulokset manuaalista laskentaa nopeammin ja 

lisäksi se voisi tuottaa tietoa vaalitulosten analysointiin tulosohjelman toimittajien 

käyttöön. Tämä tukisi uutistoiminnan yleistä tavoitetta olla luotettava ja nopea 

tiedon välittäjä tapahtumien kulusta ja niiden merkityksestä suomalaisille. Näin oli 



 

68 

syntynyt tarve uudenaikaisen vaalitulospalvelun käyttöönottoon Yleisradion 

uutistoiminnan perustamisen seurauksena. 

Yrityksissä vaihdettiin 1960-luvulla reikäkorttikoneita vauhdilla tietokoneisiin. 

Siirtyminen tietokoneitten käyttöön eteni tämän kaavan mukaisesti myös 

Yleisradiossa, jossa ATK-toiminta alkoi muodostua vähitellen 1960-luvun 

alkupuolella silloisesta tilasto- ja lupatarkastustoimistosta. Toimiston tehtävänä oli 

televisio- ja radiolupien tarkastusten lisäksi tuottaa tilastoja ja käsitellä tutkimuksia 

television katselusta ja radion kuuntelusta. Tietojen tallennuksessa käytettiin 

reikäkorttien lävistyskoneita sekä optista lukijaa. Varsinainen tietojen käsittely 

tapahtui yhtiön ulkopuolella reikäkorttikoneilla. Kun toimisto laajensi vuokralle 

hankitun oman reikäkorttikoneen käyttöön perustuvia palveluja myös joillekin 

muille yhtiön toiminnoille, ruvettiin käsiteltävien tietojen määrän kasvaessa 

selvittämään ATK-tekniikan soveltuvuutta toimiston ja myös muun yhtiön 

käyttöön. Vuoden 1964 loppupuolella käynnistyi IBM:n kanssa yhteistyössä ATK-

esitutkimus, jonka pohjalta tehtiin seuraavana vuonna esitys ATK:n soveltamisesta 

koko yhtiön toimintaan samanaikaisesti, kun valmisteltiin kokonaan uudenlaista 

eduskuntavaalien vaalitulospalvelua.44 

Yleisradion ATK-esitutkimuksen tiivistelmässä45 todetaan, että yhtiössä esiintyy 

runsaasti toimintoja, joiden hoitaminen ATK:n avulla sujuisi paremmin ja 

huokeammin kuin manuaalisesti. Tutkituista Yleisradion toiminnoista (44) vain 

yhdessä ATK:n käyttöä ei katsottu mielekkääksi. Kustannuslaskelmissa esimerkkinä 

käytettiin IBM Systeemi 360-laitteistoa. Tutkimuksen mukaan henkilökustannuksia 

syntyisi 25 uuden toimen perustamisesta rakennettavaan ATK-keskukseen vuonna 

1968, kun toiminta olisi täydessä laajuudessaan. Uudet toimet suunniteltiin 

täytettävän lähes kokonaan Yleisradion omasta henkilökunnasta siirtämällä ATK:n 

käytön johdosta vapautuvia henkilöresursseja ATK-keskukseen. Sen lisäksi 

arvioitiin, että voidaan kokonaan lakkauttaa noin 20 tointa ja jättää vuosittain 

perustamatta saman verran. Arvio henkilökunnan säästöstä oli vuositasolla 114.000 

markkaa suurempi kuin uuden ATK-keskuksen käyttömenot, joiksi arvioitin 

906.000 mk eli noin 0,8 % koko Yleisradion menoista vuonna 1968. Kun 

periaatepäätös ATK-osaston perustamisesta tehdään, voidaan heti sen jälkeen 

täyttää 15 tointa, joten vain 10:n kohdalla olisi etsittävä ATK-tehtäviin 

koulutettavaksi sopivia henkilöitä niiden joukosta, jotka joko nyt hoitavat 

lakkautettavaksi tulevia tehtäviä tai jotka muuten voidaan irrottaa ATK:hon. Vain 

                                                   
44 Oy. Yleisradio Ab:n vuosikertomus 1965. Yleisradion tietopalvelu / kirjasto.  

45 ATK-esitutkimus 10.11.1965.  Johtokunnan kokouksen 19.1.1966 pöytäkirjan liite 22. 



 

69 

ATK-suunnittelupäällikön toimeen nähtiin tarpeelliseksi hakea henkilö yhtiön 

ulkopuolelta.  

 Yleisradion ATK-esitutkimus kuvastaa hyvin tutkijan kokemusten mukaan sen 

ajan lähestymistapaa tietotekniikan ensimmäisten hankintapäätösten valmisteluissa. 

Niissä laitteiden maahantuoja oli keskeisessä roolissa konsulttina tai tutkimuksen 

tekijänä. Yhtiöitten aloittelevien ATK-yksikköjen tehtäväksi jäi lähinnä 

päätösesitysten laatiminen. Koska Yleisradion esitutkimuksen tekijöinä olivat silloin 

johtavan maahantuojan IBM:n asiantuntijat, voidaan sitä pitää yleisemminkin 

edustavana sen ajan esitutkimuksena. Tutkimuksen tiivistelmä oli Yleisradion 

laatima. Muu osa oli IBM:n asiantuntijoitten kirjoittama tai Yleisradion 

henkilökunnan heidän avullaan työstämä. Yhtiön johtokunnalle jaetussa 

esitutkimusraportissa46 oli kaikkiaan 90 sivua. Johdanto ja edellä kuvattu tiivistelmä 

oli yhteensä 13 sivua, sovelluskuvaukset (23 sovellusta) 53 sivua ja systeemi 360:n 

kuvaus 24 sivua.  Esitutkimus oli hyvin teknologiapainotteinen. Esimerkiksi 

Systeemi 360-laitteiston keskusyksikön kuvauksen alaotsikot muistiossa olivat: 

tiedon muoto muistissa, muistin osoitteet, käskyt, rekisterit ja niiden käyttö, 

keskeytysperiaate ja muistin suojaus. Teknisten yksityiskohtien korostaminen oli 

tutkijan mielestä tyypillistä 1960-luvun tietotekniikan esittelyissä eikä Yleisradio 

ollut tässä suhteessa poikkeus. 

 Vaalilainsäädännön sekä Yleisradion uutistoiminnan kehittäminen ja ATK-

toiminnan alkaminen loivat edellytykset selvittää tietokoneen käyttömahdollisuudet 

vaalien ennakkotulosten tiedottamisessa. Yhtenä kimmokkeena oli lisäksi vuoden 

1964 kunnallisvaalien yhteydessä IBM:n kanssa laadittu kuvaus vaalitulosten 

tiedottamisprosessista ja arvio tietokoneen käytöstä vaalien ennakkotulosten 

laskennassa ja tiedottamisessa. Käytännön toimenpiteenä perustettiin työryhmä, 

jonka tehtävänä oli selvittää tietokoneen käyttömahdollisuudet vuoden 1966 

eduskuntavaaleissa. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin suomenkielisen 

uutistoiminnan päällikkö Friberg, jäseneksi toimistopäällikkö Börje Holmlund ja 

sihteeriksi tilastotoimiston päällikkö Per-Erik Norbäck, joka valittiin myöhemmin 

Yleisradion ensimmäiseksi ATK-päälliköksi. Työryhmän laatima selvitys johti 

ensimmäisen tietokonetta käyttävän vaalitulospalvelun toteuttamiseen.  

                                                   
46 Automaattisen tietojenkäsittelyn käyttöönottaminen yhtiön toiminnassa. Johtokunnan kokouksen 
11.1.1966  pöytäkirjan liite  21. ATK-esitutkimus 1965.  Nordbäck 10.11.1965. 
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4  Tietokonevaalit Suomessa        

Tässä luvussa kuvataan Suomen tietokonevaalit aikajärjestyksessä alkaen vuoden 

1966 eduskuntavaaleista. Viimeinen käsiteltävä vaali on europarlamenttivaali 2014. 

Kukin vaali käsitellään analysoinnin ja johtopäätösten teon helpottamiseksi 

käyttämällä kohdassa 2.2 kuvattua vaalitulospalvelun jäsentelymallia. Tutkimus 

jaetaan neljään ajanjaksoon, joiden loppuun laaditaan tiivistelmä keskeisimmistä 

vaalitietojärjestelmien muutossuunnista kyseisellä ajanjaksolla.     

4.1   Tutkimuksen jakaminen ajanjaksoihin 

Tietotekniikan historiassa puhutaan usein tietokonesukupolvista, jotka on nimetty 

tietokoneissa käytetyn teknologian perusteella. Tässä tutkimuksessa tietotekniikka 

jaetaan ajanjaksoihin tietokoneen käyttötavan perusteella, koska se kuvaa paremmin 

IT:n hyväksikäytön historiallista kehittymistä vaalien toimittamisessa. Jaksot ovat 

eräkäsittely, suorakäyttö, pc ja internet.  

Ajanjaksojen rajat eivät ole täysin yksiselitteisiä, sillä esimerkiksi eräkäsittelyä 

käytetään vielä nykyäänkin ennusteen laatimisessa ja tietokantojen päivityksissä. 

Jaksoihin jakamisen lähtökohtana on se, miten IT-palvelujen asiakkaat ovat 

kokeneet tietotekniikan hyväksikäytön. Eräkäsittelyssä tulokset jaettiin 10-15 

minuutin välein ajettavien päivitysajojen jälkeen paperilla käyttäjille47. Suorakäyttö 

toi tietojärjestelmien asiakkaille mahdollisuuden saada käyttöönsä tuloksia 

etäispäätteillä paperitulosteiden sijaan tai rinnalla. Kun mikrotietokoneet tulivat 

vaalitulospalveluun, voitiin vaalituloksia muokata käyttäjäystävällisiksi graafisiksi 

kuviksi. Internetin käytön yleistymisen myötä tuloksia ruvettiin välittämään suoraan 

kansalaisille television, radion ja lehdistön tulospalvelujen lisäksi. 

Ensimmäisessä tietokonevaalissa vuonna 1966 Yleisradion toteuttama 

vaalitietojärjestelmä tuotti yhtiön uutistoimitusten ja STT:n käyttöön eräkäsittelyllä 

                                                   
47 Käyttäjällä tarkoitetaan IT-järjestelmän kanssa välittömässä kosketuksessa olevaa henkilöä. Kun 
korostetaan IT-palvelun tulosten hyväksikäyttöä, käytetään termiä asiakas.   
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harkittuun otantaan perustuvia ennusteita, joita kutsuttiin prognooseiksi48. 

Prognoosi ja tietokoneitten käyttö onnistui erinomaisesti ja saivat julkisuudessa 

hyvin positiivisen vastaanoton.  Tästä alkoi ajanjakso, jota kutsutaan tässä 

tutkimuksessa eräkäsittelykaudeksi. 

Eräkäsittelykauteen ajoittui sekä television nousukausi Suomessa että 

tietotekniikan käyttöönotto yrityksissä ja valtion hallinnossa. Tämä jakso käsitellään 

muita kattavammin, koska siihen verrataan myöhempien vaalien IT-palveluja. 

Käsittely eroaa muista kohdista myös siinä, että eräkäsittelykauden tutkimisessa 

käytetään pelkästään muiden tuottamia lähdeaineistoja ja kokemuksia, koska tämän 

tutkimuksen tekijä ei ollut silloin vielä mukana IT-palvelujen toteuttamisessa. Sen ja 

kirjallisen aineiston niukkuuden takia on lähdeaineistona käytetty enemmän 

haastatteluja kuin muissa luvuissa. Onneksi 1960-luvun vaalitulospalveluissa 

työskennelleistä avainhenkilöistä suuri osa on saatu haastateltua, joten tältä osin 

saadut tiedot ovat luotettavia siinä määrin, kun he muistavat ne oikein. Myös 

Yleisradion arkistoissa säilyneistä vaaliohjelmien taltioinneista on ollut suuri apu 

selvitettäessä IT:n hyväksikäyttöä eräkäsittelykauden tulosohjelmissa Yleisradiossa 

vaali-iltoina.  

Eräkäsittely oli vallitseva vuoden 1972 kunnallisvaaleihin saakka, jolloin 

ensimmäisen kerran käytettiin päätteitä49 sekä tulosten tallentamisessa että jakelussa 

paperitulosteiden ohella. Tästä alkanutta jaksoa kutsutaan suorakäyttökaudeksi. 

Tyypillistä oli päätteiden käyttö tietojen tallentamisessa tietoliikenneverkon kautta 

keskustietokoneisiin ja tulosten haku tietokonekäsittelyn jälkeen päätteiden 

näytöille tai kirjoittimille. Suorakäyttökautena ei käytetty prognoosia, koska siitä 

päätettiin luopua vuoden 1970-eduskuntavaalien epäonnistumisen takia, vaikka itse 

menetelmä ei ollut mitenkään syypää vastoinkäymiseen. Vuoden 1972 

kunnallisvaaleissa vaalitulosten tallennus tapahtui teletype-kirjoitinpäätteillä50 

Yleisradion alueellisista toimintakeskuksista. Ratkaisu oli niissä oloissa teknisesti 

riskialtis. Riskeistä huolimatta tietotekniikka toimi hyvin. Koska teknisten riskien 

lisäksi tulosten etätallennus oli kustannuksiltaan kallis ratkaisu, Yleisradio päätti 

luopua siitä seuraavissa vaaleissa. Tämän jälkeen tulokset välitettiin puhelimitse 

vuoteen 1991 saakka Helsinkiin, jossa ne tallennettiin näyttöpäätteillä 

                                                   
48 Kysyttäessä mistä termi prognoosi tuli, prognoosin suunnitellut professori Sänkiaho vastasi, että 
"prognoosi nimitys oli sekä Ruotsin että Saksan vaalitulospalvelussa käytössä. Tuntui toki myös 
hienommalta kuin ennuste". Sänkiahon sähköpostiviesti 9.10.2014. 

49 Päätteellä tarkoitetaan laitetta, jossa oli näppäimistö sekä kuvaputkinäyttö tai kirjoitin ja se voitiin 
yhdistää tietokoneeseen joko tietojen syöttämiseksi tai tulosten hakemiseksi.  

50 Teletype on yleisnimi kirjoituskoneelle, joka voitiin yhdistää tietoliikennelinjoilla tietokoneen 
syöttö- tai tulostuslaitteeksi. 
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keskustietokoneeseen. Eräkäsittelynä tapahtuneiden laskenta-ajojen jälkeen tuloksia 

voi kysellä toimituksiin ja STT:n tiloihin sijoitetuilla näyttöpäätteillä ja tulostaa 

kirjoittimille paperitulosteita. 

Eduskuntavaaleissa 1983 kokeiltiin ensimmäisen kerran mikrotietokoneitten 

käyttöä tulosten muokkauksessa lupaavin tuloksin. Näkyvään rooliin ne tulivat 

vuoden 1984 kunnallisvaaleissa. Siitä alkoi pc-kaudeksi51 ristitty ajanjakso. 

Mikrotietokoneet toimivat sekä keskustietokoneen näyttöpäätteinä että tulosten 

jalostajina. Niillä tuotettiin graafisia tulosteita, jotka siirrettiin television 

lähetysverkkoon näytettäviksi television tulosohjelmissa. Mikrotietokoneet liitettiin 

kiinteistöjen sisäisiin verkkoihin, joihin yhdistettiin mikrotietokoneitten lisäksi 

palvelimia. Niille tallennettiin kaikille yhteisiä vaalien tulos- ja taustatietoja.  

Seuraavissa vaaleissa mikrotietokoneita käytettiin televisiografiikan tuottamisen 

lisäksi käyttäjäystävällisten käyttöliittymien tarjoamiseen IT-palvelujen asiakkaille. 

Perinteisen merkkipohjaisen käyttöliittymän sijaan voitiin helpottaa tulosten selailua 

työasemassa hyödyntämällä grafiikkaa tulosten havainnollistamisessa.     
Vuoden 1996 vaaleissa internet alkoi muodostua uudeksi tulosten 

jakelukanavaksi, kun oikeusministeriö päätti välittää internetsivuillaan lopputulokset 

ja Yleisradio tekstitelevision tulostiedot. Vuoden 1999 vaaleissa oli uutta internetin 

käyttö ennen vaalipäivää, kun Yleisradio toteutti ensimmäisen kerran vaalikoneeksi 

nimetyn palvelun. Internetkäytön vakiintuminen alkoi varsinaisesti vasta vuoden 

2000 vaalien tulospalveluissa. Tästä alkoi ajanjakso, jota kutsutaan internetkaudeksi. 

Vuonna 2000 toimitetuissa vaaleissa Yleisradio alkoi välittää internetsivuillaan 

taustatietojen lisäksi vaali-iltana samoja tuloksia, joita jaettiin uutistoimituksille. 

Näin yksittäisestä kansalaisesta tuli vaalitulospalvelun asiakas, joka voi itsenäisesti 

mikrotietokoneellaan katsoa haluamiaan vaalituloksia. Kunnallisvaaleissa syksyllä 

2000 olivat ensimmäistä kertaa laajassa käytössä myös oikeusministeriön 

internetsivut, joissa oli ennen vaalipäivää yleistietoa äänestämisestä, 

äänestyspaikoista sekä ehdokkaista numero, nimi, arvo ja ammatti. Vaali-iltana 

sivuille päivittyi oikeusministeriön vaalitietojärjestelmästä valittujen ehdokkaiden 

nimet ja äänimäärät sekä tuloksia puolueitten menestymisestä.  

Viime vaaleissa oikeusministeriö ja mediayritykset ovat tarjonneet yhä enemmän 

internettekniikkaan perustuvia palveluja sekä ennen vaaleja että vaalien jälkeen. 

Varsinkin ennen vaaleja tapahtuva käyttö on lisääntymässä muun muassa 

vaalikampanjoinnin tukena sosiaalisessa mediassa. 

Eräkäsittely- ja suorakäyttökaudella käsitellään lähes pelkästään Yleisradion 

järjestämää vaalitulospalvelua ja sen käyttämää tietotekniikkaa, koska muita 

                                                   
51 Tässä tutkimuksessa termejä mikrotietokone ja PC käytetään toistensa synonyymeinä.  
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merkittäviä toimijoita ei ollut. PC- ja internetkaudella Yleisradion lisäksi 

oikeusministeriö, vaalipiirit ja kunnat alkoivat vaalien toimittamiseen liittyvissä 

tehtävissä käyttää tietotekniikkaa. Olennainen muutos tapahtui vuoden 1991 

eduskuntavaaleissa, kun oikeusministeriön vaalitietojärjestelmällä hoidettiin 

ensimmäisen kerran keskitetysti vaalitulosten keruu kunnista ja vaalipiireistä 

tietokantaan, josta tiedot voitiin jakaa edelleen Yleisradiolle ja muille niitä haluaville. 

Vuodesta 1966 vuoteen 1988 Yleisradio oli yksinään toteuttanut tulosten keruun ja 

jakanut edelleen laskemiaan tuloksia tiedotusvälineille.  

4.2 Eräkäsittelyvaalit 1966-1972 

Yleisradio järjesti ensimmäisen kerran televisiossa vuoden 1962 eduskuntavaalien 

yhteydessä vaalitulospalvelun, joka alkoi kello 22.20 ja jatkui ohjelmatietojen 

mukaan n. 01.30 saakka52. Sitä ennen tulosohjelmien lähettämistä oli jo kokeiltu 

kunnallisvaaleissa 1960 ja tammikuun 1962 valitsijamiesvaaleissa (Sänkiaho & 

Pesonen 1972, 454).  

Suuresta toimintatavan ja teknologian muutoksesta johtuen useimmissa 

ulkomaisissa televisioyhtiöissä ensimmäiset tietotekniikan hyväksikäyttöyritykset 

vaalitulospalveluissa olivat joko epäonnistuneet tai ne oli aloitettu hyvin 

rajoitetusti53. Tästä huolimatta Yleisradio päätti lähteä tavoittelemaan heti täyden 

palvelun ATK-systeemiä vuoden 1966 eduskuntavaalien vaalitulospalvelussa. Halu 

tietotekniikan käyttöönottoon tuli Yleisradion sisältä uutistoimitusten ja 

tilastotoimiston johdolta ATK-palvelun mahdollisen tuottajan IBM:n Suomen 

tytäryhtiön rohkaisemana. Yleisradion asema vaalitulosten tiedottajana ei silloin 

vaatinut tulospalvelujen välitöntä uudistamista, sillä tulosohjelmille ei ollut 

kilpailijoita. Monissa maissa televisioyhtiöiden kilpailu on johtanut tietotekniikan 

käyttöönottoon vaalien tulosohjelmissa.    

Kun tarkastellaan VJ-mallissa esitettyjen vaalitulospalvelun osa-alueitten 

tilannetta, niin vain asiakkaat (uutistoimitukset, tulosohjelmien seuraajat ja lehdistö) 

sekä vaalitulospalveluun vaikuttavat ulkoiset tekijät (teknologiset, poliittisjuridiset, 

sosiaaliset ja taloudelliset tekijät) olivat ainakin osittain olemassa ennen 

ensimmäisen tietokonevaalin suunnittelun alkamista vuonna 1965. Muut osa-alueet 

eli palvelut, työprosessit, tietosisältö, osallistujat ja tekniikka oli luotava lähes 

                                                   
52 Suomen Television vaalitulospalvelu. Radionkuuntelija no 6 /1962. TVU:n ark.  

53 Ks. Ruotsin radion ja CBS:n luvussa 3 kuvatut vaalitulospalvelut. 
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tyhjästä.  Seuraavassa kuvataan millaisiin ratkaisuihin eri osissa päädyttiin sekä miksi 

ja miten IT:n hyväksikäyttö eteni yksittäisissä vaaleissa eräkäsittelykauden kuluessa.   

4.2.1 Eduskuntavaalit 20.3. ja 21.3.1966        

Eduskuntavaalien 1966 ATK-palvelun54 määrittelyn lähtökohtana oli IBM:n 

suorittama kunnallisvaalien 1964 manuaalisen tuloslaskennan kartoitus ja arvio 

ATK:n käyttömahdollisuuksista ennakkotulosten tiedottamisessa55. Tarkoitus oli 

ollut seurata manuaalisen tuloslaskennan kulkua, tarkkailla sen etuja ja heikkouksia 

sekä punnita tietokoneen mahdollisuuksia vastaavassa työssä. Tarkastelun 

ulkopuolelle oli rajattu kuntien toiminta ja itse äänestystapahtuma. Yllättävää on, 

että laskennan vaiheet muistuttivat hyvin paljon ensimmäistä ATK-palvelua, vaikka 

apuvälineet olivat täysin erilaisia.   

Kuviossa 6 on esitutkimuksen tekstien pohjalta laadittu työnkulkukaavio 

kunnallisvaalien 1964 manuaalisesta tuloslaskennasta56. Koska kysymyksessä olivat 

kunnallisvaalit, tulokset oli kerättävä suoraan kunnista vaalipiiriorganisaation 

puuttuessa. Yleisradion ja STT:n asettamat tiedottajat soittivat tulokset kuntien 

keskusvaalilautakuntien tiloista Yleisradion Helsingin puhelinkeskuksiin. 

 Kartoituksen loppuraportissa tuloslaskennan suurimpana heikkoutena todettiin 

olleen jonotuksen laskentapisteessä. Myös yhteenlaskuvirheet olivat yleisiä, 

huomattujen virheiden korjaus oli vaikeaa, väliaikatietojen saanti oli hankalaa ja 

alueelliset yhdistelyt eivät olleet mahdollisia. 

 

                                                   
54 Käsiteltäessä eri vaaleja pyritään käyttämään kyseisen aikakauden termejä, vaikka niiden käyttö oli 
tutkimuksen lähdeaineistossa häilyvää. Ensimmäisen tietokonevaalin aikana käsitteeseen 
tietotekniikka liitettiin lähinnä termi automaattinen tietojen käsittely eli ATK. Vastaavasti puhuttiin 
ATK-palvelusta, ATK-järjestelmästä, ATK-systeemistä ja ATK-sovelluksista.  

55 Esitys vuoden 1966 vaalitulospalvelun hoitamiseksi tietokoneella 8.1.1966. Johtokunnan 
kokouksen 11.1.1966 pöytäkirjan liite 13, jossa on osana IBM:n lausunto vuoden 1964 
kunnallisvaaleista. 

56 Sama. 
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Kuvio 6.  Manuaalisen ääntenlaskennan työnkulku kunnallisvaalien 1964 vaalitulospalvelussa 

 

Jos vaalitulospalvelussa käytettäisiin tietokonetta, IBM kaavaili lausunnossaan 

työskentelyjärjestyksen seuraavanlaiseksi: 

1. tulokset puhelimitse 

2. tiedot merkitään vastaanottolomakkeille viivoina 

3. lomakkeet syötetään IBM 1232-optiseen lukijan, joka lukee viivat ja lävistää 
reikäkortit 

4. reikäkortit luetaan tietokoneeseen 

5. tietokone lukee historiatiedot ja käsittelee molemmat yhdessä 

6. tulokset paperille suomeksi ja ruotsiksi. 

Lausunnon lopuksi todettiin, että IBM:n tietokoneilla voidaan täyttää ATK-

vaalitulospalvelun tarpeet. "Suurimmat vaikeudet tulevat olemaan tietokoneen 
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sijoitus, käyttöön liittyvät aputoimet, käyttöhenkilökunta ja yksityiskohtaiseen 

suunnitteluun kuluva aika"57. 

Kunnallisvaalien 1964 kartoituksen jälkeen valmistui myös IBM:n kanssa 

laadittu Yleisradiota koskenut ATK-esitutkimus58 lokakuussa 1965 eli 

samanaikaisesti, kun eduskuntavaalien tulospalvelua suunnitteleva projekti 

valmisteli esitystä tietokoneen käytöstä Yleisradion vaalitulospalvelussa. 

Esitutkimus ja vaaliprojekti nivoutuivat näin toisiinsa mielenkiintoisella tavalla.   

Eduskuntavaalien 1966 valmistelutyöryhmän59 vetäjälle, silloiselle 

uutispäällikölle Fribergille, oli muodostunut käsitys uudenlaisesta vaalitulospalvelun 

rakenteesta jo ennen Yleisradioon tuloaan. Syksyllä 1964, kun hän oli vielä 

ulkoministeriön pressitoimiston palveluksessa, Friberg sai kutsun Yhdysvaltoihin 

osallistumaan Asla leadership-ohjelmaan. Siihen sisältyi mahdollisuus tutustua New 

Yorkissa CBS-yhtiön vuoden 1964 presidentinvaalin tulospalveluun. Friberg 

mainitsi haastattelussa 20.12.2010, että hän otti selville, millä metodilla CBS laati 

vaaliennusteen ja miten se hyödynsi siinä tietokonetta: 

Perusidea oli se, että CBS haki suurista vaalipiireistä sellaiset äänestysalueet, joiden 
äänestyskäyttäytyminen oli vaaleista vaaleihin johdonmukainen ja sama, ja kaikkein 
parhaiten ennusti mikä tulisi olemaan koko alueen tulos. Se oli koko 1966 
vaalitulosprojektin lähtökohta, ei minulle tullut Repo eikä kukaan muukaan 
sanomaan, että tee niin tai näin. Minun vaikutelmani on, että Ylen varsinainen 
ohjelmajohto ei ollut kiinnostunut tekniikasta, eikä Ylen datatoimisto saanut 
impulssia ohjelmapuolelta.60 

Samassa haastattelussa Friberg kertoi tunteneensa professori Olavi Borgin ja kävi 

häneltä henkilökohtaisesti kysymässä ”tunnetko jotain lahjakasta nuorta 

tutkijatyyppiä, joka voitaisiin kytkeä Ylen vaaliprojektiin ja joka voisi toteuttaa 

dataennusteen suunnittelun. Silloin Borg ponkaisi maasta Risto Sänkiahon, jota en 

aikaisemmin tuntenut”. Fribergin näkemykset Yleisradion vaalitulospalvelun 

sisällöstä näkyivät sittemmin valmistelutyöryhmän loppuraportissa, jossa todettiin 

muun muassa: 

                                                   
57 Esitys vuoden 1966 vaalitulospalvelun hoitamiseksi tietokoneella. Johtokunnan kokouksen 

11.1.1966 pöytäkirjan liite 13, jossa on IBM:n lausunto vuoden 1964 kunnallisvaaleista.   

58 Automaattisen tietojenkäsittelyn käyttöönottaminen yhtiön toiminnassa. Johtokunnan kokouksen 
11.1.1966 pöytäkirjan liite 21. ATK-esitutkimus v. 1965. Per Erik Nordbäck 10.11.1965. 

59 Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimi uutispäällikkö Friberg ja jäseninä ruotsinkielisen 
uutistoiminnan päällikkö Holmlund ja ATK-asioista vastaava osastopäällikkö Nordbäck. Lähde: 
Esitys vuoden 1966 vaalitulospalvelun hoitamiseksi tietokoneella. Johtokunnan kokouksen 11.1.1966 
pöytäkirjan liite 13. Tietokoneet Yleisradion vaalitulospalvelun käytössä 10.1.1966. 
60 Uutispäällikkö Fribergin haastattelu Helsingissä 20.12.2010. Muistiinpano tutkijan hallussa. 
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Siirtyminen ATK:hon avaisi mahdollisuudet entistä tehokkaampaan ja 
monipuolisempaan vaalitulospalveluun. Sen avulla voitaisiin ensimmäistä kertaa 
Suomessa, ns. pikaprognoosin välityksellä ennustaa vaalin tulokset jo noin tunnin 
kuluttua äänestyspaikkojen sulkemisesta eli siis jo vaalituloslähetyksen alkaessa. 
Tämän prognoosin avulla voitaisiin ennustaa eri puolueiden ja vaaliliittojen 
äänimäärät, edustajapaikkojen jakautuminen vaaliliitoittain sekä 
kokonaisäänestysprosentti. Sen sijaan on todettava, ettei edustajien nimiä tämän 

menetelmän avulla voida saada selville.61 

Ruotsissa suunniteltiin vuoden 1966 vaaleja samanaikaisesti Suomen 

vaalivalmistelujen kanssa. Siellä hylättiin tuloksen ennustaminen turhana. Suomessa 

prognoosilla ohitettiin kuntien keskusvaalilautakuntien ja vaalipiirien 

keskuslautakuntien laskenta keräämällä tulokset suoraan ATK-laskentaan62. Koska 

menettelyllä nähtiin saatavan nopeasti yleiskuva vaalin tuloksesta, työryhmä esitti 

harkittuun otokseen perustuvaa ennustamista. Samalla se suositteli tarjouskilpailun 

järjestämistä ATK-tulospalvelujärjestelmän toimittamisesta Yleisradiolle. 

Tarjouskilpailu oli säilyneistä dokumenteista päätellen tapahtumarikas prosessi. 

Jäljempänä oleva kuvaus perustuu Yleisradion vuoden 1966 vaalikansion 

dokumentteihin. Aineistosta ilmenee, että jo ennen tarjouskilpailua oli ollut 

yhteyksiä ainakin IBM:n ja Suomen Kaapelitehdas Oy:n (myöhemmin 

Kaapelitehdas) kanssa.  Kaapelitehdas ilmoitti 22.9.1965 päivätyllä kirjeellä 

Fribergille, että he ovat valmiit neuvottelemaan vaalilaskennan tarvitseman 

tietokonetyön suorittamisesta laskentakeskuksessaan ja tutkimaan asiaa lähemmin63. 

IBM järjesti ennen tarjouspyyntöä kaksi neuvottelua, jossa toisessa oli mukana 

myös Valtion tietokonekeskuksen (myöhemmin VTKK) edustus64. Tarjouspyynnöt 

eivät tulleet näin ollen yrityksille yllätyksenä. Paras valmius oli Suomen IBM:llä, 

joka oli jo aikaisemmin tutustunut vuoden 1964 kunnallisvaalien tulospalveluun. 

Lisäksi tukea oli saatavissa IBM:n tytäryhtiöiltä, jotka olivat hoitaneet 

vastaavanlaiset tulospalvelut Ruotsissa 1964 ja Saksassa 1965.  
  

                                                   
61 Esitys vuoden 1966 vaalitulospalvelun hoitamiseksi tietokoneella. Johtokunnan kokouksen 
11.1.1966 pöytäkirjan liite 13. Tietokoneet Yleisradion vaalitulospalvelun käytössä 10.1.1966. 

62 Sänkiahon sähköpostiviesti 27.12.2010. 

63 Kurt  Wikstedtin kirje Fribergille 22.9.1965. TVU:n ark. 

64 Raimo Ylätalon kokouskutsu  Fribergille 19.11.1965. Vaalitulospalvelu. Kokoukseen kutsuttiin 
myös Otto Karttunen ja Eero Kostamo VTKK:lta. TVU:n ark. 
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Tarjouspyynnöt lähetettiin 26.11.1965 IBM:lle, VTKK:lle ja Kaapelitehtaalle. 

Pyynnössä mainittiin: 

Vaalitulospalvelun hoitaminen tietokoneilla edellyttää, että toiminimenne käsittelee 
vaalitulokset tietojenkäsittelykoneilla, että nämä koneet tulospalvelun ajaksi siirretään 
Pasilaan ja että ne myös toimivat siellä. Tämä edellyttäen, että lähettimien 
muodostama häiriökenttä Pasilassa ei ole liian voimakas. Tarkoituksena on järjestää 
ääniradion ja television yhteislähetyksenä vaalitulospalvelu, joka alkaa heinäkuun 
neljännen päivän iltana klo 20.00 ja jatkuu viidennen päivän aamuun ainakin klo 
04.00:ään. On kuitenkin huomioitava, että tämän lisäksi konetta tullaan tarvitsemaan 
jo varsinasta palvelua edeltävänä lauantaina järjestettävissä kenraaliharjoituksissa. - - 
- Edellytämme lisäksi, että jokin muu Helsingissä toimiva tietokonekeskus on 
valmiustilassa vaaliyönä. Tietokonekäsittelyn osalta toivomme, että palvelu 
noudattaisi kahta päälinjaa, 1) prognoosi ja 2) ns. laskettu tilanne. - - -  Prognoosin 
osalta voidaan todeta, että Oy Yleisradio Ab:n laskuun suunnittelee valt. maist. Risto 
Sänkiaho Helsingin Yliopiston valtiotieteelliseltä laitokselta parhaillaan 
otantamenetelmää, jonka avulla kentällä toimivat tiedottajat – n. 200 henkilöä – 
lähettävät asianomaisten prognoosin pohjaksi valittujen äänestysalueitten tiedot 
suoraan vaalikeskukseen Pasilaan, jonka jälkeen laaditaan ennuste vaalin tuloksesta.65   

Tarjoukset pyydettiin lähettämään vuoden loppuun mennessä. Myöhemmin 

jättöaikaa jouduttiin lyhentämään, koska vaalilakia (VL 717/1965) muutettiin siten, 

että eduskuntavaalit siirtyivät heinäkuun alusta maaliskuun loppuun (vaalilain 107 

§:n muutos 1965). Tarjousten uusi jättöaika oli 20.12.1965. Aikataulun muutoksen 

jälkeen aikaa oli vain kolme kuukautta ennen aikaistettua vaalien ajankohtaa. Koska 

välissä oli lisäksi joulun ja uuden vuoden aika, jäi ATK-palvelun suunnitteluun 

hyvin lyhyt tehollinen työaika. Tähän viitaten IBM ilmoitti 16.12.1965, että 

”eduskuntavaalien ajankohdan muuttuessa ja valmistumisajan lyhentyessä olemme 

pakotettuja kieltäytymään tehtävän suorittamisesta”66. Syiksi mainittiin, että 

tietokoneen käyttöön saanti on lähes mahdotonta vaaleihin mennessä, ja että 

suunnittelu- sekä ohjelmointityön toteuttamiseen testauksineen tarvitaan useita 

kuukausia. Kieltäytyminen perustui myös tarjouspyynnössä esitettyyn 

vaatimukseen, jonka mukaan tietokoneen pitäisi sijaita televisiostudiossa. Kun 

Yleisradio myöhemmin luopui tästä vaatimuksesta tarjoajien kanssa käytyjen 

neuvottelujen jälkeen, IBM ilmoitti olevansa sittenkin halukas jättämään tarjouksen. 

 Lyhyestä ajasta huolimatta kaikki tarjouspyynnön saaneet yritykset jättivät 

tarjouksen. Kaikesta päätellen ne näkivät vaalitulospalvelussa mahdollisuuksia 

omien kykyjensä esittelyyn paljon katselijoita saavassa televisiolähetyksessä. Tätä 

                                                   
65 Esitys vuoden 1966 vaalitulospalvelun hoitamiseksi tietokoneella. Johtokunnan kokouksen 
11.1.1966 pöytäkirjan liite 13. Jäljennös IBM:lle lähetetystä tarjouspyynnöstä 26.11.1965. 

66  E. Saarikosken kirje Koskiluomalle 16.12.1965.  TVU:n ark. 
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päätelmää puoltaa myös ATK-palveluista pyydetyt hinnat, jotka olivat vähintäänkin 

edulliset. Luultavasti myös Yleisradion suunnitelmat oman tietokoneen hankinnasta 

vaikuttivat tarjoushalukkuuteen. 

Tarjouksessaan VTKK ilmoitti voivansa käytettävissä olevassa ajassa suunnitella 

ja ohjelmoida vain prognoosin tekemiseen tarvittavan tietokonesysteemin. Muu 

laskenta jäisi hoidettavaksi manuaalisesti. Veloitus työstä ja tietokoneen käytöstä 

olisi 28.500 markkaa.67  

Kaapelitehdas tarjosi Helsingin Salmisaaressa sijaitsevasta toimitalosta 200 m2 

yhtenäistä studiokäyttöön sopivaa tilaa. Koska toimitalon katolta oli näköyhteys 

Pasilaan, esitettiin, että tulosohjelma lähetetään Salmisaaren tiloista. Yleisradion 

käyttöön esitetyn tilan alapuolella sijaitsi laskentaan sopiva Siemens 2002-tietokone 

ja kerrosta ylempänä varakoneeksi suunniteltu Elliott 803. Kunta- ja 

äänestysaluetulokset soitettaisiin puhelimitse laskentakeskuksen tiloihin. Siellä ne 

lävistettäisiin ja laskennan jälkeen paperitulosteet toimitettaisiin studiotiloihin 

lähettien avulla Yleisradion käyttöön. Tehtävän suorittamisen kokonaishinta oli 

38.000 markkaa.68  

IBM:n esityksen mukaan tulosten vastaanotto, tallennus, laskenta ja tulosten 

siirto Pasilaan tapahtuisi IBM:n toimitiloissa. Prognoosi hoidettaisiin IBM 1620-

tietokoneella ja muu käsittely IBM 1401-laitteistolla. Tietokoneet toimisivat 

toistensa varalaitteina. Tulosten välitykseen Yleisradiolle ja STT:lle suunniteltiin 

käytettävän IBM 1050-kaukosiirtojärjestelmää, josta oli kokemuksia Saksassa 

keväällä 1965 pidettyjen liittopäivävaalien tulospalvelussa. Tarjousta esitettiin 

täsmennettäväksi Saksassa IBM:n vaalieksperttien kanssa käytävän neuvottelun 

jälkeen. Tarjouksessa arvioitiin kokonaiskustannusten olevan 41.000 markkaa.69 

Hinta oli vain IBM 360/30-laitteiston yhden kuukauden vuokra70. 

Yleisradion senaikaisen budjetointikäytännön mukaisesti arvioitiin vain 

vaaliprojektista aiheutuvat välittömät lisäkustannukset, joita olivat ylityöt, 

tulostiedottajien palkkiot, matkakustannukset sekä suurimpana kulueränä 

tietokoneen käyttökustannukset. Yhteensä lisäkustannukset olivat 89.116 markkaa, 

josta sovittiin STT:n maksettavaksi tulevan 10.000 markkaa71. Kustannuksia 

                                                   
67 VTKK:n tarjous tulospalvelusta, 17.12.1965. Allekirjoittajat Karttunen ja Kostamo. TVU:n ark. 

68 Kaapelitehtaan kirje Norbäckille 17.12.1965. Tarjous P7081. TVU:n ark.  

69 Vaalien tulospalvelu. Olli Varhon kirje 27.12.1965; Eduskuntavaalien tulospalvelu. Heikki Lehdon 

kirje 30.12.1965. TVU:n ark. 

70 Automaattisen tietojenkäsittelyn käyttöönottaminen yhtiön toiminnassa. Johtokunnan kokouksen 

11.1.1966 pöytäkirjan liite 21.  ATK-esitutkimus v. 1965.  Nordbäck 10.11.1965.  

71 Vaalitulospalvelun kustannusarvio. TVU:n ark. 
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pidettiin silloin suurina, mutta kun ne lasketaan ohjelmatuntia kohden ja otetaan 

huomioon myös kiinteät kustannukset, ne ylsivät korkeintaan hyvän 

televisionäytelmän tuntikustannusten tasolle. Koska Yleisradion kaikki käyttömenot 

yhteensä vuonna 1966 olivat yhtiön vuosikirjan mukaan 98,1 miljoonaa markkaa72, 

oli vaalien ATK-palvelun osuus siitä vain 0.09 %.  

Yleisradion johtokunnalle esitettiin IBM:n tarjouksen hyväksymistä, vaikka se oli 

tarjouksista kallein. Perusteluna oli IBM:n kokemus vaalitietojärjestelmistä 

ulkomailla sekä IBM:n edustajien tekemä tutkimus vuoden 1964 kunnallisvaalien 

toiminnasta. Pääjohtaja Revon johtaman Yleisradion johtokunnan kokouksen 

11.1.1966 pöytäkirjassa todetaan:  

Laajan keskustelun jälkeen johtokunta päätti, että Yleisradio käyttää vuoden 1966 
eduskuntavaalien yhteydessä järjestettävässä vaalipalvelun tuloslaskennassa 
tietokonetta. Edelleen johtokunta päätti, että tähän tarvittavat tietokoneet siihen 
liittyvine suunnittelu- ja ohjelmointitöineen tilataan muistiossa ilmenevällä tavalla Oy 
International Business Machines Ab-nimiseltä yhtiöltä kuitenkin edellytyksellä, että 
Suomen Kaapelitehdas Oy-nimisen yhtiön edustajalle varataan tilaisuus seurata tässä 
pykälässä tarkoitettua toimintaa.73 

Pöytäkirjan maininta laajasta keskustelusta on mielenkiintoinen. Se viittaa 

todennäköisesti pääjohtaja Revon näkemykseen, jonka mukaan Yleisradion 

tarvitsemien palvelujen hankinnoissa pitäisi suosia suomalaista. Siksi päätökseen, 

ehkä jo tulevaa ennakoiden, kirjattiin erikseen Kaapelitehtaan edustajille 

mahdollisuus tutustua tulevaan ATK-tulospalveluun. Keskustelua viritti varmaan 

myös vasta johtokunnalle esitelty ATK-esitutkimus ja sen pohjalta seuraavalla 

viikolla käsittelyyn tuleva esitys automaattisen tietojenkäsittelyn käyttöön 

ottamisesta yhtiön toiminnassa, varsinkin kun siihen sisältyi esitys alustavan 

varauksen tekemisestä IBM 360/30-tietokoneesta.74 Kokouksen 19.1.1966 

pöytäkirjan mukaan myös silloin käytiin laaja keskustelu, jonka päätteeksi esitys 

päätettiin jättää pöydälle jatkoselvityksiä varten. Seuraavan kerran asiaa käsiteltiin 

kokouksessa 25.1.196675, jolloin päätettiin periaatteessa siirtyä yhtiössä 

automaattisen tietojenkäsittelyn käyttöönottamiseen ja valmistella asia 

                                                   
72 Yleisradion vuoden 1966 tilinpäätös. Oy. Yleisradio Ab:n vuosikirja 1966. Yleisradion tietopalvelu 

/ kirjasto.  

73 Ote johtokunnan kokouksen pöytäkirjasta 11.1.1966. TVU:n ark. 

74 Automaattisen tietojenkäsittelyn käyttöönottaminen yhtiön toiminnassa.  Johtokunnan kokouksen 

11.1.1966 pöytäkirjan liite 21.    

75 Johtokunnan kokouksen 25.1.1966 pöytäkirjan liite 28. 
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hallintoneuvoston käsittelyyn. Esityksestä poiketen päätettiin kuitenkin, että vielä ei 

esitetä IBM:n tietokoneen varausta, kuten yhtiön tilastotoimisto oli esittänyt. 

Jo ennen johtokunnan vaalijärjestelmän hankintapäätöstä 11.1.1966 Yleisradio 

hankki kokemuksia ja mielipiteitä Ruotsista ja Saksasta. Saksassa oli pidetty vaalit 

keväällä 1965, ja Ruotsissa suunniteltiin jo syksyn 1966 valtiopäivä- ja 

maakäräjävaalien tulospalvelua. Näissä kummassakin IBM oli tietokonejärjestelmän 

toimittajana, joten kokemusten vaihto nähtiin tämän takia hyödyllisenä.   

Ruotsin radion suunnitelmista oli Yleisradion ATK-projektille suuri apu. Siellä 

suunniteltiin vaalitietojärjestelmää, joka muistutti Yleisradion tulevaa ATK-palvelua 

prognoosia lukuun ottamatta. SR:n projektipäällikkö Gustaf Olivecrona76 kuvasi 

Fribergille lähettämässään kirjeessä, että Ruotsissa kiinnitetään aikaisemmista 

huonoista kokemuksista viisastuneena paljon huomiota tulosten keruun ja 

television visuaalisen ilmeen kehittämiseen. Ennustelaskentaa ei sen sijaan 

suunniteltu, koska sen hyöty oli SR:n vaaliasiantuntija Ivar Ivren77 mukaan 

Ruotsissa vähäinen. Olivecrona kirjoitti edelleen, että tulosten keruuta suunnitellaan 

parannettavaksi tehostetuin kontrollein ja käyttämällä reikänauhalaitteita tulosten 

siirrossa. Tietokonekeskuksessa reikänauhat suunniteltiin syötettäväksi IBM 

360/40-tietokoneeseen, johon tallennetaan 1962 ja 1964 vaalien tulokset 

vertailutiedoiksi. Käsittelyn jälkeen tulokset siirretään SR:n studioihin sijoitettaville 

kahdelle prosessien ohjaukseen suunnitellulle IBM 1070 Process Communications 

System työasemalle. Niistä tuloksia voidaan erikseen hankittavalla ohjauslaitteella 

siirtää valotaululle ja sitä kuvaamalla televisiokuvaan. Aikaisemmin tulokset oli 

kuvattu paperilta. Tavoitteena oli kokonaan uusi tulospalvelu, jossa Olivecronan 

mukaan vuoden 1964 vaalitulospalvelusta ei ole jäljellä muuta kuin 

kommentaattorit ja puoluejohtajat.  

Ruotsin tapaan myös Suomessa kiinnitettiin erityistä huomiota tulosten keruun 

oikeellisuuden varmistamiseen. Täällä tulosten keruussa luotettiin kuitenkin 

edelleen puhelimiin, tosin varmistamalla kriittisimmät yhteysvälit kiinteillä 

puhelinlinjoilla ja induktoripuhelimilla78. Lisäksi pyrittiin hyvään yhteistyöhön 

oikeusministeriön kanssa, joka oli virallinen eduskuntavaalien vastuuorganisaatio. 

Tämä oli edellytys tietokoneen käyttöönotolle, koska oikeusministeriö voi ainoana 

organisaationa velvoittaa kunnat antamaan ennakkotulokset Yleisradion asettamille 

                                                   
76 Olivecronan kirje  Fribergille 1.2.1966.  TVU:n ark. 

77 Ivren kirje 21.11.1965. TVU:n ark. 

78 Induktoripuhelin on kammella ja virtalähteellä varustettu puhelin, jota on käytetty 
toimintavarmuutensa takia armeijoissa. Yleisemmin käytetty termi on kenttäpuhelin. 
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tulostiedottajille. Oikeusministeriön ohjeessa vaalipiirien keskuslautakunnille 

todettiin:  

Oikeusministeriön, Suomen Tietotoimiston ja Oy Yleisradio Ab:n toimesta 
perustetaan vaalitulosten tiedottamista varten valtakunnallinen tiedotuskeskus, 
johon keskuslautakuntien on ilmoitettava tiedot ennakkolaskennan tuloksista niin, 
että tulokset saadaan vaaliliitoittain alustavasti selville 21.3.1966 klo 24 mennessä ja 
ehdokaslistoittain vielä saman yön kuluessa (OM 20/325/66).  

Ohjeessa tarkennettiin aikataulua vielä siten, että kuntien vaalilautakuntien oli 

aloitettava äänten laskenta heti äänestyksen loputtua ja ilmoitettava vaaliliittojen 

äänimäärät kunnan perustamalle ilmoituskeskukselle kello 21.30 mennessä. 

Ilmoituskeskuksen tehtävänä oli laskea yhteen kunnan tulokset, ilmoittaa ne 

vaalipiirin keskuslautakunnalle kello 22.00 mennessä vaaliliitoittain ja kello 00.30 

ehdokkaittain. Keskuslautakunnan oli ennakolta annettava määrätylle henkilölle 

tehtäväksi huolehtia tulosten tiedottamisesta tiedotuskeskuksen laskentaelimelle, 

joka näissä vaaleissa toimi IBM:n tiloissa Yleisradion ja STT:n toimeksiannosta. 

Oikeusministeriön ohjeessa ei mainittu prognoosin edellyttämien tulosten keruuta 

suoraan äänestysalueiden vaalilautakunnista.  

Ensimmäisen tietokonevaalin määrittelyvaihe saatiin suoritettua noin kaksi 

kuukautta ennen vaalipäiviä 20.3. ja 21.3.1966. Tällöin oli selvillä VJ-mallin kaikki 

ulkoiset tekijät riittävällä tarkkuudella. Koska myös tulospalvelun organisaatio ja 

muut osat olivat selvillä, varsinainen tulospalvelun toteuttamisvaihe saattoi alkaa.  

Äänestystulosten keruu jakaantui kahteen osaan. Kuntatulokset kerättiin 

vaalipiirien keskuslautakuntien kautta ja prognoosiin tarvittavat 

äänestysaluekohtaiset tulokset suoraan kunnista niiden kanssa sovitulla tavalla. 

Tulosten keruun organisoi Yleisradio ja tulosten vastaanoton IBM 

laskentakeskuksensa yhteyteen. Kuviossa 7 on Yleisradion tilastotoimiston 

kaaviosta muokattu kuvio tietojen kulusta äänestysalueilta tiedotusvälineille79. 

                                                   
79 Vaalitulospalvelun tiedonkulkukaavio. Tilastotoimiston muistio 2.3.1966. TVU:n ark. 
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Kuvio 7.  Tiedonkulku vuoden 1966 eduskuntavaaleissa  

Prognoositiedot välitettiin valintapuhelimilla suoraan IBM:n laskentakeskuksen 

puhelinvaihteeseen. Kuntatulosten tiedottamiseksi hankittiin vaalipiirien ja 

laskentakeskuksen välille suorat induktoripuhelinyhteydet, jotka voivat olla päällä 

koko ajan.  Monen maan vaalipalvelussa heikoin lenkki oli ollut tietojen saannissa 

äänestysalueilta. Tätä pyrittiin eliminoimaan puhelinyhteyksien varmistamisen 

ohella tarkoilla ohjeilla. Tästä on hyvä esimerkki IBM:n laatima ohje laskennassa 

tarvittavien syöttötietojen kuluksi: 

Keskusvaalilautakunnissa toimiville kahdelle puhtaasti vaalipalveluun kiinnitetyille 
henkilöille toimitetaan etukäteen aakkosluettelo kunnista kuntakoodeittain kyseisestä 
vaalipiiristä. Kun he saavat laskennan tulokset, siirtävät he ne lomakkeille sekä 
hakevat luettelosta kuntakoodin, jonka myös kirjoittavat. Siirrettyään kuntakoodin 
he kruksaavat kyseisen kunnan käsitellyksi. Tällä on tarkoituksena estää 
kaksinkertainen lähetys, paikallistaa korjaukset korjauksiksi sekä mahdollistaa 
tuloksettomien kuntien kyseleminen. Välitettäessä tuloksia Helsinkiin, annetaan 
kunnan nimi ja koodi, vaalipiiri, äänioikeutettujen lukumäärä, tulokset ja lisäksi 
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antajan koodi. Vastaanottopiste kirjoittaa saamansa tiedot samanlaiselle lomakkeelle 

sekä toistaa ne takaisin ja saa näin hyväksymiskuittauksen.80  

Tämän jälkeen vastaanottolomakkeet kiersivät vielä tarkistuspisteen kautta, jossa 

tarkistettiin vaalipiiri- ja kuntakoodi. Vasta tämän jälkeen lomakkeet olivat valmiita 

lävistykseen ja sitä kautta tietokonekäsittelyyn. 

Vuoden 1966 vaalitulospalvelun suunnittelun keskeisin tehtävä oli toteuttaa 

ATK-palvelu, joka tuottaa ennusteen eli prognoosin vaalituloksesta 

kumulatiivisten81 tulosten ohella. Prognoosin suunnittelija Sänkiaho kuvasi sitä 

ATK-palvelun hankintaesityksessä 8.1.1966 seuraavasti:  

Uutistoiminnan nopeuttamiseksi on ajateltu ennustaa edustajapaikkojen lopullinen 
jakautuminen jo noin tunnin kuluttua laskennan alkamisesta. Tätä varten valitaan 
noin 300 äänestysaluetta ympäri Suomea siten, että jokaisesta vaalipiiristä 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta valitaan niistä valittavien kansanedustajien 
lukumäärän mukainen määrä äänestysalueita. Tulokset tiedotettaisiin suoraan 
laskentakeskukseen näistä äänestysalueista. - - - Äänestysalueet pyritään valitsemaan 
jokaisesta vaalipiiristä siten, että jokainen tämän vaalipiirin poliittinen alue 
(poliittinen ilmasto) tulee otoksessa edustetuksi ja täten jokaisen puolueen 
kannatuksessa tapahtunut muutos tulee ilmi jokaisessa poliittisessa alueessa, koska 
entisten tutkimusten mukaan nämä vaihtelevat suuresti poliittisiin alueisiin nähden. 
Äänestysalueet eri poliittisilta alueita valitaan niiden äänioikeutettujen määrän 
suhteen, jolloin lopputulosten estimointi tulee lähemmäksi oikeata kuin aivan 
umpimähkäistä otantaa käyttäen. Tällaisella harkitulla otannalla voidaan lopulliset 
tulokset edellyttäen, että myöskin oteäänten osuudet estimoidaan etukäteen, 

ennustaa noin tunnin kuluttua laskennan alkamisesta.82   

Prognoosin toteuttamisessa haastavimmat tehtävät olivat Sänkiahon (1966a, 60) 

mukaan estimointikaavojen laatiminen ja otokseen tulevien äänestysalueiden 

valitseminen. Valinnan tieteellisenä perustana oli poliittinen ekologia, joka tutkii 

puolueiden kannatuksen levinneisyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.  

 Prognoosiin tulevat äänestysalueet valittiin harkitulla otannalla. Sänkiahon 

(1972, 460) mielestä "harkitussa otannassa päästään usein parempiin tuloksiin kuin 

                                                   
80 IBM:n ehdotus laskennassa tarvittavien syöttötietojen kuluksi. TVU:n ark. 

81 Otokseen perustuvan prognoosin lisäksi tuotettiin kuntatuloksista kumulatiivisia tuloksia 
vaaliliitoittain prosentteina ja paikkoina. Kumulatiivisten tulosten pohjalta voitiin laskea myös 
ennusteita prognoosissa käytetyillä kaavoilla. Näin on  toimittu myöhemmin, kun otoksesta 
luovuttiin vuoden 1970 eduskuntavaalien jälkeen.    

82 Esitys vuoden 1966 vaalitulospalvelun hoitamiseksi tietokoneella. Johtokunnan kokouksen 
11.1.1966 pöytäkirjan liitteen 13 liite 5. Prognoosijärjestelmän luomisesta vuoden 1966 vaalilaskentaa 
varten. Sänkiaho.    
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puhtaasti umpimähkäistä otantaa käyttäen". Ennusteperiaate oli sama kuin 

aikaisemmin kuvatussa CBS:n käyttämässä VPA-järjestelmässä.  

 Estimointikaavojen yksityiskohtainen laadinta oli vaikeaa, koska ei ollut 

käytettävissä muita kuin Saksan vuoden 1965 liittopäivävaalien tulosten estimointiin 

käytetyt kaavat. Koska siellä ennustettiin vain puolueitten suhteelliset äänimäärät 

koko maasta, oli kaavoja muokattava Yleisradion tarpeisiin. Tavoitteena oli myös 

paikkajaon ennustaminen vaaliliitoittain. (Sänkiaho 1966a, 60). 

Ongelmana oli myös silloin käytössä ollut oteäänestys, jonka tulokset 

poikkesivat täysin vaalipäivänä annetuista äänistä. Siksi ne jouduttiin ennustamaan 

erikseen eri kaavalla. Lisäksi oteäänet voitiin ennustaa vain koko vaalipiirin tasolla. 

(Sänkiaho 1966a, 56-61). 

  Yleisradion ja IBM:n edustajat tutustuivat 3.1.–5.1.1966 liittopäivävaalien 

ATK-järjestelmään tavaten IBM Deutschlandin vaaliprojektin edustajia sekä 

Bayerische Rundfunkenin vaalipalvelua hoitaneita vastuuhenkilöitä83. Tapaamisessa 

esiteltiin IBM:n toimittama Länsi-Saksan liittopäivävaaleissa syksyllä 1965 käytössä 

ollut vaalitietojärjestelmä sekä siellä estimointiin käytetyt kaavat. Tietokoneina 

olivat IBM 1440 ja IBM 1448, jotka sijaitsivat Saksan liittopäivien tiloissa Bonnissa. 

Tulosten jakelu hoidettiin television ja radion toimitusten tiloissa sijainneiden IBM 

1050-kirjoitinpäätteiden avulla. Kumulatiivisten tulosten ohella tietojärjestelmä 

tuotti myös ennusteita puolueitten menestymisestä koko maassa.84 

Jäljempänä on kuvattu prognoosin laskennan kulku Sänkiahon edellä mainitun 

artikkelin pohjalta. Artikkelin kaavoista poiketen tässä yhteydessä on sovellettu 

samoja muuttujien nimiä, joita on käytetty myöhemmin kuvattavien vaalien 

ennustekaavoissa. Muuttujat on esitetty taulukossa 2.   
  

                                                   
83 K. Lagerbladin kirje Fribergille 28.12.1965. Kutsu vaalitulospalvelun ohjausryhmälle 

tutustumiskäynnille Saksaan. TVU:n ark. 

84 Der Einsatz von IBM Datenfernverarbeitungsysstemen bei der Bundestagswahl 1965. IBM 

Sindelfingen. TVU:n ark.  
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Taulukko 2.  Ennustekaavoissa käytetyt muuttujien nimet  

 
Kunnan tai äänestysalueen Vaalipiirin äänet 

 
äänet (K) yhteensä (V) 

vaalin laji ja vuosi 
(E=eduskuntavaalit)     E62   E66   E62   E66 

Äänioikeutettujen lkm (O)   OK2 OK6 OV2 OV6 

Hyväksytyt vaalipäivän äänet (H)    HK2 HK6 HV2 HV6 

Puolueen 1 vaalipäivän äänet (P)   P1K2 P1K6 P1V2 P1V6 

       
Lähde:  Taulukko on laadittu yhdistämällä Yleisradion tietotekniikan vuoden 1972 kunnallisvaaleissa 

käytetyt ja Sänkiahon (1966a) käyttämät muuttujataulukot.  

Ennustelaskenta eteni seuraavasti (Sänkiaho 1966a):  

1.) Ensimmäiseksi estimoitiin hyväksyttyjen äänien määrä vaalipiirissä (HV6est.) 

korjaamalla edellisen vaalin äänimäärää äänioikeutettujen ja äänestysprosentin 

muutosta kuvaavilla kertoimilla:  

      

HV6est. =   
OV6 ∗ HV2 ∗ OK2 ∗HK6

OV2 ∗OK6 ∗ HK2
           

 2.) Tämän jälkeen estimoitiin puolueitten (P1, P2, P3 …) tai vaaliliittojen (jos niitä 

oli) saamat äänimäärät ilman oteääniä: 

 

P1V6est. =  
P1V2 ∗P1K6

P1K2
 ∗ m, jossa  m =   

HV6est.

P1V6 +P2V6 +P3V6 + …
 

Sänkiahon mukaan korjauskerroin on sitä varten, että äänioikeutettujen määrässä 

oli tapahtunut muutoksia. Kuvauksesta ei käy ilmi miten meneteltiin, jos puolueella 

ei ollut vertailutietoja edellisestä vaalista (P1K2 = 0).  

Prognoosissa ennustettiin myös oteäänet. Niiden ennustamista ei käsitellä 

kuitenkaan tässä yhteydessä, koska niillä ei ole merkitystä tämän tutkimuksen 

kannalta. Vuoden 1970 eduskuntavaaleissa oteäänestys korvattiin mahdollisuudella 

äänestää ennakkoon postitoimipaikoissa. Koska niistä ei ollut vertailutietoja 

aikaisemmasta vaalista, ennakkoäänten ennustaminen jätettiin silloin kokonaan pois 

prognoosilaskennasta.  
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3.) Estimointien jälkeen saatiin puolueiden vaalipiirikohtaiset äänimäärät, joiden 

pohjalta laskettiin paikat Suomessa käytettävän d´Hondtin menetelmän mukaisesti.  

 Prognoosin tulosten esittäminen sekä television että radion tarpeisiin oli 

haastavaa niiden erilaisten tarpeiden takia. Kuviossa 8 on esitetty suunnittelun 

tuloksena syntynyt tuloste, jonka oli tarkoitus palvella molempia käyttäjäryhmiä. 

Tulostemalli on kopio ensimmäisestä vaali-iltana ajetusta raportista kello 22.15 

koko maan tilanteesta.  

 

 

Kuvio 8.  Vaalituloste 1966 (Sänkiaho 1966, 15)  

Samansisältöinen tuloste saatiin myös kumulatiivisesta laskennasta. Tulosteen vasen 

puoli oli tarkoitettu kuvattavaksi televisiokameralla, oikea puoli lisätiedoksi tulosten 

lukijoille. Taulukossa oikealla olevat kaksi saraketta kertoivat kuinka monessa 

vaalipiirissä kyseinen vaaliliitto oli lähellä saada lisäpaikan (& merkki, sillä 

kirjoittimessa ei ollut silloin + merkkiä) tai menettää paikan (- merkki). Jos jonkin 

vaaliliiton vertailuluku oli 200-400 yksikön päässä viimeisen valittavan edustajan 

vertailuluvusta, tuli sen vaaliliiton perään yksi miinusmerkki. Jos ero oli 100-200 tuli 

kaksi miinusmerkkiä, ja jos ero oli vähemmän kuin 100, kirjoitettiin kolme 

miinusmerkkiä. Vastaavasti lisäpaikkaa "kyttäävän" vaaliliiton paikkaluvun jälkeen 

tuli &-merkkejä riippuen eron suuruudesta.  (Sänkiaho 1966a, 62).  
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Laiteratkaisussa prognoosin laskenta ja kumulatiivisten tulosten käsittely oli 

jaettu eri koneille. IBM 1620 laski prognoosin ja lävisti tulokset reikäkorteille 

siirrettäväksi IBM 1050-tietojensiirtojärjestelmän avulla Pasilan televisiokeskukseen. 

IBM 1401 hoiti kumulatiivisen laskennan sekä tulostuksen paperille.  IBM:n 

projektipäällikkö Heikki Niemi kuvasi käsittelyn kulun seuraavasti:  

Lävistetyt reikäkortit lajiteltiin vaalipiireittäin ja kunnittain, yhdistettiin 
saapumattomien rekisterin vastaaviin kortteihin virheellisten koodien paljastamiseksi 
ja syötettiin tietokoneeseen. Tietokoneessa haettiin magneettinauhalta vastaavat 
perustiedot ja historiatiedot sekä suoritettiin oikeellisuustarkistus mahdottomuuksien 
eliminoimiseksi. Hyväksytyt tiedot käsiteltiin, niistä laadittiin toinen ennuste, joka 
seurasi tilanteen kehittymistä saapuneiden tietojen pohjalta. Tulokset kirjoitettiin 
rivikirjoittimella kaksi taulukkoa rinnan ja toimitettiin välittömästi samassa talossa 
sijainneille radion ja STT:n toimihenkilöille saatettavaksi julkisuuteen. Televisiota 
varten lävistyivät samat tiedot reikäkorteille ja niiltä kahden IBM 1050-
tietojensiirtojärjestelmän kautta suoraan Pasilaan. (Niemi 1966).  

IBM:n laskentakeskus varautui käsilaskentaan, jos kumpikaan tietokone ei toimi. 

Tätä varten koulutettiin 10 henkilöä, ja varattiin heille käsikäyttöiset laskukoneet. 

Ryhmässä oli kiinteästi 4 henkilöä, jotka seurasivat tilannetta televisiosta ja radiosta 

sekä pitivät yllä ajan tasalla olevaa rekisteriä tuloksista. Loput ryhmästä suorittivat 

muita tehtäviä ja osallistuisivat käsilaskentaan, jos siihen jouduttaisiin 

turvautumaan. Mikäli IBM 1401-tietokoneeseen olisi tullut vika, tehtävät olisi voitu 

siirtää IBM 1620-koneelle. Mikäli molemmat tietokoneet olisivat vioittuneet 

samanaikaisesti, olisi siirrytty käsilaskentaan.85  

Ennen vaaliviikonloppua pidettiin perjantaina 18.3.1966 koulutustilaisuus 

toimituksille tuloslomakkeista ja niiden tulkitsemisesta86. Lauantaina oli vuorossa 

kenraaliharjoitus, jolloin radion ja television henkilöstö sekä tuotantotekniikka 

harjoittelivat ohjelmantekoa vaali-illan toimipisteissä. Laskentakeskus simuloi vaali-

illan toimintaa laskemalla testimielessä tuloksia vuoden 1962 vaalista vuoden 1958 

tulosten perusteella. Päätavoite oli valmentaa kommentaattorit, juontajat ja 

ohjelmatyöntekijät vaali-illan tehtäviin mahdollisimman aidossa tilanteessa.  

Kenraaliharjoitukset on myöhemminkin todettu hyödyllisiksi, sillä siinä testataan 

koko työsysteemin toimintaa kuntien ja vaalipiirien tiedottajia lukuun ottamatta. 

Todisteena hyödyllisyydestä käy harjoituksesta kirjattu muistiinpano, jossa todettiin, 

että ”prognoosi tulee tuottamaan kuuntelijoille vaikeuksia ja kaksi miljoonaa 

kuuntelijaa ei kyllä tule tajuamaan, millä otospohjalla se on tehty ja mikä sen 

                                                   
85  IBM:n muistio käsilaskennasta.  Rahunen ja  Niemi  11.2.1966. TVU:n ark. 

86  Niemen kirje Fribergille 15.3.1966. Kutsu tuloslomakkeiden koulutustilaisuuteen.  TVU:n ark. 
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merkitys on. Prognoosi ja tietokoneen osuus vaatii tarkan selonteon”87. Samassa 

muistiinpanossa esitettiin käytännön yksityiskohtana, että studioitten lattioille on 

saatava matot, ja ovet on hiljennettävä vaikkapa rasvaamalla, koska tietoja 

joudutaan kantamaan lukijalle lähetyksen aikana.  

Yleisradion uutistoiminta tuotti tällä kertaa sekä televisiossa että radiossa 

kokonaan uudenlaiset tulosohjelmat. Uutta oli vaaliprognoosi, asiantuntijoitten 

käyttö tulosten arvioinnissa ja puoluejohtajien paneeli. Ohjelmaa kevennettiin 

sopiviin väleihin sijoitetuilla musiikki- ja viihdeohjelmilla (Katso 1966). 

Tulosohjelmien suunnittelun lähtökohtana oli olettamus, että ensimmäinen ennuste 

vaalin tuloksista saataisiin kello 22.00 jälkeen88.  

Television tulosohjelmasta ei ole Yleisradiossa säilynyt tallennetta. 

Suomenkielisen radion tulosohjelmasta on säilynyt Yleisradion radioarkistossa osa 

vaali-illan lähetyksestä89. Esittelyn jälkeen ohjelmassa käytiin puolueitten 

vaalivalvojaisissa kyselemässä tunnelmia. Niissä ilmeni, että suurimmilla puolueilla 

oli oma tulosten tiedottaja- ja vastaanotto-organisaatio. Esimerkiksi kokoomuksella 

oli 30 henkilöä valmiina ottamaan tuloksia vastaan, ja niinpä puoluesihteeri Harri 

Holkeri voi jo kello 21.45 antaa arvion tuloksesta ennen Yleisradion prognoosia. 

Holkerin mukaan kokoomus voittaa ja SKDL häviää.  

Yleisradion tulosohjelma katkesi kello 22.00 iltauutisten ajaksi, jonka jälkeen 

kello 22.11 luettiin ensimmäiset kumulatiiviseen laskentaan perustuvat vaaliliittojen 

saamat äänimäärät ja ei-sosialististen ja sosialististen puolueitten yhteiset 

paikkamäärät. Paikat olivat 101 sosialistisille ja 99 ei-sosialistisille puolueille. Oikeat 

luvut olisivat olleet 103 ja 97. 

Pian kumulatiivisten tulosten jälkeen kello 22.15 luettiin ensimmäinen 

prognoosi, jolloin siihen valituista äänestysalueista (307 aluetta) oli saatu tiedot 

seitsemää aluetta lukuun ottamatta.  Prognoosi poikkesi lopputuloksesta vain neljä 

edustajapaikkaa (Sänkiaho & Pesonen 1972, 457-458). 

Prognoosissa ennustetut äänimäärät olivat kaikkien puolueitten kohdalla 

suurempia kuin lopulliset äänimäärät (virhe 1,2 %). Äänestysprosentti ennustettiin 

prognoosissa täysin oikein (84 %). Paikkajako osui harhaan yhden paikan verran 

neljän vaaliliiton osalta. Sänkiahon mukaan prognoosi olisi voinut olla paremmalla 

onnella vielä parempi, sillä kaikissa neljässä täpärässä tilanteessa ennuste meni 

harhaan. Viimeisten paikkojen vertauslukujen erotus oli näissä tapauksissa vain 

                                                   
87 Vaalitulosten käsittelyn koeajon antamia opetuksia. Antti Pullinen.  TVU:n ark. 

88 Vaaliyö radiossa ja televisiossa. Yleisradion tiedotustoimiston lehdistötiedote 18.3.1966. TVU:n 
ark.                  

89 Eduskuntavaalit 1966. Yleisradion vaalitulospalvelu radiossa 21.3.1966. Yleisradion radioarkisto. 
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runsaat 100 yksikköä. (Sänkiaho & Pesonen 1972, 465). Tarkkuuden lisäksi myös 

ATK-palvelun nopeus lienee ollut maailmanennätys. Esimerkiksi ruotsalainen 

Modern Datateknik (1966) otsikoi numerossaan 5/1966 ”Finländsk VM i 

valprognoser”.  

Prognoosialueitten rinnalla myös kuntien vaaliliittokohtaiset tulokset saapuivat 

tietokonekäsittelyyn oletettua nopeammin. Vertaamalla kuntien tuloksia vuoden 

1962 vaalituloksiin, voitiin laskea myös kuntatulosten pohjalta prognoosilaskennan 

kaavoilla kokonaistulosta koskevia ennusteita. Ensimmäinen ajo suoritettiin kello 

22.00, jolloin kunnista oli laskennassa mukana 11 %. Tällöin ennusteessa oli suuria 

heittoja. Vielä 22.30 ajossa (mukana 42 %) oli paljon virheitä, ja vasta 23.00 (äänistä 

mukana 68 %) kuntakohtaisten tulosten perusteella laskettu paikkajako oli yhtä 

tarkka kuin prognoosilla tunti aikaisemmin. (Sänkiaho & Pesonen 1972, 464). 

Viimeinen tietokoneajo suoritettiin kello 01.44, jolloin kaikki kuntatulokset olivat 

saapuneet. Viimeisenä työnään tietokone soitti ”ankkurit ylös”-marssin (Niemi 

1966).  

Taulukosta 3 ilmenee, että kuntatuloksia oli esimerkiksi kello 22.00 suoritetussa 

ajossa mukana 11 % kunnista, vaikka vastaanotettuja oli jo 36 %. Ilmeisesti viive 

johtui ruuhkasta tietojen tarkistamisessa ja reikäkorttien lävistämisessä, sillä 

pääpaino oli tietysti samaan aikaan saapuvien prognoositulosten tallentamisessa 

tietokoneelle. Jos tallentamisessa ei olisi ollut ruuhkaa, olisi prognoosin ja 

kumulatiivisen laskennan ero ollut huomattavasti pienempi. 

Taulukko 3.  Kuntatulosten (Helsingin osalta äänestysaluetulokset) vastaanottoajat  
 prosentteina  

kello 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 24.00 00.30 01.00 01.30 

vast.otettu %a 2 11 36 60 76 83 86 90 96 100 

ajossa mukanab     11 42 68         100 

Huom: Taulukossa on esitetty kuntatulosten (Helsingin osalta äänestysaluetulokset) vastaanottoajat 
prosentteina kaikista kunnista ja kuinka monta prosenttia tuloksista oli mukana tietokoneajoissa 
vastaavana aikana. 
Lähteet:  
a) Tulosten ilmoittamisaika laskentakeskukseen kunnittain. TVU:n ark. 
b) Sänkiaho & Pesonen 1972, 464. 

Television uutistoiminnan keskeinen vaatimus oli ennakkotulosten saaminen pian 

kello 22.00 jälkeen90. Koska ensimmäinen prognoosi kello 22.15 ennusti paikat 

vaaliliitoittain neljän edustajapaikan tarkkuudella, palvelu täytti tältä osin hyvin 

                                                   
90 Vaaliyön alustava TV-ohjelman käsikirjoitus.  TVU:n ark. 
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käsikirjoituksessa asetetut tavoitteet. Taulukossa 4 on kuvattu ennusteen tarkkuutta 

vertaamalla ennustettuja prosenttiosuuksia ja paikkoja lopullisin tuloksiin. 

Taulukko 4.   Kello 22.15 julkaistun ennusteen vertailu lopputulokseen   

 
     äänet                %-osuudet 

 
                paikat 

vaaliliitto ennuste 
 

ennuste lopullinen 
 

erotus 
 

ennuste lopullinen 
 

erotus 

RKP 143689 
 

6,0 6,0 
   

12 12 
  KOK 274437 

 
11,4 11,4 

   
20 21 

 
1 

KOK+LKP+SPP 71958 
 

3,0 3,0 
   

6 6 
  LKP 99241 

 
4,1 4,1 

   
6 6 

  LKP+KESK+SPP 155971 
 

6,5 6,6 
 

0,1 
 

13 14 
 

1 

KESK 426145 
 

17,7 17,3 
 

0,4 
 

38 37 
 

1 

SPP 15042 
 

0,6 0,6 
   

1 1 
  SDP 646282 

 
26,8 27,2 

 
0,4 

 
55 55 

  TPSL+SKDL 574526 
 

23,9 23,8 
 

0,1 
 

49 48 
 

1 

Huom: Erotus on muodostettu laskemalla yhteen puolueitten %-osuuksien ja paikkojen erotukset 
ennusteen ja lopullisen tuloksen välillä. 
Lähde: Sänkiaho & Pesonen 1972, 457-458.  

Vaalitulospalveluprojektin jälkeen on useimmiten pidetty kritiikkipalaveri, jossa 

palveluun osallistuneet yksiköt ovat arvioineet onnistumiset ja epäonnistumiset. 

Kritiikkipalaverista laaditun muistion91 mukaan projektin vetäjän Fribergin mielestä 

suurin puute oli se, että vaaliliittokohtaisia paikkoja ei voitu prognoosissa purkaa 

puolueille. Vaaliliittojen purku ei ollut silloin kuitenkaan teknisesti edes mahdollista, 

kuten vaaliprojektia käynnistettäessä jo todettiin. IBM:n hoitama palvelu toimi 

hyvin. Seuraavissa vaaleissa pitää varata kuitenkin enemmän aikaa ATK-

järjestelmän suunnitteluun ja testaamiseen. Myös Yleisradion ja IBM:n työnjaossa 

olisi ollut parantamisen varaa, varsinkin projektin valmistelun loppuvaiheessa. 

ATK-palvelujen tuottaja, Yleisradion tilastotoimisto, totesi kritiikkikokouksessa, 

että IBM:n laskentakeskus toimi täysin moitteettomasti, ja kaikki suunnitellut 

raportit saatiin ajetuksi määräaikojen puitteissa. Suurimmat ongelmat liittyivät 

ATK-palvelun johdon, laskentakeskuksen ja toimitusten välisiin 

komentoyhteyksiin, jotka eivät toimineet käytännössä.  Sama ongelma on todettu 

myöhemminkin monen vaalin yhteydessä. Vasta 2000-luvun vaaleissa ongelma on 

pystytty ratkaisemaan liittämällä tietotekniikan johto osaksi uutistoimitusten 

komentoverkkoa. 

                                                   
91 Yleisradion vaalitulospalvelu 21.- 22.3.1966. TVU:n ark. 
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STT ilmoitti kritiikkipalaverissa yhtyvänsä käsitykseen, jonka mukaan 

tulospalvelu onnistui paremmin kuin manuaalisen laskennan aikana. Parannettavaa 

oli lähinnä manuaalisissa työvaiheissa, kuten vastaanottolomakkeiden jakelussa ja 

liian byrokraattisessa kulunvalvonnassa. Lisäksi todettiin, että ”valtiolliset vaalit on 

helppo hoitaa, mutta tulevat kunnallisvaalit ovat huomattavasti vaikeammat. Niissä 

tulospalvelu joutuu vasta todella näyttämään mihin se pystyy". Tässä STT oli 

oikeassa, kuten kunnallisvaalien 1968 tulospalvelun kuvauksessa myöhemmin 

todetaan. 

Kritiikkipalaverin muistion liitteenä olevissa pöytäkirjan otteissa mainitaan, että 

vaaliohjelmista suomenkielinen ohjelmaneuvosto totesi kokouksessaan 28.3.1966 

Yleisradion kokonaisuutena katsoen onnistuneen tehtävässään hyvin. 

Ohjelmaneuvosto kiinnitti huomiota kuitenkin siihen, että radion tulospalvelu oli 

huomattavasti edellä televisiota, ja että vaalien lopulliset tulokset olivat jääneet 

epäselviksi televisio-ohjelmaa lopetettaessa. Samanlaiseen arvioon oli päätynyt 

myös television ohjelmaneuvosto muutamaa päivää aikaisemmin 25.3.1966 

pidetyssä kokouksessa. 

Yleisradio suoritti vuoden 1966 eduskuntavaaleista kuuntelija- ja 

katselijatutkimuksen sekä radio- että tv-kanavilta. Tutkimuksen tuloksen92 mukaan 

"vaalitulospalvelua toisen vaalipäivän iltana seurasi 51 prosenttia93. Niistä, jotka 

olivat ohjelman nähneet tai kuulleet piti 74 prosenttia uutta tulospalvelua vanhaa 

parempana, 12 % samanlaisena ja vain 2 % entistä huonompana".  Mielipiteensä 

jätti tutkimuksessa ilmaisematta 12 %. Tutkimuksen mukaan erityisen myönteistä 

oli nopea tiedotus, joustava tuloslaskenta, pitävä ennuste, selvät vertailut edellisiin 

vaaleihin ja hyvä viihdeohjelma. Vaalitulospalvelussa esiintyneistä puutteista 

mainittiin liian aikainen kommentointi ja ettei esitelty kaikkia puolueita. 

Keskimäärin television tulosohjelmaa seurasi Sisätön tutkimuksen (1977) mukaan 

489.000 katselijaa. Televisiolupia oli vuoden 1966 alussa vain 179 000 (Salokangas 

1996, osa 2, 192). 

Yleisradion tulosohjelmien katselijoitten ja kuuntelijoitten reaktioiden lisäksi 

analysoitiin ensimmäisen tietokonevaalin herättämiä mielipiteitä lehdistössä 

käymällä läpi Yleisradion tiedotusosaston leikkaamat 94 ATK-tulospalvelua 

koskevaa lehtiartikkelia, joista 54 oli ilmestynyt ennen ja 40 vaalien jälkeen. 

Leikkeistä suoritetun luokittelun mukaan 36 oli sävyltään positiivisia, 16 neutraaleja 

                                                   
92 Selvitys vuoden 1966 eduskuntavaalien ohjelmatutkimuksen tuloksista. Tilastotoimiston kirjelmä 
26.4.1966. TVU:n ark. 

93 Prosentit tarkoittavat kuinka monta prosenttia silloisen indeksitutkimukseen kuuluvista katselijoista 
oli seurannut ohjelmaa   
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ja vain 2 oli negatiivisia. Positiivisissa leikkeissä 33 korosti nopeutta sekä 7 

ennusteen tarkkuutta ja tulosten monipuolisuutta. Pääaiheet olivat tulosten keruu 

(16 leikettä), jakelu (7), IBM (22), ATK-palvelun yleiskuvaus (31), 

ennustemenetelmän kuvaus (9) ja varautuminen riskeihin (5). Näytti siltä, että 

ainakin IBM sai lehdistössä vaalitulospalvelulla hakemaansa näkyvyyttä. ATK-

palvelun toimintaympäristöstä mainittiin 27 leikkeessä, että kyseessä oli 

oikeusministeriön, STT:n ja Yleisradion yhteistyö.94 

 Ensimmäisten tietokonevaalien ennakkokirjoittelussa näkyi tietämättömyys 

tietokoneista ja mihin niitä voi käyttää. Tietokone oli terminäkin vielä 

vakiintumaton ja leikkeistä kolmessa käytettiin termiä sähköaivo. Moni lehti näki 

tarpeelliseksi kuvata lukijoilleen, mikä tietokone on. Oheisena on esimerkkinä 

Katso lehdessä esitetty määritelmä tietokoneesta:  

Monilla meistä ei varmaankaan ole mielikuvaa siitä, minkälainen tietokone on. Sen 
selittäminen yksinkertaisesti on vaikeaa, koska asiantuntijoiden kertoman mukaan se 
on melko monimutkainen laite. Se muodostuu kuitenkin pääasiassa kolmesta eri 
yksiköstä, joista ensimmäinen on ns. keskusyksikkö. Se sisältää myös keskusmuistin. 
Toinen on sisäänsyöttöyksikkö ja kolmas ulossyöttöyksikkö. Tietokoneeseen 
syötetään tietoja joko reikäkorteilla, reikänauhoilla tai muulla 
muistintallennusvälineellä. Keskusmuisti käsittelee talletetun ohjelman ja määrittelee 
mitä sisään syötetyille tiedoille on tehtävä, mitkä laskutoimitukset esim. ovat 
tarpeellisia ja mitä niistä kirjoitetaan. Ja tämän jälkeen saadaan sitten tulokset joko 
numeroina tai kirjaimina koneesta ulos. (Venkula 1966). 

Vaali-illan jälkeen lehdistön mielenkiinto oli laimeampaa kuin ennen vaaleja. 

Leikkeitä on 40, joista 16 on positiivisia, 24 neutraaleja ja negatiivisia ei yhtään. 

Positiivisiksi kuvatuissa leikkeissä nopeutta korosti 12, ennusteen tarkkuutta 7 ja 

monipuolisuutta 2 artikkelia.  Tulosohjelmien arvioinnin yhteydessä ATK-palvelua 

käsiteltiin vain kolmessa leikkeessä. Tietotekniikkaa arvioivissa artikkeleissa (18) 

eniten huomiota sai prognoosi ja ATK-palvelun ympäristöstä vaalipiirien ja kuntien 

laskenta (5). Vaalien jälkeisessä kirjoittelussa moni käsitteli vaalitulospalveluun 

välillisesti liittyviä asioita, joista suosituimmat olivat ”ulkomaiset lehtimiehet 

kiinnostuneita” (8) ja ”tietokone päätti vaalit soittamalla ankkurit ylös marssin” 

(11). 

Yleisradion lisäksi ainakin Vaasan ja Helsingin vaalipiirit käyttivät tietokonetta 

apuna tulostensa laskennassa. Helsingissä laskettiin myös kuntatulos. Kuten 

tutkimuskohteen rajauksessa todettiin, kuntien käyttämä tietotekniikka ei kuulu 

                                                   
94 Yleisradion leikkaamat vaalien toimittamiseen ja Yleisradioon liittyvät lehtileikkeet sijaitset Suomen 

Elinkeinoelämän Keskusarkistossa (ELKA).  
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tämän tutkimuksen piiriin. Niitä käsitellään kuitenkin silloin, jos ne ovat 

vaikuttaneet valtakunnallisen vaalitulospalvelun toimintaan. Eduskuntavaaleissa 

1966 Vaasan ja Helsingin kokeilut onnistuivat hyvin muutamaa tietojenkäsittelystä 

riippumatonta ongelmaa lukuun ottamatta95.              

4.2.2 Presidentin valitsijamiesvaalit 15.1. ja 16.1.1968 

Vuonna 1968 järjestettiin sekä presidentin valitsijamiesvaalit että kunnallisvaalit. 

Tässä tutkimuksessa sovellettavan VJ-mallin mukaiset osa-alueet säilyivät 

perusteiltaan vuoden 1968 vaaleissa lähes samoina kuin vuonna 1966.     

Eduskuntavaalien 1966 jälkeen jatkui Yleisradiossa tietokonekeskuksen 

konehankinnan valmistelu, joka prosessina oli vähintäänkin yhtä monivivahteinen 

kuin hankinnan periaatepäätöksen aikaansaaminen. Tietokoneen hankintapäätöksen 

käsittely on tässä yhteydessä tarpeellista, koska se liittyy läheisesti vuoden 1968 

vaalien tulospalveluihin.  

Historiankirjoituksessa on laajalti kuvattu tietotekniikan kehittämistä 

organisaatioitten johdon näkökulmasta (esim. Karttunen 1986; Tienari 1993). 

Vähemmälle huomiolle ovat jääneet ne, jotka ovat toteuttaneet tietotekniikkaan 

perustuvia palveluja eri aikoina. Johdon ja toteuttajien näkemykset eivät kuitenkaan 

ole aina olleet yhtenevät. Näin ei ollut Yleisradiossa ensimmäistä 

tietokonehankintaa tehtäessä, kun yhtiön korkein johto ei valinnut ATK-

ammattilaisten parhaimpana pitämää toimittajaa. Ratkaisua tehtäessä painoivat 

enemmän teollisuuspoliittiset linjaukset ja henkilökohtaiset kontaktit kuin tekniset 

argumentit. Käytännössä päätös vaikeutti seuraavien vaalitulospalvelujen teknistä 

toteuttamista ja oli omiaan lisäämään epäonnistumisten riskejä.  

Kevään 1966 kuluessa Yleisradio pyysi tarjoukset IBM:ltä ja Kaapelitehtaalta 

tietokoneen toimittamisesta uuteen Kesäkadun toimitaloon rakennettavaan 

tietokonekeskukseen. Samanaikaisesti ohjelmoitiin jo IBM:n 

palvelukeskusympäristöön ensimmäisiä sovelluksia, jotka liittyivät Yleisradion 

ohjelmatilastoihin, budjettitarkkailuun ja henkilörekisteriin. Kuukausipalkat ajettiin 

                                                   
95 Rösträkning i datamaskin. Vasabladet 23.3.1966; Ensimmäiset tietokonevaalit antoivat hyviä 

kokemuksia. Uusi Suomi 23.3.1966. Kummankin artikkelin mukaan viiveitä aiheutti yhden kunnan tai 
äänestysalueen hidas laskenta. Artikkelien mukaan Vaasassa tietojenkäsittely tapahtui veroviraston 
tietokoneella ja Helsingissä kaupungin tietojenkäsittelykeskuksessa.    
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edelleen Kaapelitehtaan palkkasovelluksella. Esitys laitehankinnasta valmistui 

21.5.1966.96    

Esitys oli sen ajan tavan mukaan hyvin tekninen. Vaihtoehtojen vertailussa 

kiinnitettiin erityistä huomiota hintaan, toimitusaikaan, laitteiston tehoon, 

laitteiston laajentamismahdollisuuksiin, huoltoon, maahantuojan asiantuntija-avun 

määrään, saataviin kirjasto-ohjelmiin ja laitteiston yleisyyteen Suomessa ja koko 

maailmassa. 

Vertailtavina olivat IBM:n tarjoama 360/30 ja Kaapelitehtaan GE 415/16. 

Vertailussa todettiin, että IBM:n laitteisto oli vuositasolla 70.000 markka halvempi 

kuin GE 415. Toimitusajat olivat noin puolitoista vuotta. Vaatimuksena oli, että 

tietokone pitäisi olla käyttöönotettavissa uuden Kesäkadun toimitalon valmistuttua 

ennen valitsijamiesvaaleja 6.1 ja 7.1.1968. Tämän vaatimuksen kumpikin tarjoaja 

ilmoitti täyttävänsä, jos tilaus tehdään pikaisesti. Vertailussa todettiin laitteistojen 

tehot, laajentamismahdollisuudet ja huolto melko samantasoisiksi. Tarjottu 

asiantuntija-avun määrä oli Kaapelitehtaalla suurempi. Arviossa todettiin kuitenkin, 

ettei se ole ratkaisevaa. Uusien sovellusten rakentamisen on tapahduttava joka 

tapauksessa omin asiantuntijavoimin. Lähinnä apua tarvitaan koulutuksessa. 

Hankintaesityksessä mainittiin, että Suomessa oli vuoden 1965 lopussa käytössä 84 

tietokonetta ja tilauksessa 65. Kaapelitehtaan tarjoamia GE 415-sarjan koneita oli 

käytössä tai tilattuna 8 ja IBM:n 360-laitteita 58 kappaletta. Vastaavat luvut koko 

maailmasta olivat 419 (GE) ja 10.662 (IBM).  Hankintaesityksessä ei mainittu mistä 

luvut oli saatu. 

Vertailussa päädyttiin suosittelemaan, että Yleisradio vuokraisi IBM:ltä 360/30- 

tietokoneen tarjouksen mukaisesti. Perusteluina mainittiin Kaapelitehtaan tarjousta 

halvempi hinta, laitteiden yleisyys, IBM:n kilpailijaa parempi Yleisradion 

erikoissovellusten tuntemus ja jo tehdyt ohjelmointityöt IBM-ympäristössä. 

Johtokunta ei pystynyt kokouksessaan 8.7.196697 päättämään hankinnasta. Sen 

sijaan kokouksessa päätettiin hankkia muutaman suuryrityksen ATK-asiantuntijoilta 

lausunnot tarjouksista, ja jättää asia pöydälle odottamaan niiden valmistumista. 

Päätös osoitti varovaisuutta ja epätietoisuutta maahantuojien kaikesta päätellen 

voimakkaan painostuksen ristitulessa.  

Kevään 1967 kuluessa suoritetuissa testiajoissa IBM ja Nokia olivat tasavahvoja. 

Kustannuksiltaan Nokian tarjoama GE 415/16 oli tarjousten tarkennusten jälkeen 

kahden ensimmäisen käyttövuoden aikana yhteensä 330.000 markkaa halvempi ja 

                                                   
96 Yhtiön tulevan ATK-keskuksen tietokoneinstallaation konehankinta.  Nordbäck 21.5.1966. 

Johtokunnan kokouksen  pöytäkirjan 8.7.1966  liite 197.    

97 Sama  
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sen jälkeenkin 34.000 mk/vuosi edullisempi kuin IBM:n vastaava IBM 360 malli 

30. Nokian edullisuus perustui vähitellen kasvatettavaan käyttöveloitusten nousuun, 

koska Nokia sitoutui ostamaan alussa käyttämättä jäävän kapasiteetin. Koska IBM 

ei tarjonnut vastaavaa mahdollisuutta, olisi sen tarjoama tietokone ollut ilmeisesti 

alussa liian suuri tarpeeseen verrattuna. Koska Nokia koettiin lisäksi kotimaiseksi 

yritykseksi, oli johtokunnan tällä kertaa kokouksessaan 3.5.196798 helppo päättää 

hankkia tietokone Kesäkadun uuteen toimitaloon Nokia Oy:ltä. Tietokoneen 

hankintapäätös vaikutti olennaisesti myös seuraavana vuonna järjestettävien vaalien 

ATK-palveluihin, sillä tulospalvelu oli nyt järjestettävä Yleisradion tilaaman 

tietokoneen varaan. 

Tietokoneen hankintapäätöksen jälkeen käynnistyivät tasavallan presidentin 

valitsijamiesvaalien99 järjestelyt epävirallisessa 7.8.1967 pidetyssä kokouksessa100, 

jossa pyydettiin tilastotoimistoa hoitamaan vuoden 1968 vaalien tulospalvelut 

tietokoneella samaan tapaan kuin vuonna 1966 ja selvittämään Nokian 

mahdollisuuksia asettaa vaalitulospalvelun käyttöön GE 400-sarjaan kuuluva 

tietokone. Samalla valitsijamiesvaalien ja kunnallisvaalien valmistelu päätettiin 

eriyttää erillisiksi projekteiksi. Kokouksessa keskusteltiin myös valitsijamiesvaalien 

ehdokasasettelusta, joka oli poikkeuksellinen. Kokouksessa todettiin, että vaalin 

lopputulosta ei tarvitse ennustaa yhden ylivoimaisen ehdokkaan takia, mutta siitä 

huolimatta kuulijoita ja katselijoita kiinnostaisi ennuste puolueitten kannatuksessa 

tapahtuvista muutoksista.  

Kokouksen jälkeen laatimassaan muistiossa Sänkiaho101 totesi, että puolueitten 

kannatuksen ennustaminen edellyttäisi suurta otosta ja vaaliliittojen äänimäärien 

sijasta pitäisi saada tulokset kunnista puolueittain. Hänen mielestään voitaisiin 

käyttää lisäksi enemmän tieteellisiä analyysimenetelmiä, joita olisi hyvä kokeilla 

valitsijamiesvaalien yhteydessä. Olisi mielenkiintoista selvittää esimerkiksi 

äänestysprosentin laskun vaikutusta puolueitten äänimääriin. Tämä onnistuisi 

yksinkertaisella korrelaatioanalyysillä. Ongelmana olisi ehkä tulosten tulkinta niin, 

että katselijat ja kuuntelijat sen ymmärtäisivät. Järjestely vaatisi kuntien 

laskentajärjestyksen muuttamista, sillä siihen asti tulokset oli aina ensin laskettu 

vaaliliitoittain.  

                                                   
98 Suositus yhtiön ATK-keskuksen konehankinnaksi.  Johtokunnan kokouksen 3.5.1967 pöytäkirjan 

liite 113.  

99 Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalista käytetään lyhennettä valitsijamiesvaalit. Termiä 
presidentinvaali käytetään myöhemmin vaaleista, joissa presidentti valitaan suoralla äänestyksellä. 

100 Pöytäkirja epävirallisesta vaalitulospalvelun valmistelukokouksesta 7.8.1967. TVU:n ark.    

101 Vuoden 1968 presidentin valitsijamiesvaalien tulospalvelu.  Sänkiaho 18.8.1967. TVU:n ark. 
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Vaaliprojekti totesi lyhyen selvittelyn jälkeen, että eduskuntavaalien 1966 

tapaisen prognoosin laadinta ei ole tarkoituksenmukaista. Myöskään ei nähty 

mahdolliseksi muuttaa äänestysalueitten tulosten laskentaa tapahtuvaksi 

puolueittain vaaliliittokohtaisen sijasta. Tämän takia päätettiin luopua suureen 

vaaliliittoon kuuluvien puolueiden keskinäisten voimasuhteiden selvittämisestä. Sitä 

paitsi suuren vaaliliiton ehdokkaista noin 20 % oli eri aloilla tunnetuiksi tulleita 

henkilöitä, joita ei voitu lukea minkään puolueen kannattajiksi. Vaalitulospalvelun 

tavoitteiksi asetettiin selvittää vain äänestysprosentti, äänten ja 

valitsijamiespaikkojen jakautuminen vaaliliitoittain, vertailut vuosien 1962 ja 1966 

vaalituloksiin sekä valitsijamiehiksi valittujen nimet.102  

Koska Yleisradiolla ei vielä valitsijamiesvaalien aikaan ollut omaa tietokonetta, 

sopiva laitteisto vuokrattiin vaalien ajaksi Keskusosuusliike Hankkijalta, jonka 

tietokonekeskuksessa Helsingin Etu-Töölössä oli kaksi GE 415-tietokonetta. 

Hankkijan tiloihin sijoittui tulosten vastaanotto, tarkistus, lävistys, 

tietokonekäsittely, tulosten jakelu ja STT:n palvelupiste. Tietokoneet olivat 

yhteensopivia Yleisradiolle tulevan laitteiston kanssa. Vaalisovelluksen 

ohjelmoinnin suoritti Nokian henkilökunta tietokoneen hankintasopimuksen 

mukaisesti. ATK-palvelun järjestelyt olivat pitkälti samat kuin vuoden 1966 

eduskuntavaaleissa. Suurimmat muutokset olivat tulosten jakelu uutistoimituksille 

autokuljetuksilla ja se, että tietokonekeskuksen lähelle ei rakennettu television tai 

radion tuotantotiloja. Tulosten kuljettaminen Pasilaan kesti arviolta 3-5 minuuttia. 

Kun tulosraportteja ajettiin 15 minuutin välein, seuraava raportti ehti toimituksiin 

ennen kuin edellisen esittäminen ja arviointi oli päättynyt.103 

Yleisradion vaalitietojärjestelmän tuotantovaiheessa laskettiin kunkin vaalipiirin 

osalta siihen mennessä yhteenlaskettujen äänten jakaantuminen (kumulatiivinen 

tulos) verrattuna 1962 ja 1966 eduskuntavaaleihin. Lisäksi samojen jo laskettujen 

kuntien tulosten perusteella ennustettiin (kumulatiivinen ennuste) lopputulosta. 

Tällöin oletettiin, että laskematta olevissa kunnissa äänten jakaantuminen on sama 

kuin jo lasketuissa. Näissä poikkeuksellisissa vaaleissa arvioitiin tälläkin 

menetelmällä päästävän tarpeeksi tarkkaan ennusteeseen.104  

ATK-palvelun onnistumisesta ei ole säilynyt tulospalveluprojektissa laadittuja 

kirjallisia dokumentteja.  

                                                   
102 Vaalitulospalvelun tavoitteet.  Nordbäck 1.11.1967. TVU:n ark. 

103 Sama. 

104 Yleisradion lehdistötiedote presidentin valitsijamiesten vaaleissa. TVU:n ark. 
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4.2.3 Kunnallisvaalit 6.10. ja 7.10.1968 

Valitsijamiesvaalin valmistelujen aikana Yleisradion ATK-toimikunta asetti 

kokouksessaan 25.1.1968 työryhmän lokakuussa pidettävien kunnallisvaalien 

tulospalvelun suunnittelua varten105. Epävirallisesti kunnallisvaaleista oli keskusteltu 

jo valitsijamiesvaaliprojektin työn ohessa. ATK-järjestelmän suunnittelun 

konkreettisia lähtökohtina olivat vuoden 1966 eduskuntavaaleista ja tammikuun 

valitsijamiesvaaleista saadut kokemukset. Aikaisemmasta poiketen oli luotava uusi 

tulosten keruujärjestelmä, jolla tulokset saadaan kerättyä suoraan kunnista, koska 

kunnallisvaaleissa ei ole vaalipiiriorganisaatiota. Lisäksi uutta oli Yleisradion oman 

tietokonekeskuksen käyttö tulosten käsittelyssä.  

Tilastotoimiston muistiossa106 3.4.1968 yhtiön johtokunnalle todettiin, että 

kunnallisvaalien tavoitteena on ensisijaisesti palvella maakunnallisia tulosohjelmia. 

Tämä oli ohjelmatoiminnassa uutta, sillä silloin oltiin Yleisradiossa vasta 

perustamassa maakunnallista uutistoimintaa. Vaaliohjelmien avulla alueellinen 

radio- ja televisiotoiminta saisi samalla arvonsa mukaisen liikkeellelähdön. 

Vaalitulospalveluun tuli mukaan näin ollen uusi toimija, Yleisradion aluetoiminta.  

Muistion mukaan radion oli tarkoitus käyttää noin puolet ja television neljännes 

vaaliohjelmistaan alueellisiin lähetyksiin. Näin voitaisiin tulospalveluohjelman 

kuluessa alueellisesti kertoa sekä kuntien puoluekohtaiset tulokset että valituksi 

tulleitten nimet. Valtakunnallisissa lähetyksissä pääpaino olisi tiivistelmätulosten ja 

prognoosin esittelemisessä. Televisiossa ensimmäistä kertaa vaalilähetys jakaantui 

alueellisiin ja valtakunnallisiin osiin.  

Samassa muistiossa todettiin edelleen, että monen ulkomaisen televisioyhtiön 

tapaan myös television uutistoimitukset halusivat saada käyttöönsä tietokoneeseen 

liitetyt näyttölaitteet tulosohjelmien tekemistä varten. Ne nopeuttaisivat tulosten 

jakelua, ja laitteen näyttöä kuvaamalla saataisiin kuva suoraan televisiolähetykseen. 

Lisäksi studiossa oleva juontaja tai kommentaattori voisi näyttölaitteen avulla 

palauttaa katseltavaksi jonkin aikaisemman vaiheen tilanteen tai edellisten vaalien 

historiatiedot. Tätä varten tilattiin Nokialta Datanet 760-näyttölaite, mutta Ranskan 

yleislakon takia sen hankinnasta jouduttiin luopumaan107.   

 Kahdessa aikaisemmassa vaalitulospalvelussa äänestystulokset kerättiin 

vaalipiiriorganisaation avustamana Yleisradion järjestämään tietokonekeskukseen. 

                                                   
105 Tilastotoimiston muistio ATK-toimikunnan kokouksesta.  Nordbäck 25.1.1968. TVU:n ark. 

106 Tilastotoimiston kirjelmä yhtiön johtokunnalle kunnallisvaalien tulospalvelusta.  Nordbäck 
3.4.1968. TVU:n ark. 

107 Vaalitulospalvelutoimikunnan kokouspöytäkirja 31.5.1968. TVU:n ark. 
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Koska kunnallisvaaleissa ei ole vaalipiirejä, ne piti korvata jollain muulla tietojen 

keruuorganisaatiolla. Kysymykseen tulevia vaihtoehtoja oli kaksi, joko kerätä 

äänestystulokset suoraan kunnista tai perustaa valtiollisten vaalien 

vaalipiiriorganisaatiota jäljittelevä organisaatio. Jos tulokset olisi kerätty suoraan 

kunnista tietokonekeskukseen Helsinkiin, ongelmaksi olisi muodostunut 

alueohjelmien tulospalvelu, joka perustuu kuntatuloksiin. Parempana vaihtoehtona 

nähtiin yhtiön maakuntaradioitten tiloihin perustettavat tietojen keräilykeskukset. 

Ne keräisivät vaalitulokset alueensa kunnista vaalipiirien keskuslautakuntien tapaan. 

Samalla maakuntaradiot voisivat toimia sekä radion että television alueohjelmien 

lähetyspisteinä. Sitä paitsi vaalipiirit ja maakuntaradioitten kuuluvuusalueet eivät 

suuresti poikenneet alueiltaan toisistaan, joten ratkaisu olisi siinäkin mielessä 

luonteva. Näiden keinotekoisten vaalipiirien kautta tulostiedot soitettaisiin 

Helsingissä toimivaan laskentakeskukseen, jossa kuntatulosten lisäksi laskettaisiin 

eduskuntavaaleja vastaavien vaalipiirien tuloksia kuntatuloksia ryhmittämällä. Jos 

tulokset kerättäisiin edellä kuvatulla tavalla, se edellytti sisäasiainministeriön 

myönteistä suhtautumista uuteen toimintatapaan ja Yleisradiolta suurta ponnistusta 

tulosten keruun toteuttamiseksi käytännössä. Prognoosin edellyttämien tietojen 

keruu tapahtuisi kuten eduskuntavaaleissa 1966 suoraan kunnista.108  

Yleisradio lähetti sisäasiainministeriölle kirjelmän,109 jossa pyydettiin ministeriötä 

lisäämään vaalilautakunnille lähetettäviin ohjeisiin tiedottamisaikataulun ja ohjeen 

puoluekohtaisen laskennan suorittamisesta prognoosiin valittavissa äänestysalueissa 

ennen vaaliliittokohtaista laskentaa. Sisäasiainministeriö suostui esitettyyn 

järjestelyyn110. Samalla hankkeen viralliseksi nimeksi sovittiin 

”Sisäasiainministeriön, Yleisradion ja Suomen tietotoimiston vaalitulospalvelu”. 

Ministeriö suostui lisäksi lähettämään toimintaohjeet111 kuntien 

keskusvaalilautakunnille ja prognoosin otantaan kuuluvien äänestysalueitten 

vaalilautakunnille siitä, miten tulokset tiedotetaan Yleisradion maakunnallisille 

tietojenkeruukeskuksille tai suoraan Helsinkiin prognoosiin valituilta 

äänestysalueilta. Kuntien keskusvaalilautakuntien tuli ilmoittaa vaaliliittokohtaiset 

tulokset Yleisradion perustamille keräilykeskuksille kello 23.00 mennessä ja 

ehdokaskohtaiset tiedot viimeistään kello 02.00.  

                                                   
108 Tilastotoimiston muistio yhtiön johtokunnalle kunnallisvaalien tulospalvelusta.  Nordbäck 
3.4.1968. TVU:n ark.  

109 Mauno Tammisen kirje sisäasiainministeriölle 16.5.1968. TVU:n ark. 

110  Vaalitulospalvelutoimikunnan kokouksen 31.5.1968 pöytäkirja. TVU:n ark.  

111 Luonnos sisäasiainministeriön ohjeesta kunnallishallituksille ja keskusvaalilautakunnille. TVU:n 
ark. 
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Ohjeet olivat hyvin samanlaiset kuin oikeusministeriön ohjeet edellisissä 

vaaleissa sillä erotuksella, että Yleisradion maakunnalliset tietojen keräilykeskukset 

korvasivat vaalipiirien keskuslautakunnat. Kuntiin piti nimetä erityinen 

kuntatiedottaja, joka huolehti oman kuntansa äänestystulosten tiedottamisesta. 

Yleisradio maksoi tiedottajille ylimääräisestä työstä 35 markan palkkion. 

Keräilykeskuksissa oli yksi tulosten vastaanottaja 12 kuntaa kohden, yksi tiedottaja 

tietojen antamiseen maakuntaohjelmien toimittajille ja kaksi tiedottajaa soittamaan 

tulokset edelleen Helsingin vastaanottokeskukseen.112  

Ehkä ATK-tekniikkaan siirtymisen innoittamana vaaliprojektin 

määrittelyvaiheessa kaavailtiin jopa hajakeskitettyä ATK-ratkaisua. 

Tietokonekäsittely jakaantuisi viiteen eri puolilla maata sijaitsevaan 

laskentakeskukseen. Helsingissä toimivaan pääkeskukseen siirrettäisiin vain 

valmiiksi käsiteltyjä tietoja. Nokialla ei ollut kuitenkaan vielä silloin tähän teknisiä 

mahdollisuuksia, ja tietokonekäsittely päätettiin keskittää Kesäkadun toimitalon 

uuteen tietokonekeskukseen. Uusi toimitalo otettaisiin suunnitelmien mukaan 

käyttöön 2.8.1968 eli vajaat kolme kuukautta ennen vaaleja. Siltä varalta, että tilatun 

tietokoneen asennus Kesäkadulle myöhästyisi, varauduttiin käyttämään 

valitsijamiesvaalien tapaan Hankkijan toimitiloja ja siellä olevia GE-tietokoneita. 

Joka tapauksessa Hankkijan tietokonekeskus toimisi varajärjestelmänä 

vaaliviikonloppuna. Yleisradion tietokone saatiin kuitenkin toimintakuntoon noin 

kuukausi ennen vaaleja.113 

Äänestystulosten vastaanoton suunnittelussa lähdettiin siitä, että vastaanotto 

voidaan sijoittaa uuteen Kesäkadun toimitaloon lähelle tietokonekeskusta. Siellä 

tapahtuisi reikäkorttien lävistys ja tarkistus. Tietokoneajot suoritettaisiin entiseen 

tapaan noin 15 minuutin välein. Koska ajot tapahtuisivat maakuntalähetysten 

aikana, uudet tulokset olisivat käytettävissä, kun maakunnallisista lähetyksistä 

siirryttäisiin taas valtakunnalliseen osaan. Kesäkadun tilat antoivat myös uusia 

mahdollisuuksia uutistoimitusten sijoitteluun lähelle tietokonekeskusta, koska talon 

alakertaan oli rakennettu radio-ohjelmien tuotannolle sopivia pientuotantostudioita. 

Ne sopisivat hyvin myös vaali-illan radiolähetysten tekemiseen. Televisiolle 

varattaisiin tulosten lukupiste tietokonekeskuksen tiloista. Muu televisiotuotanto 

toimisi Pasilassa ja ulkolähetysautojen avulla yhtiön ulkopuolella.  

                                                   
112 Tilastotoimiston muistio yhtiön johtokunnalle kunnallisvaalien tulospalvelusta.  Nordbäck 
3.4.1968.  TVU:n ark. 

113 Pöytäkirja vaalitulospalvelutoimikunnan kokouksesta 7.8.1967.  TVU:n ark. 
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Kesäkadun toimitalon valmistuttua vaalien kannalta ajoissa tehdyt suunnitelmat 

voitiin panna täytäntöön. ATK-palvelun sisällöstä Sänkiaho ehdotti muistiossaan114 

7.2.1968, että palvelu jaetaan vuoden 1966 eduskuntavaalin tapaan sekä 

prognoosiin että kumulatiiviseen laskentaan. Prognoosi olisi nytkin 

äänestysaluetuloksiin perustuva ja se voitaneen esittää ensimmäisen kerran noin 

21.45–22.15. Prognoosissa pyritään ennustamaan äänestysprosentin lisäksi 

puolueiden voimasuhteet kussakin vaalipiirissä sekä koko maassa ja lisäksi 

ennustamaan eduskunnan paikat kunnallisvaalitulosten pohjalta. Kumulatiivisessa 

laskennassa summataan kuntatietoja vaalipiireittäin ja saatujen kuntatietojen 

perusteella pyritään myös ennustamaan lopulliset tulokset samoilla ennustekaavoilla 

kuin prognoosissa. Lisäksi Sänkiaho esitti, että ajetaan prognoosin tulosten pohjalta 

regressioanalyysi, jolla pyritään selvittämään äänestäjien siirtymiä puolueista toiseen.  

Sänkiahon suunnitelma hyväksyttiin. Sen toteuttamisessa tarvittava ohjelmisto 

laadittiin GE 415-tietokoneelle varta vasten suunnitellulla MAP-ohjelmointikielellä 

(Macro-Assembly Program) mahdollisimman tehokkaan käsittelyn varmistamiseksi. 

Vaihtoehtona olisi ollut silloin jo yleisesti käytetty kaupallisiin sovelluksiin 

erikoisesti suunniteltu COBOL (Common Business Oriented Language). Se olisi 

vaatinut koneelta enemmän keskusmuistitilaa ja toiminut hitaammin. Silloisessa GE 

415-tietokoneessa oli keskusmuistia 16.384 sanaa (sana = 24 bittiä), 6 

magneettinauha-asemaa, rivikirjoitin sekä reikäkortin ja reikänauhan lukija. 

Tietokoneessa ei ollut ulkoista levymuistia115.   

ATK-palvelussa tavoitteena oli tuottaa uutistoimitusten ja STT:n käyttöön 

ensimmäinen prognoosi kello 22.00 mennessä sekä valittujen nimet ennen 

tulosohjelmien lopettamista aamulla kello 04.00. 

Vaali-illan ATK-palvelu epäonnistui monessa mielessä. Äänestystuloksia tuli 

Kesäkadun vastaanottopisteeseen hitaasti. Helsingin tuloslaskennassa oli ongelmia, 

jotka vaikuttivat Yleisradion laskentaan. Lisäksi vaaliprognoosi toimi joissakin 

tilanteissa väärin. ATK-päällikkö Norbäckin mukaan: 

Prognoosin epäonnistuminen johtui Helsingin tietojen puuttumisen ohella eräässä 
tilastollisessa kaavassa, joka sinänsä oli aivan korrektisti laadittu, olleesta 
harhaanjohtavasta tilastomatemaattisesta merkistä, joka käytännössä johti siihen, että 
silloin kun vaaliliittojen vertailutiedot vuoden 1966 eduskuntavaaleista puuttuivat 

äänimäärät viisinkertaistuivat.116   

                                                   
114 Alustava ehdotus vuoden 1968 kunnallisvaalien laskennan järjestämiseksi. Sänkiaho 7.2.1968. 

TVU:n ark. 

115 Suositus yhtiön ATK-keskuksen konehankinnaksi. Johtokunnan kokouksen 3.5.1967 pöytäkirjan 
liite 113.   

116 Kunnallisvaalien tulospalvelun kritiikki.  Nordbäck 10.10.1968.  TVU:n ark. 
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Selitys on kummallinen, sillä kaavat olivat samat kuin vuonna 1966. Ilmeisesti 

todellinen syy oli liian pieni muistin varaus, joka johti virheeseen SMP:n 

kannatuksen noustua jollain prognoosialueella yli 1000 %. Virhettä ei huomattu, 

koska se ei vielä näissä vaaleissa aiheuttanut katastrofia, kuten seuraavissa vaaleissa 

vuonna 1970. 

Uuden Suomen artikkelin mukaan "kello 23 aikaan oli helsinkiläisäänestäjien 

osuudesta selvitetty vasta vajaat kymmenen prosenttia"117. Syyksi mainittiin, että 

"tulosnumeroitten siirtäminen reikäkorteille ja näiden korttien saaminen 

laskentakeskukseen, ei toiminut alkuunkaan hyväksyttävällä tavalla". Sen sijaan 

esimerkiksi Tampereella Aamulehden118 mukaan tietokonelaskenta vaaliliitoittain 

alkoi jo kello 20.40 ja oli valmis 21.37.  

Uutistoimitusten näkemystä ATK-palvelun onnistumisesta kuvastaa hyvin 

uutispäällikkö Fribergin kommentit119 vaalitulospalvelun kritiikkipalaverissa. Hänen 

mukaansa suurin heikkous oli se, että televisio ei saanut kopioita kuntakohtaisista 

tuloksista Kesäkadulta. Raakatuloksilla olisi pystytty korvaamaan kumulatiivisen 

laskennan hitautta. Friberg kirjoitti edelleen, että: "prognoosi meni pahasti vikaan. 

ATK-asiantuntijat eivät mitenkään varoittaneet tv:n ohjelmapuolta virhetuloksista 

esim. suoralla puhelinsoitolla tv-studioon".  Sen julkaisua olisi voitu siirtää, jos 

ATK-asiantuntijat olisivat informoineet ohjelmapuolta ongelmista. Kaiken lisäksi 

laskenta sujui odotettua hitaammin, ja Helsingin kaupungin tuloslaskenta oli täysi 

katastrofi. Myös Yleisradion ulkopuolella vaalitulospalvelun epäonnistumiseen 

kiinnittivät huomiota poliitikot sekä tietysti lehdistö.  

Yleisradion ohjelmia arvioiva, poliittisesti nimitetty ohjelmaneuvosto, arvosteli 

kovin sanoin tulospalvelua. Tutkimussihteeri Paavo Lipponen oli sitä mieltä, että 

”vaikka tri Sänkiaho selittikin vaaliyönä sattuneita virheitä, ei se auttanut. Virhe oli 

siinä, ettei tarpeeksi selvästi korostettu prognoosin statusta. Toimittajien ei olisi 

pitänyt luottaa liikaa. Prognooseja on kuitenkin edelleen tehtävä”120.  Useimpien 

mielestä prognoosin esittelyssä olisi pitänyt tuoda paremmin esille, että se on 

kuitenkin vain ennuste. Poliitikkojen pettymystä kuvastaa hyvin Keskustapuolueen 

kirjelmä eduskunnan valitsemalle Yleisradion hallintoneuvostolle, jossa se tiedusteli 

”mihin toimenpiteisiin hallintoneuvosto on ryhtynyt estääkseen vaalitulospalvelun 

                                                   
117 Tulospalvelu. Uusi Suomi 9.10.1968. 

118 Vaalitulosten laskenta voi tapahtua nopeastikin. Paikat selvillä klo 21.37 Tampereella. Aamulehti 
11.10.1968. 

119 Alustava kritiikki vaalitulospalvelusta. Friberg 11.10.1968. TVU:n ark. 

120 Ote ohjelmaneuvoston pöytäkirjasta 14.10.1968. TVU:n ark. 
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tapaisten virheiden toistumisen ja taatakseen Yleisradion tiedotustoiminnan 

tasapuolisuuden ja luotettavuuden”121.  

4.2.4 Eduskuntavaalit 15.3. ja 16.3.1970 

Vuoden 1970 eduskuntavaalien ATK-tulospalvelussa suurimmat muutokset olivat 

oteäänestyksen korvaaminen postiäänestyksellä ja uusi ennakkotulosten 

tiedottamisen organisaatio. Myös Yleisradion taloudellisen aseman heikkeneminen 

lupamaksujen korotusten viivästymisen takia vaikutti vaalitulospalvelun ATK-

ratkaisuihin. 

Vuoden 1970 vaalissa sovellettiin ensimmäisen kerran jo pitkään valmisteltuja 

vaalilainsäädännön uudistuksia, jotka kirjattiin eduskunnan 13.6.1969 hyväksymään 

lakiin kansanedustajain vaaleista (L 391/1969). Äänestäjien kannalta merkittävin 

uudistus koski vaalioikeutta ja vaalikelpoisuutta, sillä ikärajaa alennettiin yhdellä 

vuodella 20 vuoteen kunnallisvaalien tapaan.  

Yleisradion ATK-palvelun näkökulmasta tärkeimmät uudistukset olivat 

keskusvaalilautakuntien perustaminen kuntiin ja otteella äänestyksen korvaaminen 

posteissa tapahtuvalla ennakkoäänestyksellä. Uusien säädösten keskeisenä 

tavoitteena oli helpottaa äänestämistä, pitää äänestysvilkkaus korkealla ja nopeuttaa 

tulosten laskentaa.  

Tietotekniikan tultua mukaan vaalitulosten laskentaan, on uudeksi tavoitteeksi 

tullut vaalitulosten nopea tiedottaminen. Tässä oikeusministeriö huomioi 

vaalitulospalvelun toivomuksia uuden lain valmistelussa. Vaalilain 7. pykälässä 

perustettiin vaaliorganisaatioon uudeksi portaaksi kunnan keskusvaalilautakunta. 

Sen tehtäviin tuli kuulumaan muun muassa äänestysalueitten tulosten kerääminen ja 

välittäminen valtakunnalliselle tiedotuskeskukselle. Aikaisemmissa 

tietokonevaaleissa keruu- ja tiedotustehtäviä hoitivat useimpiin kuntiin 

oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti perustetut ilmoituskeskukset, mutta laki ei 

niitä tähän velvoittanut. Uudet säädökset selvensivät kuntien toimintaa vaali-illan 

tulosten laskennassa ja tiedottamisessa sekä muuttivat kuntakohtaisten 

ennakkotulosten tiedottamisen viranomaistoiminnaksi. Edelleenkin Yleisradion 

vastuulle jäi prognoosin edellyttämien äänestysaluekohtaisten tulosten keruun 

organisoiminen, tosin oikeusministeriön myötävaikutuksella. Myös valtakunnallisen 

                                                   
121 Keskustapuolueen kirjelmä Oy. Yleisradio Ab:n hallintoneuvostolle.  Johannes Virolainen ja 
Pekka Silvola 16.10.1968. TVU:n ark. 
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laskentakeskuksen tehtävät ennakkotulosten keruussa, laskennassa ja 

tiedottamisessa jäivät edelleen Yleisradion vastuulle.  

Toinen suuri muutos eli posteissa tapahtuva ennakkoäänestys, joka korvasi 

oteäänestyksen. Vuoden 1966 vaalilakia valmistelleen vaalilakikomitean mietinnössä 

II ennakkoäänestyksen käyttöönottoa perusteltiin vaaliin osallistumisen 

helpottumisella, vaalivarmuuden turvaamisella ja tuloksen selviämisen 

nopeutumisella (Komiteanmietintö 1968/A2 1966, 17). Samoja perusteluja on 

käytetty myöhemminkin.  

Koska ennakkoäänestys on huomattavasti oteäänestystä helpompaa, sen 

oletettiin lisäävän ennakkoääniä aikaisempiin vaaleihin verrattuna monikertaisesti ja 

heikentävän prognoosin toimivuutta, koska oteäänten ennustamisessa käytettyä 

kaavaa ei voitu enää käyttää aikaisempien vaalien vertailukelpoisten tulosten 

puuttuessa. Postitse tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä ei ollut käytettävissä mitään 

vertailuaineistoa, jonka avulla olisi voitu ennustaa ennakkoäänien jakaantumista 

vaaliliitoittain tai puolueittain.  

Kunnallisvaalien 1968 osittaisen epäonnistumisen takia uutistoimitukset 

suhtautuivat prognoosiin aikaisempaa epäileväisemmin. Entistä enemmän haluttiin 

korostaa nopeuden ohella oikeitten tulosten tiedottamista. Radiossa esimerkiksi 

oikeellisuutta suunniteltiin varmistettavan sillä, että politiikan toimittaja hyväksyy 

tulokset ennen niiden lukemista ulosmenevässä ohjelmassa122. Kaikesta huolimatta 

edelleenkin haluttiin tulospalveluohjelmaan sisällyttää prognoosi. Television 

uutistoimitukset esittivät, että yhtiön ATK-osasto (aiemmin tilastotoimisto) 

asentaisi tietokoneen TV-studioon Pasilaan ja siihen tietokonepäätteet tietojen 

saamiseksi nopeasti toimittajille ja suoraan televisiolähetykseen.  

Jotkut television uutistoimittajat olivat käyneet seuraamassa Norjan ja Saksan 

viimeisiä vaalitulospalveluita, joihin IBM oli toimittanut heidän mielestään hienosti 

toimineet tietokonepäätteiden käyttöön perustuvat televisiolähetykseen liitetyt on-

line-systeemit123. Niihin verrattuna Yleisradion off-line-järjestelmä oli kivikautinen. 

Jos on-line-systeemiä ei kyettäisi toteuttamaan, uutistoimitukset eivät halunneet 

tietokonetta lainkaan124. Helmikuussa johtokunnan nimeämä vaalitulospalvelun 

suunnittelua johtava toimikunta antoi ATK-osastolle tutkittavaksi television 

                                                   
122 Radion suomenkielisen ohjelmaosaston tulospalvelu 25.8.1969. Helvi Kolehmainen. TVU:n ark. 

123 Tässä yhteydessä toimitukset tarkoittivat on-line-systeemillä järjestelmää, jossa toimittaja voi 
tietoliikenneyhteyksien kautta saada vaalituloksia päätteiden avulla käyttöönsä ilman viivettä. Off-
line-järjestelmällä tarkoitettiin ATK-palvelua, jossa ei ollut suoraan tietokoneeseen liitettyjä 
näyttöpäätteitä tai kirjoittimia. Tulokset jaettaisiin silloin paperilla toimituksille kuten edellisissä 
vaaleissa Yleisradiossa.  

124 Vuoden 1970 eduskuntavaalien tulospalvelun laskentatoimen järjestäminen. TVU:n ark. 
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vaatiman on-line-systeemin hankintamahdollisuudet125. Samalla annettiin television 

tuotantotekniikalle selvitettäväksi voitaisiinko ostaa tai vuokrata jostain Divcon-

tekstigeneraattori126 vaalitulospalvelun käyttöön.  

Yleisradion taloudellinen tilanne heikkeni 1960-luvun loppupuolella nopeasti 

laajentuneen televisiotoiminnan seurauksena. Tilivuonna 1969/70 Yleisradio teki 

ensimmäisen tappiollisen tilinpäätöksen vuosiin. Vaikka televisiolupien määrä 

kasvoi, se ei riittänyt enää kattamaan menoja. Yrityksistä huolimatta poliitikoista 

muodostuva hallintoneuvosto ja maan hallitus eivät olleet myötämielisiä 

lupamaksujen korotuksille. Huono taloudellinen tilanne pakotti myös vaalien ATK-

palvelun tyytymään halvimpaan mahdolliseen ratkaisuun, joka oli Yleisradion GE- 

tietokoneen käyttö vaalitulospalvelussa. Ratkaisu oli yksi taustatekijä vuoden 1970 

eduskuntavaalien ATK-palvelun epäonnistumiselle. 

Uuden lain mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan oli perustettava 

ilmoituskeskus, jonka tehtävänä oli laskettujen kuntatulosten jakelu paikalla oleville 

tiedotusvälineitten edustajille. Tällä kertaa Yleisradio asetti niiden kuntien 

ilmoituskeskuksiin, joihin sisältyi prognoosiin valittu äänestysalue, oman 

tiedottajan. Tehtävänä oli välittää mahdollisimman nopeasti valmistuneet 

äänestysaluetulokset suoraan Helsinkiin. Lisäksi Yleisradiolla oli kunkin vaalipiirin 

keskuslautakunnassa kaksi henkilöä, jotka soittivat kuntien tulokset jo totuttuun 

tapaan kiinteillä induktoripuhelinyhteyksillä Helsingin Kesäkadun 

vastaanottopisteeseen.  

Tulostietojen keruuseen vaikutti uutena ilmiönä tietokoneitten käyttö useissa 

kunnissa niiden omien tulosten laskennassa. Tosin ainakin Helsingissä ja Vaasassa 

käytettiin tietokoneita jo vuoden 1966 eduskuntavaaleissa. Lehtikirjoituksista 

päätellen kunnallisvaaleissa 1968 kuntien ATK-palvelu ei ollut aina onnistunut127. 

Yleisradion ATK-palvelulla ei ollut silloin, eikä myöhemminkään, yhteyksiä kuntien 

ATK-laskentaa suunnitteleviin tahoihin. Ehkä siksi kuntien tuottamat tiedot eivät 

aina ole sopineet ilman lisätoimenpiteitä Yleisradion tietojen välitysjärjestelmään. 

Joissakin kunnissa esimerkiksi puolueet ovat olleet eri järjestyksessä kunnan 

tulosteilla kuin Yleisradion käyttämillä tiedotuslomakkeilla. Tämä tietysti hidasti 

tulosten välittämistä valtakunnalliseen laskentakeskukseen.  

                                                   
125 Vaalitulospalvelua suunnittelevan toimikunnan kokous 6.10.1969. TVU:n ark. 

126 Divcon-tekstigeneraattori on laite, joka muuntaa reikäkortin sisällön videosignaaliksi. Divcon oli 
silloin yksi tekstigeneraattoreiden toimittaja.  

127 Varsinkin Helsingissä ATK-palvelu kangerteli. Asiasta kirjoittivat Aamulehti 11.10.1968 sekä 
Suomen Sosiaalidemokraatti 9.10.1068. Kumpikin vaati Helsingin keskusvaalilautakunnan 
puheenjohtajan eroamista.  
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Keväällä 1969 suoritetun selvityksen mukaan GE 415-tietokoneen siirtäminen 

Kesäkadulta Pasilan televisiostudioon nähtiin mahdottomaksi sekä teknisesti että 

taloudellisesti. Sen sijaan ATK-päällikkö Nordbäckin mielestä tietokoneyhteyden 

saaminen Pasilaan oli toteutettavissa sijoittamalla sinne erillinen pieni tietokone 

GE-115. Vaalijohtoryhmän kokouksessa 6.10.1969128 todettiin, että koneen 

maahantuoja Oy Nokia Ab ei pystynyt kuitenkaan toimittamaan haluttua 

tietokonetta ja sille rakennettavaa reaaliaikajärjestelmää129. Kokouksen 

johtopäätöksen mukaan IBM oli ainoa, joka siihen pystyisi Suomessa. Tätä käsitystä 

vahvisti se, että IBM oli hoitanut halutunlaisen ATK-palvelun Norjan 

suurkäräjävaaleissa keväällä 1969 ja viimeksi Saksan liittopäivävaaleissa saman 

vuoden syyskuussa. Kummassakin oli ollut käytössä television suomenkielisen ja 

ruotsinkielisen uutistoimituksen havittelema reaaliaikajärjestelmä. Lisäksi arveltiin, 

että Norjan yleisradioyhtiöltä NRK:lta (Norsk Riksringkasting AB) voitaisiin lainata 

sen käyttämä tekstigeneraattori. Seuraavana vaiheena päätettiin selvittää IBM:n 

mahdollisuudet toimittaa reaaliaikainen ATK-palvelu, sen alustava hinta ja 

toimitusehdot.  

Kaavaillussa järjestelmässä käytettäisiin sekä IBM:n reaaliaikajärjestelmää että 

Yleisradion omaa eräajotietokonetta. Tarkoituksena oli käsitellä prognoosi ja 

kumulatiivinen laskenta Yleisradion GE 415-tietokoneella. Sen rinnalla 

kumulatiivisia tuloksia laskettaisiin myös IBM:n koneella, johon liitettäisiin 

näyttölaitteita ja videogeneraattori sekä sen ohjausnäyttö. Videogeneraattorin lisäksi 

televisiostudioihin suunniteltiin vanhaan tapaan mahdollisuus kuvata kameralla 

paperitulosteita. IBM ilmoitti 24.10.1969130 voivansa toimittaa tietokoneen, 4 

näyttölaitetta sekä tekstigeneraattorin liitäntälaitteet 44.500 markan 

kertakorvauksella. Tarkoitus oli hyödyntää Norjan yleisradioyhtiön NRK:n 

käyttämää tekstigeneraattoria IBM:n toimituksen lisäksi.    

 Vaaliprojektin johtoryhmä suositteli, että johtokunta hyväksyisi IBM:n 

tarjouksen reaaliaikasovelluksen toimittamisesta. Johtokunta hylkäsi kuitenkin 

esityksen vedoten korkeisiin kustannuksiin ja yhtiön huonoon taloudelliseen 

tilanteeseen. Päätöksenteko ei ollut nytkään helppoa, sillä kuten ATK-tekniikkaan 

siirtymispäätöksessä kaksi vuotta aikaisemmin, niin nytkin jouduttiin äänestämään. 

                                                   
128 Vaalijohtoryhmän kokouksen 6.10.1969 pöytäkirja. TVU:n ark. 

129 Termiä reaaliaikajärjestelmä käytettiin sen ajan kielenkäytössä synonyyminä termille on-line-
järjestelmä. 

130 IBM:n tarjouskirje vaalitulospalvelusta 24.10.1969. TVU:n ark. 
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Siinä perinteinen off-line vaihtoehto voitti äänin 4-2. Esityksen hylkäämistä 

kannattivat johtokuntaan kuuluneet talouden ja tekniikan johtajat.131   

Laitteistoselvittelyn rinnalla toteutettiin ATK-ohjelmisto, jossa suurin työ oli 

ohjelmiston muuntaminen ja täydentäminen COBOL-kielelle aikaisemmin 

käytetystä MAP-ohjelmointikielestä. Yleisradion ATK-osasto oli päättänyt siirtyä 

kaikissa sovelluksissa yleisesti tunnetun ja hyvin standardoidun COBOL-

ohjelmointikielen käyttöön.  

Prognoosista vastasi näissäkin vaaleissa viime vaalien jälkeen tohtoriksi väitellyt 

Sänkiaho. Prognoosin lisäksi hän suunnitteli regressioanalyysin, jolla pyrittiin 

selvittämään äänien siirtymiä puolueitten välillä. Sänkiaho totesi puolueitten 

edustajille järjestetyssä tiedotustilaisuudessa132, että suurin murhe on uudistettu 

ennakkoäänestys. Koska se on ensi kertaa mukana, ennakkoäänten ennustamiselle 

ei ole empiiristä lähtökohtaa. Vaaliprognoosi antaisi Sänkiahon mukaan kuitenkin 

riittävän kuvan vaalien tuloksen suunnasta, vaikka ennakkoääniä ei nyt 

laskettaisikaan mukaan prognoosiin.  

Kun reaaliaikajärjestelmään ei ollut mahdollisuuksia, vaali-iltana tulosten jakelua 

televisiolle pyrittiin nopeuttamaan perustamalla tulosten lukupiste Kesäkadun 

ATK-keskuksen tiloihin. Viime kunnallisvaalien kokemuksista oppineina, nyt 

organisoitiin ensimmäisten tuloslomakkeiden kopiointi ja jakelu toimituksille 

kuntatulosten saannin varmistamiseksi vaalilähetysten alkuvaiheessa. Muistan, että 

tulosten jakelu Pasilaan hoidettiin erikoisjärjestelyin autoilla, jotka varustettiin 

tunnuksella ”VAALIPALVELU”. Poliisilaitoksen kanssa oli sovittu, että se ohjaa 

liikennettä ajoreitillä autojen esteettömän kulun varmistamiseksi. Paluumatkalla 

autot noutivat Helsingin keskusvaalilautakunnalta äänestysalueitten tuloslomakkeet 

Kesäkadulle tietojen vastaanottopisteeseen.  

Tulosten keruun ja jakelun organisoinnin lisäksi ATK-keskuksen tehtäviä olivat:  

1. Kumulatiivinen laskenta vaalipiireittäin ja vaaliliitoittain viidentoista minuutin 
välein. 

2. Prognoosi puolueiden välisistä voimasuhteista ja tulevan eduskunnan 
kokoonpano. Prognoosi valmistuu kello 22.15 mennessä. 

3. Regressionanalyysi kello 23.00 mennessä, joka selvittelee siirtymää eri 
puolueiden välissä.133 

                                                   
131 Vuoden 1970 eduskuntavaalien tulospalvelun laskentatoimen järjestäminen. Johtokunnan 
kokouksen 11.11.1969 pöytäkirjan liite 279. 

132 Pöytäkirja puolueitten edustajille järjestetystä tiedotustilaisuudesta 17.9.1969.  TVU:n ark. 

133 Vaalitulospalvelutyöryhmän kokouspöytäkirja 13.1.1970. TVU:n ark. 
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Tietokoneen rikkoutuessa varauduttiin siihen, että viidentoista minuutin kuluessa 

voitaisiin siirtyä Salmisaareen Oy Alko Ab:n tietokoneelle.  

Tuotantovaiheessa vaali-iltana 16.3.1970 prognoosi ajettiin 

ennakkosuunnitelman mukaisesti heti kello 22.00 jälkeen. Ensimmäisen ennusteen 

tulostamista oli tietokonehuoneessa seuraamassa presidentti Urho Kekkonen sekä 

Yleisradion uusi pääjohtaja Erkki Raatikainen. Prognoosi ilmoitti suurimman 

voittajan olevan Veikko Vennamon johtama SMP (Suomen Maaseudun Puolue), 

jonka paikkaluku nousee yhdestä yhdeksään. Myöhemmin tämä todettiin virheeksi, 

sillä oikea luku olisi ollut 18.  Kekkosen vastustajan Vennamon näin suuri voitto sai 

presidentin hermostumaan ja poistumaan pikaisesti Kesäkadun yläkerran 

ravintolaan jatkamaan tulospalvelun seurantaa, joka kestikin aamutunneille saakka. 

Pääjohtaja Erkki Raatikainen (2000, 134) kirjoittaa muistelmateoksessaan, että 

"tuloksesta harmistuneina ruvettiin suomalaiseen tapaan ryyppäämään, ja tasavallan 

päämies ei olisi millään halunnut lähteä pois Kesäkadulta, eikä ainakaan 

Tamminiemeen". Ratkaisuksi keksittiin siirtyä jatkoille Raatikaisen kotiin, jossa 

vaimo Kaisa juhli valintaansa uudeksi kansanedustajaksi.  

Seppo Keränen (2014) kirjoittaa kirjassaan "Vallan leppymättömät – Urho 

Kekkosen ja Veikko Vennamon taistelujen vuodet", että Kekkonen oli saanut yön 

kuluessa lievän sydänkohtauksen. 

Kuviossa 9 on valokuvat presidentin vierailusta Yleisradion Kesäkadun 

tietokonehuoneessa ennen ja jälkeen vaaliprognoosin tulostamisen. Ilmeistä 

voidaan päätellä hyvin presidentin mieliala, kun hän luki prognoosin tuloksia. 

Jos ATK-tulospalvelu olisi tuottanut SMP:lle heti oikean tuloksen, sitä ei olisi 

Sänkiahon mukaan julkaistu134. ATK-tulospalvelu tuotti puoleen yöhön saakka 

vääriä tuloksia, koska ei ollut mitään aihetta epäillä tulosten oikeellisuutta. Vielä 

kello 23.27 julkaistiin tulos, josta puuttuivat enää vain viiden kunnan tiedot, ja 

prognoosi osoitti siitä huolimatta SMP:lle vain 10 eduskuntapaikkaa.135 Televisiossa 

luotettiin vieläkin tietokoneen tuloksiin, vaikka ATK-tuloksia oli jo ruvettu 

epäilemään vaalipiirien keskuslautakunnissa olevien radion toimittajien kertoessa 

täysin erilaisia tuloksia SMP:n menestymisestä. 
  

                                                   
134 Sänkiahon haastattelu 30.10.2014. 

135 Selonteko vuoden 1970 kansanedustajavaalien tulospalveluorganisaation toiminnasta 9.4.1970. 

TVU:n ark. 
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Vaalitietojärjestelmän esittely: Presidentti Kekkosen vasemmalla puolella ATK-päällikkö Nordbäck, 
ulkoministeri Karjalainen ja pääjohtaja Raatikainen. Taustalla ATK-käyttöpäällikkö Hilesmaa. 

 

 
 
Kekkonen tutkii ensimmäistä prognoosia. 

 

 

Kuvio 9.  Presidentti Kekkosen vierailu Yleisradion tietokonehuoneessa 16.3.1970  (kuvaaja Leif 
Öster)  
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SMP:n puoluesihteeri Eino Poutiainen (1972, 173) toteaa muistelmissaan, että 

”television tulospalvelu oli täysin väärässä ainakin Oulun vaalipiirissä. Tohtori 

Sänkiahon rokkatoosan joutaa heittää Suomenlahteen, koska hörisee niin kuin 

vanha tamma, jolle syötetään ruisjauhoapetta”. Televisiolähetyksessä Poutiainen 

epäili laskuvirhettä SMP:n vaalivalvojaisista tehdyssä haastattelussa jo kello 21.50 

koskien Mikkelin vaalipiirin tulosta, koska radiosta oli saatu toisenlaisia tietoja. 

Tähän TV1:n haastattelija totesi, että "nehän ovat aivan hajatietoja, ja meillä 

tehdään koko maan ennustetta näitten tietojen perusteella. Minä luulen, että tämä 

meidän taulukko on huomattavasti tarkempi"136.    

Tällä kertaa vaalitulosten kertyminen laskentaan oli nopeaa, kuten taulukosta 5 

ilmenee. 

Taulukko 5.  Laskennan eteneminen eduskuntavaaleissa 1970 

kello 21.23 21.39 21.48 22.01 22.16 22.38 22.54 23.10 23.27 23.45 

laskettu % 3 7 12 28 54 67 81 87 96 99 

Lähde: Vaalitulosten päivitysajat on laskettu ATK-osaston muistiosta "Paikkajakautuma, 
kumulatiivinen laskenta". Eduskuntavaalien 1970 vaalikansio. TVU:n ark. Muistiossa olleista 
vaalipiirikohtaisista päivitysajoista on johdettu vaalipiirien äänioikeutettujen avulla koko maan 
tuloslaskennan eteneminen.  

Ennakkotulokset tulivat laskentaan huomattavasti nopeammin kuin vuoden 1966 

eduskuntavaaleissa. Ilmeisesti ennakkotulosten tiedottamiseen oli jo totuttu ja se 

nähtiin kuuluvaksi vaalien toimittamiseen siinä kuin virallinen laskentakin. Tällä 

kertaa tulosten kertymistä hidasti kuitenkin ennakkoäänten laskenta, jonka suureen 

määrään ei oltu kaikkialla varauduttu. 

Prognoosi julkaistiin suunnitelmien mukaisesti televisiossa kello 22.12. 

Taulukossa 6 on kuvattu prognoosin tulokset puolueittain vertailtuna 

lopputuloksiin. Tällä kertaa esimerkiksi paikkaennuste erosi lopputuloksista 

yhteensä 26 paikkaa. Koska vuonna 1966 ero oli vain 4 edustajapaikkaa, 

kysymyksessä oli täydellinen epäonnistuminen.  
  

                                                   
136 Eduskuntavaalit 1970, kooste. Yle Elävä arkisto. 
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Taulukko 6.  Kello 22.12. julkistetun prognoosin vertailu lopputuloksiin  

   
%-osuus 

  
paikat 

 puolue ennuste ennuste lopullinen erotus ennuste lopullinen erotus 

RKP 149539 6,2 5,8 0,4 13 12 1 

KOK 437862 18,2 18,0 0,2 35 37 2 

LKP 140348 5,8 5,9 0,1 7 8 1 

KESK 450466 18,8 17,1 1,7 43 36 7 

SMP 144889 6,0 10,5 4,5 9 18 9 

SDP 598452 25,0 23,4 1,6 54 52 2 

TPSL 37856 1,6 1,4 0,2 1 0 1 

SKDL 425787 17,8 16,6 1,2 38 36 2 

Muut 14684 0,6 1,3 0,7 0 1 1 

    
10,6 

  
26 

Huom: Erotus on muodostettu laskemalla yhteen puolueitten %-osuuksien ja paikkojen erotukset 
ennusteen ja lopullisen tuloksen välillä.  
Lähde: Sänkiaho & Pesonen 1972, 457-458.  

Vaali-illan jälkeen kokeiltiin prognoosin käyttökelpoisuutta korjatulla ohjelmistolla 

(Sänkiaho & Pesonen 1972, 466-467). Ilman ohjelmointivirhettä ennuste olisi 

näyttänyt SMP:lle 21 paikkaa eli 3 paikkaa liikaa. Kaikkien puolueitten 

yhteenlaskettu erotus ennusteen ja lopullisen tuloksen välillä olisi ollut korjauksen 

jälkeenkin 14 paikkaa, joka sekin olisi ollut harvinaisen suuri. Sänkiahon (1972, 467) 

mukaan suuri poikkeama johtui lähinnä siitä, että vuonna 1970 ei voitu arvioida 

annettujen ennakkoäänten jakaantumista. Toisaalta suuria muutoksia puolueitten 

kannatuksessa on millä hyvänsä tekniikalla vaikea ennustaa tarkasti. Tällä kertaa 

kaikkien puolueitten yhteenlaskettu prosenttiosuuksien muutos edellisiin 

eduskuntavaaleihin verrattuna oli poikkeuksellisen suuri eli 29,2 prosenttiyksikköä. 

Eduskuntavaaleissa 1966 vastaava luku oli vain 15,2, joten ennustaminen oli silloin 

olennaisesti helpompaa kuin vuonna 1970.     

Vaalien jälkeen suoritetun selvityksen137 mukaan Mikkelin vaalipiirin tulosten 

välittäjä ilmoitti puolen yön aikaan, että keskuslautakunnan laskennan mukaan SMP 

saa yhden paikan, vaikka vähän aikaa sitten televisiossa oli näytetty toisenlainen 

tulos. Televisio näytti, että SMP ei saa yhtään paikkaa, vaikka lähes kaikki vaalipiirin 

kunnat olivat laskennassa jo mukana. Tämän jälkeen ruvettiin tarkistamaan 

laskentaohjelmaa ja havaittiin, että SMP:n äänten lisäys oli joissain tapauksissa 

ylittänyt 1000 %. Tietokoneohjelmoinnissa oletettiin, että näin suurta kasvua ei voi 

esiintyä. Koska silloisessa tietokoneessa oli käytettävissä kaikkiaan keskusmuistia 

                                                   
137 Selonteko vuoden 1970 kansanedustajavaalien tulospalveluorganisaation  toiminnasta 9.4.1970.  
TVU:n ark. 
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vain 64 kilotavua, jouduttiin ohjelmoinnissa minimoimaan käytettävä 

keskusmuistitila. Tämän takia laskettaessa SMP:n äänistä välitulosta äänet vuonna 

1970 jaettuna äänillä 1966 ylittyi varattu muistitila. Välitulokselle oli varattu vain 

yksi kokonaisosaa osoittava muistipaikka (ohjelmassa kuvattu 9,9999). Kun varaus 

ylittyi, eli tapahtui ylivuoto, jäi kymmenlukua osoittava numero pois. Tällöin 

esimerkiksi luku 12,3456 muuttui luvuksi 2,3456. Silloinen kone ei tulostanut 

ylivuodoista virheilmoitusta, joten ohjelmointivirheestä ei eräajojen 

suoritusvaiheessa saatu mitään signaalia. Virheen takia tietokoneohjelma jätti pois 

laskennasta noin 100.000 SMP:n ääntä.  

Kun ohjelmointivirhe huomattiin, sen korjaaminen oli nopeasti tehty, mutta 

valitettavasti ohjelma ei sen jälkeen enää mahtunut tietokoneen muistiin. Uudelleen 

muokattua ohjelmaa käännettäessä tapahtui kaiken lisäksi vielä magneettinauhan 

lukuvirhe, ja vasta kolmannella kerralla lähdeohjelman kääntäminen onnistui. 

Oikeat tiedot sisältävä tuloste valmistui kello 01.30. Suoritettujen manuaalisten 

tarkistusten jälkeen oikeat tulokset julkistettiin television kuvaruudussa vasta kello 

02.09.138 

Tälläkin kerralla vaalitulospalvelun jälkeen järjestettiin Yleisradion sisäinen 

kritiikkikokous. Kokouksen sisältöä kuvaa hyvin kokouspöytäkirjan viimeinen 

kappale: 

Puheenjohtaja Friberg päätti kokouksen todeten yhteenvetona, että ilman ATK:ta ei 
ole tulospalvelua mielekästä hoitaa, joten tulevaisuudessa on kiinnitettävä huomiota 
ATK-järjestelmän edelleen kehittämiseen. Prognoosi on välttämätön, mutta se ei saa 
olla liian korostetusti esillä. Lisäksi on kaiken aikaa korostettava, että tulospalvelu 

suorittaa vaalitulosten ennakkolaskentaa, eivätkä tulokset voi olla täysin oikeita.139  

Prognoosin epäonnistuminen sai laajaa huomiota yhtiön ulkopuolella. Varsinkin 

SMP katsoi Yleisradion kohdelleen puoluetta epäoikeudenmukaisesti ja vaati siitä 

selvitystä. Yleisradion johtokunta asetti SMP:n yhtiölle lähettämän kirjelmän takia 

toimikunnan selvittämään Televisio-ohjelma 1:n vaalitulospalvelussa 17.3.1970 

ilmenneet epäselvyydet. Toimikunnan selonteossa140 todettiin, että 

”vaalimatemaatikko ei ollut osannut ottaa riittävästi huomioon Suomen Maaseudun 

Puolueen kannatuksen näin suurta kasvua. Vahvistetun työnjaon mukaan vastasi 

                                                   
138 Selonteko vuoden 1970 kansanedustajavaalien tulospalveluorganisaation  toiminnasta 9.4.1970.  
TVU:n ark. 

139 Vaalitulospalvelua suunnitelleen työryhmän kritiikkikokouksen pöytäkirja 4.3.1970. TVU:n ark. 

140 Selonteko vuoden 1970 kansanedustajavaalien tulospalveluorganisaation toiminnasta 9.4.1970. 
TVU:n ark. 
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vaalitulospalvelussa käytettävien laskentakaavojen oikeellisuudesta apulaisprofessori 

Risto Sänkiaho”.   

Jälkeenpäin ajatellen äänten kymmenkertaistuminen missä vaalissa hyvänsä on 

mahdollinen. Vuoden 1970 eduskuntavaaleissa SMP:n ei tarvinnut saada kovinkaan 

montaa lisä-ääntä, kun 1000 %:n kasvu toteutui esimerkiksi tilanteessa, jossa 

vuoden 1966 vaaleissa oli saatu jossain prognoosilaskentaan sisältyvässä 

äänestysalueessa 1 ääni ja näissä vaaleissa 11 ääntä. Toimikunnan selonteossa 

viitataan Sänkiahon virhearviointiin. Jos syyllinen halutaan nimetä, niin lähinnä se 

on käytetyn tietokoneen rajoitettu keskusmuisti, jonka takia ohjelmoinnissa 

jouduttiin tarkkaan arvioimaan ohjelman varaamaa muistitilaa. Prognoosin virheen 

suuruutta lisäsi vielä suuri ennakkoäänten määrä, joista osa saatiin laskentaan 

mukaan vasta keskiyöllä ja osaa ei ollenkaan. Kaikkiaan ennakkoääniä annettiin 

170.228 eli 6,7 % kaikista annetuista äänistä (SVT 1970).  

Yleisradion vaali-illan tulosohjelma televisiossa oli hyvin suosittu, sillä Sisätön 

(1977, 169) tutkimuksen mukaan vuoden 1970 eduskuntavaalien tulosohjelmaa 

seurattiin huomattavasti enemmän kuin aikaisemmissa vaaleissa.  Katselijamäärä oli 

suurimmillaan ennen television iltauutisia kello 20.30-21.00, jolloin se oli 1.390.000.  

Katselijamäärä oli suurempi kuin TV-lupien määrä, joka oli vuoden 1970 alkaessa 

1,01 miljoonaa141. 

Lehdistössä vaalien tietotekniikka ei enää kiinnostanut ennen vaaleja vuoden 

1966 eduskuntavaalien tapaan. Vaalien jälkeen julkaistuissa kirjoituksissa vuoden 

1966 eduskuntavaalien ATK-palvelun ylistys oli muuttunut täysin päinvastaiseksi 

epäonnistuneen prognoosin takia. Välittömästi vaalien jälkeen julkaistut Yleisradion 

taltioimissa lehtileikkeissä olleet jutut vaalien tietotekniikasta (11) olivat sävyltään 

kaikki negatiivisia. Monissa todettiin syynä prognoosin epäonnistumiseen olleen 

suuri ennakkoäänten määrä ja niiden laskennan hitaus142. Lähteenä olivat Sänkiahon 

kommentit TV1:n tulosohjelmassa, jonka mukaan ennakkoäänet aiheuttivat 

prognoosin virheet. Tässä vaiheessa ohjelmointivirheestä ei ollut vielä tietoa. 

Seuraavana päivänäkään lehdistö ei saanut oikeaa tietoa epäonnistumisen 

todellisesta syystä, sillä kumpikin ATK-palvelusta vastuussa ollut henkilö oli 

matkoilla, toinen kokouksessa Oslossa ja toinen luennoimassa Turussa. Lehdistössä 

                                                   
141 Vuoden 1970 alkaessa mustavalko- ja värilupia oli yhteensä 1.014.523 kappaletta (Salokangas 
1996, osa 3, 192). 

142 Postiäänet sotkivat tv:n vaaliennusteen. Helsingin Sanomat 18.3.1970.  Tv:n mammuttivirhe vielä 
selvittämättä. Ilta-Sanomat 18.3.1970. Sama lehti jatkoi, "Yleisradion tietokonemiehet selittivät aluksi, 
että postiäänestys sai aikaan virheen. Postiääniä annettiin kuitenkin koko maassa vain 130.000, ja 
SMP:n prognoosissa oli yli 100.000:n äänen virhe". Postiääniä oli todellisuudessa 170.000 (SVT 
1970). 
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oikea tieto vaalien ATK-palvelusta julkaistiin vasta Yleisradion 9.4.1970 laatiman 

selonteon jälkeen143. 

Lehdistön kirjoittelusta vuoden 1970 ATK-palvelusta opittiin miten tärkeää on 

oikea-aikainen ja vääristelemätön tiedottaminen. Seuraavissa vaaleissa vaali-iltaan 

liittyvä tiedottaminen organisoitiin uudelleen keskittämällä se ryhmälle, jolla oli 

osaamista tiedottamisesta ja käytettävissä riittävät tekniset tiedot sekä 

tietotekniikasta että tulosohjelmien tuottamisesta.  
 

4.2.5 Tiivistelmä ja arviointi   

Vaalitulospalvelujen kuvaamisen ja analysoinnin helpottamiseksi kohdassa 2.2 

esiteltiin vaalitulospalvelun jäsentelymalli (VJ-malli), jossa vaalitulospalvelun 

työsysteemi jäsenneltiin asiakkaisiin, IT-palveluihin, vaalitietojärjestelmiin ja niihin 

vaikuttavaan toimintaympäristöön. Tutkimusaineiston kuvaus jaettiin kohdassa 4.1  

neljään ajanjaksoon, joista eräkäsittelyjakso on ajallisesti ensimmäinen. Kunkin 

ajanjakson loppuun laaditaan tiivistelmä VJ-mallin osissa tapahtuneista 

muutoksista. Tiivistelmien laadinta on osa tutkimusaineiston analyysiä ja aineistosta 

tehtävien löydösten etsimistä.  

ATK-palvelun asiakkaat 

Vaalitietojärjestelmä tuottaa palveluja sen asiakkaille, jotka saavat palvelusta tulevan 

hyödyn. Tämän tutkimuksen ajattelutavan mukaisesti vaalitietojärjestelmän 

hyödynsaajia eräkäsittelyvaiheessa olivat Yleisradion uutistoimitukset (sisäiset 

asiakkaat), STT sekä Yleisradion tulosohjelmien katselijat ja kuuntelijat (ulkoiset 

asiakkaat).  

Koska uutistoimitukset olivat ensi kertaa tekemisissä ATK:n kanssa, palvelujen 

hyväksikäyttö tapahtui tekniikan ehdoin jopa niin, että tulokset esitteli 

tulosohjelmissa palvelun sisällön suunnitellut Sänkiaho eikä uutistoimittaja kuten 

nykyisin tapahtuu. Myös usko tekniikan toimivuuteen oli horjumaton. Sitä osoitti 

esimerkiksi Yleisradion toimittajien usko tietokoneen tuloksiin, vaikka 

                                                   
143 Tv:n vaalivirhe tutkittu: Tietokone toimi kuin matkamittari. Suomen Sosiaalidemokraatti 14.4.1970. 
Tv:n vaalivirhe tutkittu: SMP:n kannatuksen suuruus yllätti. Suomen Uutiset 16.4.1970. Ensiksi 
mainittu lehti oli SDP:n kannattaja ja jälkimmäinen SMP:n pää-äänenkannattaja.       
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eduskuntavaalien tulospalvelussa vuonna 1970 oli epäilyksiä ennusteen 

virheellisyydestä.  

Ulkoisten asiakkaiden kokemaa hyötyä mitataan television tulosohjelmien 

katselijamäärien avulla. Tulosohjelmien asiakkaista varsinkin television katselijat 

hyötyivät tietotekniikan käyttöönottamisesta. Sisättö (1977, 173) toteaa 

väitöskirjassaan, että ennusteiden käyttäminen kasvatti ohjelmien kiinnostavuutta ja 

sitä kautta lisäsi äänestäjien mielenkiintoa tulosohjelmia kohtaan. Mielenkiinnon 

lisääntyminen ilmenee selvästi taulukossa 7 esitetyssä katselijamäärien 

kehittymisessä. Tulosohjelman maksimikatselijamäärä vuoden 1966 

eduskuntavaaleissa oli 0,5 miljoonaa, kunnallisvaaleissa 1968 jo 0,9 ja 

eduskuntavaaleissa 1970 peräti 1,4 miljoonaa.   

Taulukko 7.  Television tulosohjelmien katselijamäärät 1962-1970 

 
pvm            kello katselijamäärä         TV auki % 

1962 eduskuntavaalit 5.2 22.20 - 24.00 110.000 27 

1964 kunnallisvaalit 5.10 23.00 - 24.00 72.000 10 

1966 eduskuntavaalit 21.3 21.35 - 24.00 489.000 50 

1968 kunnallisvaalit  7.10 20.30 - 21.15 938.000 72 

  
21.30 - 24.00 518.000 40 

1970 eduskuntavaalit 16.3 20.30 - 21.00 1.390.000 95 

 
    21.15 - 23.00 1.225.000 84 

  
23.15 - 24.00 791.000 54 

Lähde: Tiedot on poimittu Sisätön (1977, 173) väitöskirjasta.    

Eri vaalien lukujen vertailu on vaikeaa lähetysaikojen erilaisuuden takia, mutta 

keskimäärin eduskunta- ja kunnallisvaalien tuloksia esittäneiden ohjelmien suosio 

on taulukon mukaan lisääntynyt koko eräkäsittelykautena. Katselijamäärän kasvu 

johtuu myös televisioiden lukumäärän kasvusta. Vaikka ATK-palvelun vaikutusta ja 

vaikuttavuutta ohjelmien seuraamisen kasvuun ei ole tutkittu, on sen positiivinen 

vaikutus ilmeinen katsojatilastoja tarkastelemalla.  

ATK:n vaikutuksia lehdistöön ja sen asiakkaisiin tutkittiin vaaleja käsitelleiden 

lehtileikkeiden avulla. Ensimmäisessä tietokonevaalissa 1966 vaalien tietotekniikka 

sai osakseen pelkkää kiitosta. ATK-palvelun epäonnistuttua sekä kunnallisvaaleissa 

1968 että varsinkin eduskuntavaaleissa 1970 kritiikki oli lähes pelkästään 

negatiivista.  Tähän vaikutti osaksi myös Yleisradioon kohdistettu arvostelu sen 

politisoitumisesta ja vasemmistolaisia arvoja tukevista ohjelmista. 

Vaalitulospalvelun epäonnistumiset olivat hyvä tilaisuus kritiikkiin laajemminkin.  

Salokangas (1996, osa 2, 271) esimerkiksi kirjoitti Yleisradion historiateoksessaan, 
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että Keskustapuolueen tappio oli osin Yleisradion eli Reporadion syytä. Varsinkin 

lehdistö uutisoi näkyvästi epäonnistumiset sekä Yleisradion että kuntien 

vaalitulosten laskennassa ja tiedottamisessa. Sama ilmiö on todettavissa 

myöhemmissäkin vaalitulospalveluissa. Tähän vaikuttaa tietysti Yleisradion ja 

lehdistön kilpailutilanne, jolloin negatiivinen kritiikki kilpailijan tekemisistä on 

luontevampaa kuin positiivinen. 

 

ATK-palvelut 

 

ATK-palvelun tuottamat tulokset olivat joko vaaliprognooseja tai kumulatiivisia 

tilanneraportteja. Televisio- ja radiolähetyksissä tulostiedot luettiin lomakkeelta, 

jossa toinen osa palveli radion toimittajia ja toinen sopi kuvattavaksi 

televisiolähetykseen.  Tietojärjestelmillä on arvoa vain, jos ne tuottavat asiakkailleen 

laadukkaita palveluja. Tässä tutkimuksessa laatua mitataan eduskuntavaalien ATK-

palvelun laskennan nopeudella ja tulosten tarkkuudella, jotka ovat samalla ATK-

palvelun tavoitteita. Vuoden 1966 eduskuntavaaleissa oli kello 22.00 

tietokonelaskennassa mukana 11 % annetuista äänistä. Vähän myöhemmin kello 

22.15 julkaistussa prognoosissa äänestysaluetietoihin perustunut ennuste poikkesi 

lopullisista tuloksista vain neljä paikkaa. Seuraavissa eduskuntavaaleissa vuonna 

1970 vastaavat luvut olivat 28 % ja 26 paikkaa virheellisen ennusteen takia.   

Yleisradion vaalitietojärjestelmä  

Prosessit: Äänestystulokset soitettiin puhelimilla Helsinkiin, jossa ne otettiin vastaan 

lomakkeille ja lävistettiin reikäkorteille. Kunnallisvaaleissa käytettiin vaalipiirien 

sijasta Yleisradion aluekeskuksia tulosten välittämisessä. Tietokonekäsittelyn 

jälkeen, joka tapahtui 10-15 minuutin välein, tulokset kuljetettiin autoilla 

uutistoimituksille ja STT:lle. Prosessi muistutti Yleisradion aluekeskusten toimintaa 

lukuun ottamatta ennen ensimmäistä tietokonevaalia käytössä ollutta työnkulkua.  

Tietosisältö: Tietojärjestelmän tietosisältönä olivat edellisten vaalien tulokset, tiedot 

äänioikeutetuista ja ehdokkaista sekä äänestyksen loputtua kunnista ja vaalipiireistä 

kerätyt äänestystulokset aluksi vaaliliitoittain ja lopuksi ehdokkaittain. Tulokset 

olivat joko vaalipäivänä tai ennakkoon annettuja. Vuoden 1970 eduskuntavaaleissa 

ennakkoäänien määrä moninkertaistui, kun äänestäminen tuli mahdolliseksi 

postitoimipaikoissa.   



 

117 

Osallistujat: Yleisradiossa vaalitulospalveluun osallistui kaikkiaan noin 800 henkilöä, 

joista noin 30 toimi vuoden 1970 vaaleissa ATK-tehtävissä yhtiön ATK-osastolla.  

Tekniikka: Vaalitulospalvelu oli keskeisessä roolissa Yleisradion ATK-osaston 

perustamisessa ja ensimmäisen tietokoneen hankinnassa. Ensimmäisessä 

tietokonevaalissa ATK-palvelu ostettiin IBM:n palvelukeskuksesta. Muiden vaalien 

ATK-palvelut Yleisradion ATK-osasto hoiti Nokian avustamana. Suurimpana 

ongelmana oli yhtiön GE-tietokoneessa käytettävissä ollut pieni keskusmuistitila. 

Ohjelmoinnissa jouduttiin optimoimaan keskusmuistin käyttöä, koska koneessa ei 

ollut käytettävissä myöskään ulkoista levymuistia. Tulosten jakelua rajoitti 

etäispäätteiden puuttuminen. 

Vaalitulosten välittäminen tapahtui puhelimitse. Ongelmana olivat vielä monin 

paikoin käytössä olleet käsivälitteiset puhelinkeskukset tai jopa puhelinyhteyden 

puuttuminen. Vaalipiireistä varmistettiin tulosten saanti vuokraamalla 

vaaliviikonlopuksi kiinteät induktoripuhelinyhteydet Yleisradion tiloissa sijaitsevaan 

tulosten vastaanottokeskukseen.    

Vaalitulospalvelun toimintaympäristö 

Tämän tutkimuksen keskeinen tehtävä on vaalitietojärjestelmien historian 

kuvauksen lisäksi sijoittaa järjestelmät osaksi vaalitulospalvelujen 

toimintaympäristöä. Toimintaympäristö on jäsennelty neljään tekijäryhmään, jotka 

ovat vaikuttaneet vaalitietojärjestelmiin tai joihin vaalitietojärjestelmä on 

vaikuttanut. Ryhmät ovat teknologiset, poliittisjuridiset, sosiaaliset ja taloudelliset 

tekijät. 

Teknologiset tekijät: Eräkäsittelykauteen ajoittui kaksi merkittävää teknologian 

kehitystrendiä. Televisio tuli joka kodin laitteeksi ja tietokoneet yleistyivät 

yrityksissä ja julkisessa hallinnossa. Televisiolupien määrä kasvoi nopeasti niin, että 

vuosikymmenen lopulla televisiolupia oli jo noin yksi miljoona. Myös tietokoneitten 

määrän kasvu kiihtyi integroituihin piireihin perustuvien tietokoneitten tultua 

markkinoille vuosikymmenen puolessa välissä. Vuosikymmenen lopulla 

tietokoneita arvioitiin olleen Suomessa jo noin 200 (Komiteanmietintö 1978:57) 

Suurin osa oli IBM S/360-sarjan laitteistoja. 

 Tietotekniikkayrityksille vaalitulospalvelut olivat eräkäsittelykautena hyvä 

tietokoneitten markkinointitilaisuus epäonnistumisen riskeistä huolimatta. ATK-

palvelujen epäonnistuttua vuonna 1970 tietotekniikkayritysten mielenkiinto loppui 
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pitkäksi aikaa. Joka tapauksessa tietotekniikan käyttö vaalitulospalvelussa oli alkanut 

ja siitä ei enää haluttu luopua. Muissa vaalien toimittamiseen liittyvissä tehtävissä 

ATK:n käyttö alkoi vasta parinkymmenen vuoden kuluttua.   

Poliittisjuridiset tekijät: Suomen vaalilainsäädännössä on ollut koko tutkimusjaksolla 

tavoitteena helpottaa äänestämistä. Tämä näkyi muun muassa vuoden 1970 laissa 

kansanedustajain vaaleista, jossa hankala oteäänestys korvattiin nykyisinkin käytössä 

olevalla ennakkoäänestyksellä. Samaan tavoitteeseen tähtäävä uudistus oli 

vaalihuoneistojen avaaminen ensimmäisenä vaalipäivänä kello 09.00 eikä kello 

12.00 kuten aikaisemmin.  

Varsinkin vuosikymmenen loppupuoli oli poliittisesti poikkeuksellisen aktiivista 

aikaa, jossa Yleisradio oli yksi keskeinen toimija. Tästä oli etua, kun muutettiin 

vaalilakeja ja ohjeita tietokonevaalien edellyttämällä tavalla. Keskeistä oli 

Yleisradion ja oikeusministeriön toimiva yhteistoiminta ja suurimpien puolueiden 

tuki, jonka ansiosta uudessa vaalilaissa huomioitiin pitkälti vaalitulospalvelun 

tarpeita laskennan organisoinnissa ja toimintatavoissa. Haittana oli politiikan 

vaikutus Yleisradion tietotekniikkaan ja sitä kautta vaalitulospalveluun. 

Sosiaaliset tekijät: Vaalitulospalvelun sosiaalinen ympäristö muuttui 

eräkäsittelyvaiheen aikana voimakkaasti, kun Suomi kehittyi maatalousvaltaisesta 

yhteiskunnasta teollisuusvaltioksi. Seurauksena oli suuria muutoksia äänestäjien 

äänestyskäyttäytymisessä ja sen seurauksena vaalituloksissa. Puolueiden 

kannatuksen suuret muutokset vaikeuttivat lopputuloksen ennustamista. Mitä 

suurempia ovat muutokset, sitä vaikeampi on ennustaa oikeaa lopputulosta.  

Vaalitulospalvelulla oli näkyvä rooli sekä television että tietotekniikan 

yleistymisessä, koska palvelu lisäsi kansalaisten tietoja ja mielikuvia kummankin 

tekniikan käyttömahdollisuuksista144. 

Taloudelliset tekijät: Vuosikymmenen lopulla Yleisradio ajautui taloudellisiin 

vaikeuksiin televisiotoiminnan nopean kasvun takia. Menot kasvoivat nopeasti, 

mutta lupatulot eivät kasvaneet samaan tahtiin. Tämä vaikutti yhtiön 

mahdollisuuksiin panostaa tietotekniikkaan ja siksi jouduttiin turvautumaan 

vaalitulospalveluissa Yleisradion teknisesti vanhenevaan tekniikkaan vuoden 1970 

eduskuntavaaleissa. Tämä oli yksi taustatekijä kyseisen vaalin ATK-palvelun 

epäonnistumiseen.  

                                                   
144 Esimerkiksi tietotekniikan kulttuurihistorian tutkija Jaakko Suominen (2000, 220) toteaa, että 

”Tietotekniikan suomalaisessa popularisoimisessa vaalien asema oli merkittävä”. 
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4.3 Suorakäyttövaalit 1972-1984 

Suorakäyttö termillä tarkoitetaan tässä yhteydessä tietokoneen käyttöä etäispäätteen 

avulla tietoliikenneverkon kautta145. Suorakäyttöön sopivia laitteistoja ja 

ohjelmistoja tuli markkinoille 1960-luvun loppupuolella. Suomessa ensimmäisiä 

käyttäjiä olivat pankit, joista Helsingin Työväen Säästöpankki otti Burroughs 

M3500-pankkipäätejärjestelmänsä käyttöön vuonna 1970 (Manninen 2003, 106). 

Muut pankit seurasivat muutaman vuoden jäljessä uusien pankkipäätteiden 

valmistumisen saneleman aikataulun mukaan. Yleisradion vaalitietojärjestelmässä 

suorakäyttö alkoi vuonna 1972, jolloin kokemusta ja asiantuntemusta siitä oli 

Suomessa vielä vähän.   

Suorakäyttövaiheen alkaessa Yleisradiossa oli paineita arvioida uudelleen 

vaalitulospalvelun tietoteknisiä ratkaisuja ja IT-palvelujen sisältöä. Muutosvoimina 

olivat Yleisradion heikko taloudellinen tilanne, halu luopua prognoosista viime 

eduskuntavaalien epäonnistuneen tietotekniikan takia ja vaatimukset arvioida 

uudelleen yhtiön ATK-osaston toimintojen määrä ja laatu kokonaisuudessaan. 

Yleisradion talous heikkeni nopeasti television voimakkaan kasvun seurauksena  

1970-luvulle tultaessa, kuten taulukossa 8 esitetyistä luvuista ilmenee.   

Taulukko 8.  Yleisradion talouden kehittyminen tilivuosina 1966-1972/73 miljoonissa 
  markoissa 

tilivuosi 1966 1967 1968 69/70 70/71 71/72 72/73 

tilivuoden tulot 98,1 107,1 115,1 175,2 131,2 143,1 183,6 

tilivuoden voitto tai tappio +0,1 +0,1 +0,0 -2,4 -4,3 -4,0 +2,0 

Huom: Taulukossa tilikausi 69/70 oli poikkeuksellisesti 18 kuukautta, koska Yleisradio muutti 
tilikaudeksi 1.6.–31.5. Uusi tilikausi sopi silloin paremmin Yleisradion rahoituksesta päättäville 
hallintoneuvoston jäsenille ja liikenneministeriölle. 
Lähde: Tilinpäätöstiedot Yleisradion vuosikirjoista tilivuosilta 1966-1972/73.  

Yhtiön talous kääntyi voitolliseksi vasta tilikaudella 1972/73, kun 1.1.1972 voimaan 

tullut lupamaksun korotus ja osakepääoman nostaminen vaikuttivat koko tilikauden 

ajan146.  

 Yleisradion muiden yksiköiden tapaan myös ATK-osasto joutui selvittämään 

mahdollisuudet alentaa kustannuksia. Paineita uudelleenarviointiin lisäsi myös 

vuoden 1970 eduskuntavaalien ATK-palvelun epäonnistuminen ja sen saama suuri 

                                                   
145 Likipitäen eri yhteyksissä jäljempänä käytettäviä samaa asiaa tarkoittavia termejä ovat etäkäyttö, 
päätekäyttö ja on-line-käyttö.  

146 Yleisradion vuosikirja 1971/72. Yleisradion tietopalvelu/kirjasto.  
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negatiivinen julkisuus. ATK-kustannuksia tarkasteltiin silloin myös monissa muissa 

yrityksissä, kun suuren alkuinnostuksen jälkeen huomattiin, että kustannukset 

nousivat nopeasti, mutta luvatut säästöt eivät toteutuneet.               
Suoritetun selvityksen147 mukaan Yleisradion ATK-osaston kustannuksista 

vuonna 1970 aiheutui 68 % käyttötoiminnoista, joissa ylivoimaisesti suurin kuluerä 

muodostui tietokonevuokrista. Koska lisäksi tietokoneen käyttöaste näytti laskevan, 

Yleisradion johtokunta päätti ATK-osaston esityksen148 perusteella organisoida 

käyttötoiminta uudelleen siten, että se on kilpailukykyinen silloisten 

eräkäsittelysovellusten tietojenkäsittelyssä palvelukeskusten kanssa. Siksi päätettiin, 

että vuoden 1972 loppuun vuokralla olevaa GE 415-tietokonetta ei enää laajenneta. 

Jos sen kapasiteetti ei riitä, käytetään palvelukeskuksia.  

ATK-toiminnan kehittämisvaihtoehtojen yhteydessä tutkittiin samalla vaalien 

tulospalvelun hoitamista palvelukeskuksissa. Ennenaikainen eduskunnan 

hajottaminen lokakuussa 1971 keskeytti kuitenkin hyvin alkaneen selvittelytyön. 

Ennenaikaiset vaalit tulivat Yleisradion ATK-osaston kannalta mahdollisimman 

huonoon aikaan, koska vaalitulospalvelun toteuttamiseen oli vain kolme kuukautta 

aikaa, ja käytössä ollut tietokone oli teknisesti vanhentunut. Myöskään ATK-

palvelukeskukset eivät olleet halukkaita toteuttamaan laskentapalvelua näin lyhyessä 

ajassa. Suuri riski oli myös henkilökunnan osaamisessa. Vain yhdellä viidestä 

tulospalveluprojektiin nimetystä ATK-avainhenkilöistä oli kokemusta 

vaalisovelluksesta ja hänkin oli vaalien jälkeen lähdössä yhtiöstä. Tilannetta ei 

helpottanut myöskään yhtiön uutistoimitusten vaatimukset vaalien ATK-palveluille. 

Toimitukset halusivat samanlaisen järjestelmän, joka oli ollut käytössä Ruotsissa 

syksyllä 1970. Siellä oli ollut televisiostudiossa kaksi tietokonetta, joihin oli kytketty 

reikäkorttien lukulaite, neljä näyttölaitetta ja kaksi kirjoitinta television, radion ja 

analyysiryhmän käyttöön149. Lisäksi television käytössä olleilta näyttöpäätteiltä 

voitiin siirtää kuvat suoraan televisiolähetykseen Divcon-laitteen avulla150.   

ATK-osaston epävarman tulevaisuuden ja tietotekniikan osaajien pulan takia 

osaston ATK-suunnittelutoiminnossa oli suuri henkilökunnan vaihtuvuus, joka 

                                                   
147 Yleisradion ATK-toiminta 21.10.1970. Tutkijan hallussa. 

148 Yleisradion ATK-toiminta.  Olavi Niemelä 18.12.1970. Johtokunnan kokouksen 20.12.1970  
pöytäkirjan liitteet 188 ja 186.  

149 Ruotsin vaalien tuloksen ennakkolaskenta, matkaraportti. Markku Kivelä 1.10.1970. Tutkijan 
hallussa 

150 Divcon oli laite, jolla haluttu teksti saatiin television kuvaruutuun joko näppäimistöltä tai 
reikäkorteilta. Laitteessa oli kaksi muistia, joihin mahtui kerrallaan 12 riviä. Rivien pituus voi olla 
maksimissaan 28 merkkiä. Yleisempi termi on tekstigeneraattori. Divcon oli yksi 
tekstigeneraattoreiden valmistaja. Muistiinpano 12.11.1971. Tekijä tuntematon. Tutkijan hallussa. 
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vaikutti myös vaalitulospalveluihin. ATK-avainhenkilöiden muuttuminen yhdellä 

kertaa ei ollut jälkeenpäin arvioiden kuitenkaan katastrofi, vaan se muuttui 

pikemminkin menestystekijäksi tulevissa vaaleissa. Nuorista aluksi kokemattomista 

ATK-suunnittelijoista muodostui aikaa myöten ydinryhmä, joka toteutti vaalien 

ATK-palvelut 2000-luvulle saakka. Osaamisen pysyminen pitkiä aikoja yhtiössä 

mielenkiintoisen sovelluksen parissa on ollut yksi vaalien ATK-palvelun 

onnistumiseen positiivisesti vaikuttaneita tekijöitä. Ydinryhmässä syntyi työn imu, 

jolla tarkoitetaan aitoa hyvinvoinnin ja innostuneisuuden tilaa työtehtävien 

hoitamisessa (Hakanen 2011, 5).  

Vuoden 1972 eduskuntavaaleissa käytettiin ensimmäisen kerran suorakäyttöä 

tehostamaan tulosten jakelua toimituksille ja STT:lle. Suorakäyttökauden kuluessa 

toimitettiin neljä eduskuntavaalia, joista kaksi ennen aikojaan presidentin hajotettua 

eduskunnan. Lisäksi ajanjaksoon sisältyi kolme kunnallisvaalia ja kaksi presidentin 

valitsijamiesvaalia.     

4.3.1  Eduskuntavaalit 2.1. ja 3.1.1972 

Vuoden 1972 kahdet vaalit ovat monessa mielessä kiinnostavia. Kumpaankin 

vaaliin (eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit) liittyi poikkeuksellisen suuria ATK-

riskejä. Vaalien valmistelu alkoi hyvissä ajoin talvella 1971151, jolloin ei vielä tiedetty 

varautua ennenaikaisiin eduskuntavaaleihin. Samanaikaisesti selvitettiin Yleisradion 

tietokoneen korvaamista uudenaikaisemmalla tekniikalla, mutta valmistelun sekoitti 

täysin eduskunnan hajottaminen. Se merkitsi eduskuntavaalien ATK-palvelun 

suunnittelun käynnistämistä välittömästi, koska vaalit pitää järjestää kolmen 

kuukauden päästä hajotuspäätöksestä. ATK-osaston kannalta ainoa vaihtoehto oli 

käyttää soveltuvin osin 1970 eduskuntavaalien ohjelmistoa ja vanhaa GE 415-

tietokonetta vaali-illan palvelussa, koska mikään ATK-palvelukeskus ei ollut 

halukas toteuttamaan tuloslaskentaa vaaditussa vajaassa kolmessa kuukaudessa. 

ATK-osaston kannalta katsottuna onnistumisen edellytyksiä ei tässä tilanteessa 

juurikaan ollut.    

Tilannetta helpotti jonkin verran ensimmäisessä vaalitulospalvelutoimikunnan 

kokouksessa 2.11.1971152 tehty päätös, jonka mukaan luovutaan prognoosista.  

Laskentajärjestelmä tuottaisi vain kumulatiivisia tuloksia ja niiden perusteella 

                                                   
151 Muistiinpano Yleisradion vaalitulospalvelun käynnistämisestä. Vaalityöryhmä Antti Pullinen, 
Pentti Lumme ja Markku Kivelä 1.2.1971. TVU:n ark. 

152 Pöytäkirja vaalitulospalvelutoimikunnan kokouksesta 2.11.1971. TVU:n ark.  
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laskettuja vaalipiirien ja koko maan lopputulosten ennakointeja153. Kumulatiivisen 

laskennan ennustavuutta parannettiin keräämällä kuntakohtaisten tulosten rinnalla 

äänestysaluekohtaisia tietoja vaalipiirien suurimmista kunnista (yhteensä 17 kuntaa) 

täydentämään pienten maalaiskuntien tuloksia vaalitulospalvelun alkuvaiheessa. 

Siitä huolimatta kunnan lopputulos välitettiin edelleenkin Kesäkadulle vaalipiirien 

keskuslautakunnissa sijainneiden ilmoituskeskusten kautta. (OM 2189/61/71).  

Ennustavuutta olisi voitu parantaa myös Ruotsissa käytetyn menetelmän avulla, 

mutta siitä luovuttiin ajan puutteen vuoksi. Siellä äänestysalueet oli jaettu eri 

ryhmiin alueen sijainnin ja koon mukaan. Jokaisesta ryhmästä vaadittiin tietty määrä 

saapuneeksi ennen kuin ennuste julkaistiin.  

Eduskuntavaalien 1972 ATK-palvelun valmistelussa korostui ensimmäisen 

kerran journalistinen ohjaus. Tulosohjelmiin ei haluttu edellisissä vaaleissa 

epäonnistunutta prognoosia. Lisäksi haluttiin parantaa televisioilmaisua vaatimalla 

ATK:n tuottamien tulostaulukoiden siirtämistä suoraan televisiolähetykseen. 

Teknologian sijasta tällä kertaa ATK-palvelun suunnittelussa määräävänä oli 

asiakkaiden näkemys. Journalistinen tuote oli ATK-palvelun lähtökohtana.    

Uudenalainen tietojen keruu suurkunnista aiheutti lisätöitä, mutta toisaalta 

nopeutti laskennassa puoluekohtaisten äänimäärä- ja prosenttijakautumatulosteiden 

tuottamista. Yllättävän suureksi työmääräksi osoittautui suurkuntien 

puoluekohtaisten vertailutietojen hankinta äänestysalueittain vuoden 1970 

eduskuntavaaleista. Tiedot jouduttiin ”onkimaan” kuntien vaalivirkailijoiden avulla. 

Lisäksi ongelmana olivat joissakin suurkunnissa äänestysalueitten rajojen 

muuttumiset. Ne vaikeuttivat vertailukelpoisten tietojen saamista, sillä prognoosin 

tavoin, myös kumulatiivinen laskenta perustui uuden vaalin ja aikaisemman vaalin 

tulosten vertailuun samoissa äänestysalueissa tai samoissa kunnissa. 

Sovellusohjelmisto muokattiin edellisissä vaaleissa käytetystä jättämällä siitä pois 

prognoosin osuus. Lisänä oli suurkuntien äänestysaluetulosten käsittely ja 

reikäkorttien tuottaminen tekstigeneraattorille sekä Tietotehdas Oy:n toimittamalle 

päätejärjestelmälle. 

Reikäkorteille tallennettujen tulostietojen tietokonekäsittely tapahtui 

aikaisempaan tapaan eräajona Yleisradion tietokoneella noin 15 minuutin välein. 

Paperitulosteiden lisäksi lävistettiin Kansaneläkelaitokselta vuokratulla reikäkorttien 

lävistyskoneella reikäkortit sekä tekstigeneraattorille että etäiskortinlukijalle, jolla 

tulokset lähetettiin Tietotehdas Oy:n tietokoneelle. Tietotehtaan 

suorakäyttöjärjestelmällä parannettiin tulosten jakelua siihen liitettyjen näyttö- ja 

kirjoitinpäätteiden avulla. Päätteet sijaitsivat Yleisradion toimituksissa, STT:ssä ja 

                                                   
153 Selvyyden vuoksi ei haluttu käyttää termiä prognoosi tai ennuste.      
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Kesäkadun valvomossa.  Niiltä saatiin muutaman minuutin viiveellä puolueitten 

prosenttijakautuma saapuneista tuloksista vaalipiireittäin, kaupunkikunnista 

yhteensä, koko maasta yhteensä ja jokaisesta suurkunnasta. Lisäksi päätteiltä saatiin 

saapuneitten tulosten perusteella ennakoitu eduskunnan paikkajakautuma 

vaaliliitoittain.154 

Perinteisten paperitulosteiden lisäksi jaettiin toimituksille ja STT:lle ensimmäistä 

kertaa vaalituloksia tietokoneen etäispäätteillä155. Televisiolle tulosten jakelua 

parannettiin tulosten suoralla siirrolla televisiolähetykseen tekstigeneraattorin 

avulla. Vaali-iltana Kesäkadulla sijainneen GE 415-tietokoneen lävistämät 

reikäkortit syötettiin samassa huoneessa sijainneen Divcon-tekstigeneraattorin 

kortinlukijaan. Pasilassa televisiostudiossa sijaitsi ohjausyksikkö, jonka näppäintä 

painamalla kommentaattori sai nähtäväkseen esikatseluun ensimmäisen 

reikäkorteille lävistetyn vaalipiirin tulokset. Jos se oli kiinnostava, hän voi toisesta 

näppäimestä painaa kuvaruudun sisällön ulosmenevään kuvaan. Esikatselua ja 

lähettämistä vuorottelemalla kommentaattori kävi läpi kaikki reikäkorteille 

koodattuina olleet kuvaruudut. Sama toistui taas uuden korttipakan lävistyttyä. 

Toimintaperiaate on jäänyt käyttöön myöhemmissäkin vaalitulospalveluissa, vaikka 

tekninen ratkaisu on nykyisiin aivan toinen. Divconin lisäksi uutistoimituksilla oli 

käytössä taustaryhmissä Tietotehtaan tietokoneeseen liitetty etäispääte, jolla voitiin 

selailla GE 415-tietokoneella laskettuja vaalituloksia.         

Tällä kertaa oli vuoden 1970 tulospalvelun epäonnistumisen takia kiinnitetty 

erityisen paljon huomiota varmistuksiin.  Uutta olivat Kesäkadulle ja Pasilaan 

muodostetut tulosryhmät, joiden tehtävänä oli vertailla eri pisteistä saatujen 

tulosten yhteensopivuutta. Jos havaittiin ristiriitaisuuksia, siitä piti ilmoittaa heti 

ohjelmien tuottajille. Kesäkadun tulosryhmä huomasikin, että Pohjois-Karjalan 

vaalipiirin tuloksissa oli vaihtunut puolueiden äänimääriä. Virheet ehdittiin korjata 

ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa koko maan tilanteeseen156.  

Lisäksi perustettiin vaalitulosten tiedottamista tarkkaileva ryhmä, jonka 

tehtävänä oli tehdä päätökset varajärjestelyihin siirtymisestä ja antaa tarvittaessa 

lausuntoja yhtiön ulkopuolisille mahdollisissa ongelmatilanteissa. Tulosten oikean 

kommentoinnin varmistamiseksi kommentaattoreita opastettiin arvioimaan 

tulosten luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Laiterikkoihin varauduttiin sopimalla 

varakonejärjestelyistä Alkon tietokonekeskuksen kanssa. Divcon-laitteen 

                                                   
154 Eduskuntavaalit 1972, tulospalvelu. ATK-osasto 17.11.1971. TVU:n ark. 

155 Sama. 

156 Keski-Suomalainen 6.1.1972.  
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rikkoutuessa valmistauduttiin kuvaamaan tuloksia Vidicon-kameralla157 

paperitulosteilta. Myös Tietotehtaan etätietokone voi toimia jonkin aikaa 

varajärjestelmänä, jos Yleisradion tietokone olisi tilapäisesti pois käytöstä.158 

Vaali-iltana Yleisradion uutistoimitusten vaalitulospalvelu noudatteli 

eduskuntavaalien 1970 ohjelmasisältöä. Televisio-ohjelman tuottaja Yrjö Länsipuro 

korosti, että peruslinjana oli ”varman päälle” pelaaminen159. Silloin katsottiin, että 

prognoosin käyttöön liittyi liian suuri riski.   

Vaalin tuloslaskenta eteni nopeasti, kuten taulukosta 9 ilmenee. 

Taulukko 9.  Eduskuntavaalien 1972 puoluekohtaisen laskennan eteneminen   

kello 21.15 21.20 21.45 22.00 22.15 22.30 22.45 23.05 23.35 01.15 

laskettu-% 10 14 24 40 57 68 77 93 96 98 

Lähde: Taulukko on muokattu ATK-osaston tilastosta160.  

Siitä huolimatta, että nyt ei ollut käytössä otantaan perustuvaa ennustetta, 

ensimmäinen tuloste kello 21.15 ennusti lopputuloksen hämmästyttävän tarkasti. 

Keskustapuolueelle, joka on aina ollut hyvä ennusteen tarkkuuden mittari, ennuste 

näytti kello 21.15 16,4 %, kello 22.00 16,6 % ja kello 22.45 16,5 %161. 

Keskustapuolueen lopullinen tulos oli 16,4 %. Ennusteen hyvään toimivuuteen 

vaikutti ratkaisevasti se, että puolueitten kannatusosuuksissa tapahtui vain pieniä 

muutoksia vuoden 1970 eduskuntavaaleihin verrattuna. Puolueitten paikkajaossa 

vain 14 paikkaa muuttui toiselle puolueelle. Esimerkiksi eduskuntavaaleissa 1970 

muuttui 58 paikkaa. Sitä suurempi paikkamäärien muutos eduskuntavaalien 

historiassa tapahtui vuoden 2011 eduskuntavaaleissa, jolloin muuttui peräti 68 

edustajapaikkaa. 

Vaali-illan jälkeen Yleisradion sisäisessä kritiikkipalaverissa suurin arvostelu 

kohdistui Kesäkadun ravintolan palveluihin vaaliyönä162.  Tästä voidaan päätellä, 

että ATK-palvelu oli toiminut ainakin sisäisten asiakkaiden mielestä 

moitteettomasti. Prognoosin puuttumisesta huolimatta prosenttijakautuman 

                                                   
157 Vidicon on kamera, joka on suunniteltu erikoisesti tekstien ja valokuvien siirtämiseksi 
televisiolähetykseen. 

158 Eduskuntavaalit 1972, tulospalvelu.  ATK-osasto 17.11.1972. TVU:n ark.  

159 Eduskuntavaalit 1972, TV:n tulospalveluohjelmat 2.-3.1.1972. Länsipuro 12.11.1972. TVU:n ark. 

160 Puoluekohtaisten äänestystulosten saapumisjakautuma vaalipiireittäin vuoden 1972 
eduskuntavaaleissa. ATK-osasto 24.9.1975.  TVU:n ark.   

161 Yleisradion suomenkielisen radion tulosohjelma 3.1.1972 kello 21.00. Yleisradion radioarkisto. 

162 Kritiikkiä eduskuntavaalien valmisteluista ja hoidosta. Erkki  Hatakka 3.2.1972.  TVU:n ark.  
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ennakointi oli tarkka. Sen olisi voinut julkaista heti kello 21.00 jälkeen, eikä odottaa 

siihen asti kun oli laskettu yli 20 % äänistä. Ennakkoon oli sovittu, että varmuuden 

vuoksi lopputuloksen ennakointi julkaistaan vasta, kun koko maan äänistä on 

laskettu vähintään 20 %.163 

Vaalitulospalvelun ulkoisten asiakkaiden tyytyväisyyttä mitataan tässä 

tutkimuksessa television katselijamäärillä ja lehdistön vaalitulospalveluun liittyvällä 

kirjoittelulla. Eduskuntavaalien 1972 tulosohjelmaa seurasi Sisätön (1977, 173) 

tutkimuksen mukaan kello 21.30-21.45 keskimäärin 1,450 milj. katselijaa. 

Katselijamäärä oli suurempi kuin vuonna 1970, jolloin katselijoita oli kello 20.30-

21.00 1,390 milj. Katselijamäärät eivät ole kuitenkaan täysin vertailukelpoisia, koska 

tiedot ovat osittain eri kellonajoilta. 

Ennen vaalipäiviä lehdistö kirjoitti Yleisradion ATK-palvelusta muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta vain kertoessaan television ja radion vaali-illan 

tulospalveluohjelmista. Ohjelmien sisällön kuvausten lomassa todettiin useissa 

kirjoituksissa lyhyesti, että tällä kertaa on luovuttu prognoosista ja uutuutena on 

Ruotsin televisiolta lainattu tekstigeneraattori sekä tietokoneen etäispäätteiden 

käyttö tulosten välittämisessä toimituksille. Mielenkiinto oli huomattavasti 

pienempää kuin edellisissä vaaleissa. ATK-palvelulla ei ollut enää merkittävää 

uutuusarvoa, koska se koettiin jo kuuluvaksi normaaliin vaali-illan uutispalveluun 

Myös vaali-illan jälkeen kirjoittelu ATK-palvelusta oli vähäisempää kuin 

aikaisemmissa vaaleissa. Ennakkotulosten laskennassa kritiikkiä sai Vaasan 

vaalipiiri, joka antoi tulokset ilmoituskeskukselle vaaliliitoittain eikä puolueittain 

kuten oikeusministeriön ohjeessa ensimmäistä kertaa todettiin. Vaasan ATK-

palvelun tuottaja ”Tietobotnia käsitti asian niin, että he saavat tiedot puolueittain. 

Edellisten vaalien tulospalvelun mukaisesti he antavat ne kuitenkin ulos 

vaaliliitoittain”164.  

 Vaasan vaalipiirin tulokset valmistuivat väärinymmärryksen takia muita 

myöhemmin ja viivyttivät myös Yleisradion tulospalvelua.  Monissa kirjoituksissa 

valitettiin tulospalvelun hitautta, jonka syynä nähtiin olevan ennakkoäänten hidas 

laskenta165. Ymmärrettävästi tämä haittasi lehdistöä, koska useimmat lehdet 

menivät painoon viimeistään kello 22.00. Silloin ennakkoäänistä oli laskettu vain 

                                                   
163 Taas valvottiin vaaleja. Keski-Suomalainen 6.1.1972. ATK-päällikkö  Niemelän haastattelu. 

164 Selityksiä riittää. Vaasa 6.1.1972.  

165 Esimerkiksi: Vaalitulokset nopeammin. Hämeen Sanomat 8.1.1972.  Tulokset aikaisemmin. Helsingin 
Sanomat 6.1.1972.  Laskenta aikaisemmaksi, postiäänistä viimeisen kerran hankaluuksia. Aamulehti 
5.1.1972. 
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murto-osa, ja siksi lukijoille annettiin aamun lehdissä keskeneräinen ja väärä 

tulostieto. Seuraavissa eduskuntavaaleissa lakimuutos salli ennakkoäänten 

laskennan aloittamisen jo kello 16.00 viimeisenä vaalipäivänä. Oikeusministeriö 

paransi taas vaalitulospalvelun onnistumisen edellytyksiä.    

Eduskuntavaaleista 1972 alkaen ruvettiin Yleisradiossa järjestämään ATK-

projektin päätöstilaisuuksia, joissa puitiin ruokailun ja saunomisen lomassa eri 

työpisteiden onnistumisia, parannusehdotuksia ja epäonnistumisia. Yleisradion 

korkein johto osoitti omalta osaltaan arvostusta projektin työlle antamalla 

päätöstilaisuuden käyttöön yhtiön edustustilat Kesäkadun ylimmässä kerroksessa. 

Johdon ele oli omiaan vahvistamaan aikaisemmin mainittua työn iloa ja sitä kautta 

vahvistamaan tulospalvelujen onnistumisen edellytyksiä. Päätöstilaisuuksista tuli 

perinne pitkäksi aikaa.    

4.3.2 Kunnallisvaalit 1.10. ja 2.10.1972    

Kunnallisvaaleissa 1972 muuttui moni vaalitulospalvelun osa-alue perusteellisesti. 

Koko tulospalvelun ATK-ohjelmisto uusittiin, ja tietokonekäsittely siirrettiin 

Yleisradion ulkopuoliseen palvelukeskukseen. Myös suuri osa vaalitulospalvelun 

työprosesseista muutettiin ottamalla käyttöön tulosten syöttö ja tulostus 

etäispäätteillä hajautetusti Yleisradion aluekeskuksissa. Toimintaympäristössä 

muuttui äänestämistä ohjaava vaalilainsäädäntö, kun kunnallisvaalien äänestämistä 

säätelevä lainsäädäntö uusittiin kokonaisuudessaan ennen vuoden 1972 

kunnallisvaaleja. Tarkoituksena oli yhdenmukaistaa valtiollisten vaalien ja 

kunnallisvaalien säädökset muun muassa ennakkoäänestämisestä ja ennakkoäänten 

laskennasta. Yleisradion kannalta tärkeä yksityiskohta oli säädös, jonka mukaan 

vaalitulosten ennakkolaskennassa ja tiedottamisessa olisi noudatettava 

oikeusministeriön eikä sisäasiainministeriön ohjeita. (L 361/1972).  

Kunnallisvaalien tulospalveluissa oli ATK:n kannalta uutta ohjelmatarjonnan 

jakaantuminen valtakunnallisiin ja alueellisiin lähetyksiin. ATK-palvelun oli kyettävä 

tuottamaan valtakunnallisiin lähetyksiin koko maan ja kuvitteellisten vaalipiirien166 

tuloksia sekä alueellisiin lähetyksiin kuntakohtaisia tietoja. Paras ratkaisu näytti 

olevan tietokonepäätteiden sijoittaminen Helsingin uutistoimitusten lisäksi 

toimintakeskuksiin eri puolille Suomea sekä STT:lle.  

                                                   
166 Kunnallisvaaleissa ei ole vaalipiirejä, mutta ohjelmissa halutaan kunnallisvaalien tuloksia verrata 
eduskuntavaalien tuloksiin vaalipiiritasolla. 
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Syksyllä 1971, ennen eduskunnan hajottamista, pyydettiin tarjoukset kolmen 

vaalin tulospalvelun toteuttamisesta reaaliaikapalveluna167. Tarjouspyynnön 

saaneista vain IBM oli silloin halukas jatkamaan selvittelyä. Tietotehdas Oy, Nokia 

ja Valtion Tietokonekeskus eivät jättäneet tarjousta. Vuoden 1972 Tammivaalien 

jälkeen asiaan palattiin uudelleen pyytämällä tarjous samoilta yrityksiltä pelkästään 

lokakuussa pidettävien kunnallisvaalien laskentapalvelun tuottamisesta.  Tällä kertaa 

alustavan tarjouksen jätti Nokia ja uutena yrityksenä Oy Paragon Ab. Yrityksiä 

kiinnosti vaalitulospalvelun lisäksi toimittaa Yleisradiolle myöhemmässä vaiheessa 

uusi tietokonelaitteisto vanhan GE-tietokoneen tilalle. 

Tarjouskierroksen jälkeen Yleisradion ATK-osasto näki kolme vaihtoehtoa 

vaadittavan laskentapalvelun toteuttamiseksi: 

A. Laskentapalvelun toteuttaa ATK-osasto ja Nokia yhteistyönä siten, että 
kokonaisvastuu on Yleisradiolla Nokian järjestäessä tarvittavat 
tietokonelaitteet ja suunnitteluavun. 

B. Kuten edellä, mutta toteutus tapahtuu Oy Paragon Ab:n kanssa. 

C. Ei toteuteta ATK:n hyväksikäyttöön perustuvaa tulospalvelua.168 

Kunnallisvaalien tulospalvelun johtoryhmä suositteli vaihtoehdon A pohjalle 

perustuvaa laskentapalvelua, joka oli tarjouksista halvin ja ATK-osaston mielestä 

luotettavin. Palvelun kustannusarvio oli 60.000 markkaa, jota on pidettävä 

vähintäänkin edullisena. Hintaan vaikutti vireillä oleva Yleisradion selvittely 

tietokonekeskuksensa tulevaisuudesta. Yleisradion johtokunta hyväksyi 20.6.1972 

vaihtoehdon A pöytäkirjan mukaan tällä kertaa ilman pitkää keskustelua169.    

Olin itse valmistelemassa ATK-palvelun toteuttamista ensimmäistä kertaa ATK-

tulospalveluprojektin vetäjänä. Sovellusohjelmiston tekijöiksi nimitettiin kaksi 

kokematonta työntekijää, joista toinen oli ATK-instituutista juuri valmistunut 

ohjelmoija ja toinen Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelyn perusopinnot 

suorittanut ATK-suunnittelijaharjoittelija. Kummallakin oli kokemusta Yleisradion 

ATK-osastolla kolme kuukautta. Näiden lisäksi palkattiin kesäharjoittelijoiksi 

vaaliprojektiin kaksi ATK-instituutin opiskelijaa.170 Ottaen huomioon silloisen 

                                                   
167 Reaaliaikapalvelulla ymmärrettiin silloin Yleisradiossa ATK-palveluna, jossa tulokset jaetaan 
toimituksille näyttö- ja kirjoitinpäätteiden avulla. Se ei tarkoittanut tietojen päivittämistä reaaliajassa.  

168 Kunnallisvaalit 1972, laskentapalvelusuunnitelma. Niemelä 14.6.1972. Johtokunnan kokouksen 
20.6.1972 pöytäkirjan liitteen 68 liite 1.  

169 Johtokunnan kokouksen 20.6.1972 pöytäkirja. 

170 ATK-osaston suunnittelu- ja ohjelmointitehtäviin koulutettu henkilökunta 1.6.1972. ATK-osaston 
muistio 14.6.1972. Johtokunnan kokouksen 20.6.1972  pöytäkirjan liitteen 68 liite 1.  
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ATK-kokemuksen ja käytettävissä olevan tekniikan Yleisradio otti jälkeenpäin 

ajatellen suuren riskin. Tavoitteeksi asetettu reaaliaikainen 

tietojenkäsittelyjärjestelmä oli silloin uutta, ja esimerkiksi laskennassa käytetyn GE 

635-tietokoneen tapahtumakäsittelyjärjestelmä TPS oli vielä testausvaiheessa. Sitä 

valmisteltiin KOP:n ensimmäisen reaaliaikaisen pankkipäätejärjestelmän 

tapahtumakäsittelyn hallitsevaksi osaksi.  Kaiken lisäksi IDS-tietokannan käyttö 

perinteisten peräkkäistiedostojen sijasta oli Nokialla uutta ja Yleisradion ATK-

henkilöille tuttua vain teoriassa. 

Jos kunnallisvaalien ATK-suunnitelmista olisi tehty perusteellinen riskikartoitus, 

tietokoneen suorakäyttöön perustuvan ATK-palvelun toteuttamiseen ei luultavasti 

olisi uskallettu ryhtyä. ATK-riskien lisäksi alueelliset televisiolähetykset olivat 

Yleisradiossa uutta ja käytännössä kokeilematta. Televisiolähetyksessä 

tulosohjelman alueosuudessa lähetys jakaantui yhdeksään samanaikaiseen 

lähetykseen, jotka toimitettiin toimintakeskusten tulosten vastaanotto- ja ATK-

ryhmän läheisyyteen perustetuista TV-tuotantopisteistä. Tulokset kuvattiin 

etäispäätteen tuottamilta paperitulosteilta. Teknisesti haastavin tehtävä oli 

jakeluverkon jakaminen yhtä aikaa alueellisin lähetyksiin ja takaisin 

valtakunnalliseen ohjelmaan.171 

Riskeistä huolimatta ATK-sovelluksen toteuttaminen alkoi kesäkuussa 

IDS/COBOL ohjelmointikursseilla ja tutustumisella tarvittaviin laitteistoihin ja 

tietoliikenneratkaisuihin. Tulospalveluohjelmisto ohjelmoitiin kesän aikana samalla, 

kun valmisteltiin täysin uutta hajautettua tulosten keruujärjestelmää. Ohjelmointia 

helpotti se, että ennakkoääniä ei tarvinnut käsitellä erikseen, koska 

oikeusministeriön ohjeen mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan piti yhdistää 

ennakkoäänet vaalipäivinä annettuihin ääniin ennen kunnan tuloksen tiedottamista 

Yleisradion toimintakeskuksiin. Ennakkoäänten laskentaa nopeutti uusi laki ja ohje, 

jonka mukaan ennakkoäänten laskenta voitiin aloittaa toisena vaalipäivänä 

aikaisintaan kello 16.00. (OM 1585/63/72).  

Vaalien ohjelmiston uusimisen yhteydessä tarkistettiin edelleen käytössä olleet 

prognoosilaskennan ennustekaavat. Kaavoissa huomioitiin ennakkoäänien 

tiedottamisessa tapahtunut muutos ja muutettiin laskentajärjestystä, jotta ilman 

vertailuääniä olevat puolueet eivät saisi kohtuuttoman suurta osuutta 

ennustettavista äänistä172. 

                                                   
171 Suunnitelma lokakuun 1.-2. päivinä 1972 pidettävien kunnallisvaalien tulospalvelun 
järjestämisestä.  Johtokunnan kokouksen 20.6.1972 pöytäkirjan liite 68. 
172 ATK-osaston muistio 12.7.72. Tutkijan hallussa. 
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Kun vaalipiirin hyväksyttyjen äänien määrä (HV2est.)173 oli laskettu (ks. alakohta 

4.2.1), estimoitiin ilman vertailutietoja olleiden puolueiden äänimäärät (PV2est.).  

 

PV2est. = 
ΣPK2

ΣHK2 
 * HV2est. 

Muiden puolueiden (P´V2est.) äänimääriä laskettaessa vähennettiin vaalipiirin 

kokonaisäänimäärästä ensin niiden puolueiden äänimäärät, joilla ei ollut ääniä 

edellisessä kunnallisvaalissa kyseisessä vaalipiirissä.  

H´V2est. = HV2est. - PV2est. ... jne. 

Tämän jälkeen suoritettiin muiden puolueiden äänimäärien (P´V2est.) ensimmäinen 

estimointi seuraavasti: 

 

P´V2est. =  PV8 *  
ΣPK2

ΣPK8
 

Kun kunkin puolueen äänimäärä P´V2est. oli laskettu, saatiin puolueitten lopulliset 

äänimäärät (P´´V2est.) kaavasta: 

 

P´´V2est. = 
P´V2est.

ΣP´V2est.
 * H´V2est. 

 

Työmäärältään suurin tehtävä oli kuntatulosten keruun järjestäminen 468 kunnasta 

ja äänestysaluekohtaisten tietojen välitys 17 suurkunnasta. ATK-osaston tehtävänä 

oli varsinaisen tuloslaskennan toteuttamisen lisäksi hankkia ja ohjeistaa 

kuntatulosten tiedottajat, organisoida suurkuntien tulosten keruu, kerätä kuntien 

perustiedot (äänioikeutetut, vaaliliitot ja edellisten vaalien lopputulokset) sekä 

hoitaa tulosten välitys etäispäätteillä Yleisradion alueellisista toimintakeskuksista. 

Kuntatiedottajina toimivat kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, sihteeri 

tai muu vaalilautakunnan jäsen.  

Kuntatulosten tallentaminen tapahtui ensimmäistä kertaa päätteiden avulla 

suoraan toimintakeskuksista. Keskuksissa oli yksi kuntatulosten vastaanottaja 

kymmentä kuntaa kohden. Tiedot merkittiin lomakkeille, joista yksi jaettiin 

etäispäätteen käyttäjälle ja muut radio- ja televisio-ohjelmien käyttöön sekä 

                                                   
173 Kaavoissa on käytetty samoja muuttujien nimiä kuin taulukossa 2 alakohdassa 4.2.1. Vaalien 
vuosilukua osoittavat numerot on muutettu kunnallisvaalien vuosilukuja vastaaviksi. 
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käsilaskentakeskukseen. Ensimmäinen tulostiedotus, joka koski ennakkoääniä, 

jaettiin vain toimituksille. Niitä ei syötetty tietokonekäsittelyyn, koska ne sisältyivät 

myöhemmin tiedotettaviin kuntatuloksiin.174 

Kahteentoista alueelliseen toimintakeskukseen asennettiin päätteet joko tietojen 

syöttämiseen ja tulostamiseen tai vain tulostamiseen. Koska Nokian tietokoneen 

kapasiteetti ei riittänyt kaikkien äänestystulosten rekisteröintiin päätteiden avulla, 

päätettiin suurkuntien äänestysaluetulokset ja Uudenmaan kuntatulokset välittää 

puhelimitse Kesäkadulle, josta ne reikäkorttien lävistyksen jälkeen kuljetettiin 

sopivin välein Nokian tiloissa Helsingin Salmisaaressa sijaitsevaan 

laskentakeskukseen.175  

ATK-osasto huolehti työasemien kuljetuksista toimintakeskuksiin sekä hankki ja 

koulutti niiden käyttäjät. Alueelle vietävät päätteet olivat siihen aikaan 

kaukokirjoittimista kehitettyjä näppäimistön, kirjoittimen ja modeemiliitännän 

sisältäviä laitteita, joita kutsuttiin yleisnimellä teletype. Nokia käytti niistä termiä 

tietokonepääte DS 9370176. Etäispäätteiden käyttäjiksi koulutettiin ATK-instituutin 

opiskelijoita, joille maksettiin matkat toimintakeskuksiin, päiväraha ja yöpyminen 

hotellissa. Järjestely osoittautui kaikin puolin onnistuneeksi.  

Tällä kertaa politiikka pyrki vaikuttamaan ATK-palvelun tuloksiin, sillä 

Keskustapuolue oli jo viime vaalien yhteydessä esittänyt puolueitten uudenlaista 

ryhmittelyä177. Perinteinen jako sosialistisiin ja ei-sosialistisiin puolueisiin pitäisi 

korvata ryhmittelyllä vasemmisto, keskusta ja oikeisto178. Vaatimukseen ei 

kuitenkaan suostuttu.   

Uuden vaalitietojärjestelmän sovellusohjelmisto koostui etäis- ja 

eräkäsittelykokonaisuuksista. Ohjelmiston osat ja niiden suhteet on esitetty 

kuviossa 10. 

                                                   
174 Kunnallisvaalit 1972, laskentapalvelu. ATK-osasto 8.9.1972. TVU:n ark. 

175 Sama. 

176 Etäispääte vuoden 1972 kunnallisvaalien tulospalvelujärjestelmässä. ATK-osasto 1.9.1972.  TVU:n 
ark. 

177 Suunnitelma kunnallisvaalien 1972 tulospalvelun järjestämisestä. Johtokunnan kokouksen 
20.6.1972  pöytäkirjan liite 68. 

178 Ehkä Keskustapuolue ennakoi jo tulevaa nimenmuutosta Suomen Keskustaksi, joka tapahtui 
vuonna 1988.   
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Kuvio 10.  Kunnallisvaalien 1972 ATK-palvelun sovellusohjelmisto  

Lähde: Kuva on muokattu päätepalvelun esitteestä "Etäispääte vuoden 1972 
kunnallisvaalien tulospalvelujärjestelmässä". ATK-osasto 1.9.1972.  TVU:n ark. 

Etäiskäsittely on kuvattu päätepalvelun esitteessä seuraavasti: 

Etäiskäsittelyä hoitaa TPS-niminen käyttöjärjestelmän alirutiini, jonka tehtävänä on 
päätteiltä tulleiden inputsanomien ohjaaminen ja ohjelmiston tulosteiden vieminen 
päätteille. TPS:n alaisuudessa toimii kolme erilaista ohjelmaa, joita kutakin on kaksi 
kappaletta tietojenkäsittelykapasiteetin lisäämiseksi: sisäänlukuohjelma (V15, V16), 
jonka tehtävänä on tarkistaa vaalitiedostoa (IDS) päivittävät syöttösanomat ja 
päivittää tiedostoa, kuntatietojen tulostusohjelma (KUN, KTA), joka tulostaa 
saapuneet kuntatiedot ja ennustaa suurkuntien lopullisen tuloksen, 
yhteenvetoraporttien tulostusohjelma (YHT, YTA) joka ennustaa vaalipiirin tai koko 
maan tuloksen tai milloin vaalipiirin kaikki äänet on laskettu tulostaa lopullisen 
tuloksen.179 

                                                   

179 Etäispääte vuoden 1972 kunnallisvaalien tulospalvelujärjestelmässä.  ATK-osasto 1.9.1972. TVU:n 

ark. 
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Eräkäsittelyssä luettiin ja päivitettiin tietokantaa (V20) suurkuntien ja Uudenmaan 

kuntien reikäkorteille tallennetuilla tiedoilla sekä tulostettiin pitkät yksityiskohtaiset 

tulosteet Helsingin toimitusten ja STT:n käyttöön (V30, V40). Eräajot ajettiin 

kymmenen minuutin välein. 

Ensimmäistä kertaa tulosten jakelu tapahtui nyt kokonaisuudessaan 

etäispäätteillä. Alueilla oli käytössä kirjoittavat DS 9370-päätteet ja Helsingin 

studioissa Datapoint-näyttöpäätteet, joihin oli yhdistetty Centronics-rivikirjoitin. 

Tulokset olivat joko raakatuloksia (kuntakohtaiset äänimäärät ja vaaliliittojen 

paikat), tiivistelmätuloksia (vaalipiiri- ja koko maan tulokset) tai ennusteita180 

(puolueitten ennustetut äänimäärät ja prosenttijakauma). Paperitulosteilta 

tallennettiin tulosohjelmissa esitettäviksi päätetyt ehdokaskohtaiset tulokset 

Telemation-tekstigeneraattorille, josta ne siirrettiin televisiokuvaan181. 

Tälläkin kertaa kiinnitettiin paljon huomiota tietojenkeruun varmistamiseen. 

Koska kuntiin ei voitu hankkia teknisistä eikä kustannussyistä kiinteitä 

induktoripuhelinyhteyksiä, jouduttiin niitä täydentämään valintayhteyksillä. Niiden 

toiminnan varmistamiseksi Yleisradio lähetti liikenneministeriölle kirjelmän182, jossa 

pyydettiin Posti- ja lennätinlaitosta huolehtimaan siitä, että ”valtion 

puhelinkeskukset ovat vaaliyönä siten valvottuja, että mahdollisen käyttöhäiriön 

sattuessa ammattihenkilökunta voi välittömästi ryhtyä toimimaan häiriön 

poistamiseksi”. Siihen aikaan toimittiin monessa kunnassa vielä käsivälitteisillä 

puhelinkeskuksilla, joissa oli ollut joko teknisiä tai inhimillisiä häiriöitä edellisissä 

kunnallisvaaleissa. Normaalisti pienet puhelinkeskukset sulkivat toimintansa jo 

kello 21.00. Järjestely osoitti vaalien ennakkotiedottamisen tärkeyden. 

Jos yhteys etäispäätteiltä Helsinkiin katkeaisi, tulokset varauduttiin soittamaan 

suurkuntien tulosten tiedottamiseen varattujen induktoriyhteyksien avulla. Tämän 

takia ne vedettiin etäispäätteiden sijaintipisteiden kautta. Jos jouduttaisiin 

turvautumaan varajärjestelmään, katsottiin kuntatulosten välittäminen 

tärkeämmäksi kuin suurkuntien äänestysaluetulokset183.  

Nokia edellytti manuaalisen varajärjestelmän luomista. Manuaalinen laskenta oli 

järkevintä organisoida toimintakeskuksiin, jonne kuntien tulokset tiedotettiin.  

Toimintakeskuksiin perustettiin muutaman henkilön käsilaskentaryhmä, joka 

tarkisti kunnista ilmoitetut tiedot ja pääteyhteyden katketessa voisi jatkaa laskentaa 

                                                   
180 Näissä vaaleissa ruvettiin taas suosimaan termiä ennuste, koska edellisissä vaaleissa käytetty 
ennakointi ei saanut yleistä hyväksyntää.   

181 Kunnallisvaali 1972, tulospalveluohjelmat 2.-3.10.1972. Länsipuro 4.9.1972.  TVU:n ark. 

182 Kirjelmä liikenneministeriölle. Silvola 26.9.1972. TVU:n ark. 

183 Kunnallisvaalityöryhmän pöytäkirja 12.7.1972. TVU:n ark. 
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alueellisten ohjelmien tarpeisiin sekä soittaa kuntatulokset Helsinkiin. 

Valtakunnallista käsilaskentakeskusta ei perustettu. Jos tietojen syöttö ja tulostus 

etäispääteillä ei olisi toiminut, olisi siirrytty välittämään tulokset puhelimitse 

Kesäkadulle ja palveltu eräajotulosteilla vain Helsingin toimipisteitä. Jos 

keskustietokone ei olisi ollut toiminnassa, olisi siirrytty varajärjestelmään, jossa olisi 

käytetty Yleisradion GE 415-tietokonetta eduskuntavaalien 1972 tapaan. Jos 

kumpikaan tietokone ei olisi toiminut, olisi lopetettu valtakunnallinen tulospalvelu. 

Alueohjelmat olisivat jatkaneet kuntatulosten ja manuaalisen laskennan tuottamien 

tulosten välittämistä.184 

ATK-palvelun johtoryhmä toimi Kesäkadulla tietokonehuoneen vieressä, josta 

oli induktoriyhteys Studio-2:n ohjaamossa sijaitsevaan kenttäpuhelinkeskukseen. 

Sitä kautta sai yhteyden ohjelmien tuottajiin ja uutispäällikön vetämään 

johtoryhmään. Lisäksi olivat valintayhteydet toimitusten ATK-tukihenkilöihin ja 

laskennan kontrolliryhmään, joka oli laatinut ATK-sovellusohjelmat. Heillä oli 

lisäksi ainoina yhteys Salmisaaren konehuoneeseen.185 

Television uutistoimitusten tuottama kaksikielinen tulosohjelma koostui jo 

perinteisistä osista, jotka olivat tulospalvelu, kommentointi, analyysi ja 

puoluejohtajien haastattelu. Ohjelma alkoi valtakunnallisella osuudella, jonka 

jälkeen se vuorotteli yhdeksän noin 20 minuutin alueellisen lähetyksen kanssa. 

Suunnitelman mukaan tavoitteena oli julkistaa ensimmäinen valtakunnallinen 

tulosennuste viimeistään kello 22.00.186 

  Radio aloitti lähetyksen jo kello 20.00 ja jatkoi aamuun 08.00 saakka. 

Ohjelmassa oli valtakunnallisia ja alueellisia lähetyksiä lähes yhtä paljon. 

Tavoitteena oli kertoa kolmessatoista alueohjelmassa kaikkien kuntien 

puoluetulokset ja valittujen nimet.187 

Kunnallisvaalien tulospalvelun kritiikkimuistiossa ATK-osasto esitti 

näkemyksenään, että tulospalvelu toimi hyvin. Tähän näkemykseen yhtyivät myös 

toimitukset omissa kritiikkimuistioissaan. Suurimmaksi ongelmaksi osoittautuivat 

liian tiukat tietojen loogiset tarkistukset. Syöttötilanteessa vaikeuksia aiheutti 

tarkistus, jonka mukaan äänimäärien muutos edellisiin vaaleihin verrattuna ei saanut 

olla suurempi kuin 30 % edellyttäen, että äänimäärien absoluuttinen muutos oli 

suurempi kuin 50 ääntä. Virheilmoituksen jälkeen kunnan tiedot oli syötettävä 

uudelleen vaikeutettua menettelyä noudattaen. Kun useat virheilmoitukset olivat 

                                                   
184 Kunnallisvaalit 1972, laskentapalvelu. ATK-osasto 8.9.1972. TVU:n ark. 

185 Sama.  

186 TV:n tulospalveluohjelmat 2.-3.10.1972. Länsipuro 4.9.1972.  TVU:n ark.  

187 Radion vaalitulospalvelu. Radion uutistoimitus 28.9.1972. TVU:n ark. 
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turhia, oli seurauksena kuntatulosten syötön hidastuminen ja tiivistelmä- sekä 

ennakointitulosteiden ajamisen viivästyminen. Tämä ei kuitenkaan merkittävästi 

häirinnyt toimitusten työskentelyä, koska kommentoitavia tuloksia oli siitä 

huolimatta riittävästi.188   

ATK-osaston laatiman tilaston mukaan laskennan alkuvaiheessa 

puoluekohtainen kumulatiivinen ennustelaskelma heittelehti voimakkaasti, koska 

sen pohjana oli ensimmäisinä laskennan valmiiksi saaneita pieniä kuntia. Niissä on 

näihin päiviin saakka Keskustalla ollut suuri ääniosuus, joka on näkynyt 

ensimmäisissä kumulatiivisissa ennusteissa. Aikaisemmin käytetyssä otokseen 

perustuvassa prognoosilaskennassa tämä ilmiö ei esiintynyt.  Noin kello 21.30 

jälkeen, jolloin oli laskennassa mukana 13 % äänistä, ennuste alkoi vakiintua. 

Viimeinen päivitys ajettiin 02.33 (laskettu 99,2 %). Silloin puolueitten paikat olivat 

selvillä joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.189 

Lehdistö ei kirjoittanut ennen vaalipäivää ATK-palvelusta muuta kuin 

toteamalla television ja radion vaalitulosohjelmien ennakkotiedoissa, että 

valtakunnallinen tulosennuste saadaan valmiiksi viimeistään kello 23.00. Poikkeus 

oli Helsingin Sanomat, jossa kuvattiin jonkin verran myös ATK-laskentaa.190 

Vaalipäivän jälkeen Yleisradion tiedotusosaston keräämissä leikkeissä 

seitsemässä maakuntalehdessä oli juttu, jonka otsikko oli ”Tietokoneen ohjelmointi 

laskentapalvelussa petti” tai vastaava. Juttu oli STT:n välittämä ja alkujaan lähtöisin 

Yleisradion Tampereen toimintakeskuksesta. Vaikka otsikko oli negatiivinen, 

useimmissa todettiin kuitenkin tekstissä, että ”Kunnallisvaaleissa ei koskaan 

aiemmin ole saatu tietoja näin nopeasti ja luotettavasti”.191 Muutama päivä 

myöhemmin kaksi lehteä julkaisi Yleisradion laatiman vastineen STT:n jakamalle 

jutulle192. Näissä vaaleista oli nähtävissä merkkejä alkavasta kehityssuunnasta, jossa 

lehdistö kiinnittää päähuomion lähinnä vaalitulospalvelujen tietotekniikan 

epäonnistumisiin. Tietotekniikka oli muuttunut normaaliksi vaalitulospalveluun 

kuuluvaksi toiminnoksi, ja siksi vain poikkeukset kiinnittivät lehdistön huomion.  

                                                   
188 Kunnallisvaalien ATK-laskennassa havaittuja puutteita tai virheellisyyksiä, liite 1. Penttinen 
4.10.1972. TVU:n ark.  

189 Puolueitten prosentuaalisten osuuksien ennusteiden kehitys laskennan edistyessä.  ATK-osasto 
2.10.1972.  TVU:n ark. 

190 Vaalivalvojaisissa mukana myös Tanskan EEC-äänestys.  Helsingin Sanomat  27.9.1972.  TVU:n ark.  

191 Esimerkiksi: Tietokoneen ohjelmointi klikkasi kunnallisvaalien laskentapalvelussa. Hämeen Sanomat 
4.10.1972. Tietokone "juksasi" Tohlopin studiossa.  Aamulehti 4.10.1972. Ohjelmointi epäonnistui: 
Tietokone hylkäsi suurimman osan laskutoimituksista. Kaleva 4.10.1972. Tietokone teki stopin. 
Satakunnan Kansa 4.10.1972. 

192 Yleisradio: Tarkistukset eivät hidastaneet vaalitulosten keruuta. Hämeen Sanomat  8.10.1972. ATK:n 
prosentit.  Aamulehti 8.10.1972.  
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4.3.3 Eduskuntavaalit 21.9. ja 22.9.1975 

Kunnallisvaalien jälkeen jatkettiin Yleisradion ATK-toiminnan infrastruktuurin 

kehittämisvaihtoehtojen selvittelyä ja sopivien kumppanien etsimistä. Elokuussa 

1973 järjestettiin tarjouskilpailu tietokonekapasiteetin hankinnasta samalla, kun 

valmisteltiin pitkän tähtäyksen kehittämissuunnitelmaa yhtiön ATK-toiminnalle. 

Helmikuussa 1974 valmistuneen suunnitelman193 mukaan Yleisradio luopuu 

silloisen GE 415-tietokoneen hallinnasta sekä siirtyy toistaiseksi käyttämään Oy 

Nokia Ab:n ja Tietotehdas Oy:n194 laskentakeskuspalveluja. Suunnitelman 

keskeisenä ajatuksena oli siirtää ATK-järjestelmät Nokian GE-ympäristöstä 

Tietotehtaan IBM-laitteistoille ja -ohjelmistoille 31.5.1976 mennessä. Suunnitelma 

hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 28.3.1974195. Radion johtaja Repo kirjautti 

päätökseen eriävän mielipiteen. Hän katsoi, "että Tietotehdas Oy:n kanssa olisi 

tullut tehdä lyhyempiaikainen sopimus ja että yhtiön henkilökuntarekisteriä ei tule 

sijoittaa yhtiön ulkopuoliseen tietokonelaitteistoon". Myös talousjohtaja Tamminen 

oli sitä mieltä, että "mikäli yhtiön henkilökuntarekisteristä tehdään 

tietokonesovellutus, sen ajo sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan kansanvaltaisesti 

valvotun laitoksen tietokoneeseen". Tällä kertaa politiikka vaikutti Yleisradion 

tietotekniikan tulevaisuudesta päätettäessä. Asiasta keskusteltiin jopa eduskunnassa 

kansanedusta Ensio Laineen ja entisen Yleisradion uutistoimittajan, kansanedustaja 

Seppo Tikan tehtyä valtioneuvostolle asiasta kirjallisen kysymyksen196. Kysymys ei 

kuitenkaan johtanut jatkotoimenpiteisiin. 

Päätös siirtyä Tietotehtaan asiakkaaksi merkitsi samalla taas vaalitulospalvelun 

ATK-ohjelmiston ja tietojenkäsittely-ympäristön täydellistä uusimista vuoteen 1976 

mennessä, jolloin vuorossa olisivat sekä eduskuntavaalit että kunnallisvaalit.  

Vaalien ennakkotuloksen tiedottamisen kannalta oli merkittävä vaalilain muutos 

(VL 319/1975, 81 §), jonka mukaan "Vaalipiirin keskuslautakunnan on toisena 

vaalipäivänä kello 16 ryhdyttävä laskemaan ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä". 

Tavoitteena oli nopeuttaa ennakkoon annettujen äänien laskentaa. Lainsäädännöllä 

pyrittiin näin tukemaan vaalien ennakkotulosten nopeaa laskentaa ja tiedottamista. 

Jo vakiintuneen työnjaon mukaisesti oikeusministeriö antoi ohjeet vaalipiirien 

                                                   
193 Suunnitelma yhtiön ATK-toiminnan kehittämiseksi. Niemelä 5.2.1974. Tutkijan hallussa.  

194 Tietotehdas Oy oli aloittanut liiketoimintansa vuonna 1968 Espoossa. Alkuvuosina Tietotehdas 
toimi lähinnä Yhdyspankin ja sen omistajien tietokonekeskuksena. Seuraavalla vuosikymmenellä 
tietokonekeskuksen palveluja alettiin tarjota myös muille yrityksille Yleisradio mukaan lukien. 
Saantitapa: http://www.tieto.fi/tiedosta/historia. Luettu 19.9.2014.  

195 Yleisradion johtokunnan pöytäkirja 28.3.1974 sekä liitteet 32 ja 34. 

196 Kirj ksm. n:o 70, 1974 vp. Eduskunnan kirjasto. 

http://www.tieto.fi/tiedosta/historia
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keskuslautakunnille siitä, miten kuntien pitää toimittaa vaalien ennakkotuloksen 

laskenta. Aikaisemmasta poiketen ministeriö määräsi Yleisradion vaalitulospalvelun 

toivomusten mukaisesti laskennan tapahtuvaksi puolueittain eikä vaaliliitoittain 

kuten ennen. Vaalilain muutoksen lisäksi tälläkin tavalla pyrittiin nopeuttamaan 

ennakkotulosten tiedottamista.   

Tällä kertaa vaalitulospalvelun ohjelmistojen uusimista ruvettiin valmistelemaan 

hyvissä ajoin. Eduskuntavaalien 1975 yleiskuvauksessa197 mainitaan, että 

mahdollisten hajotusvaalien varalta "syksyllä 1974 perustettiin ATK-osastolla 

esiprojekti, jonka tehtävänä oli järjestelmän peruskartoitus ja tehtävän saattaminen 

siihen kuntoon, että varsinainen vaaliprojekti voidaan käynnistää kolme kuukautta 

ennen vaaleja". Esiprojekti sai työnsä valmiiksi ennen eduskunnan hajotuspäätöstä 

4.6.1975.  

Koska vaalien ajankohta oli 21.-22. syyskuuta 1975, ATK-palvelun 

toteuttamiseen jäi valmisteluista huolimatta kesälomien takia tehollista työaikaa vain 

noin kaksi kuukautta. Tiukka aikataulu sekä uusi ATK-ohjelmisto ja 

tietojenkäsittely-ympäristö olivat etukäteen arvioiden projektin suurimmat riskit.    

Edellisissä eduskuntavaaleissa toivottiin vaaliliittojen paikkojen purkamista 

puolueitten paikoiksi. Tätä ei silloin voitu tehdä, koska se vaatii henkilökohtaisten 

äänimäärien keräämistä. Tällä kertaa päätettiin puolue- ja vaaliliittokohtaisten 

tulosten lisäksi kerätä ATK-järjestelmään myös henkilökohtaiset tulokset ja 

valittujen nimet. Esiselvittelyssä päädyttiin ratkaisuun, jossa etukäteen talletetaan 

perustiedot kaikista ehdokkaista perustettavaan ehdokastiedostoon. Kun vaali-iltana 

vaalipiirien keskuslautakuntiin tulee kunnilta ilmoituksia ehdokkaiden äänimääristä, 

ne tiedotetaan sitä mukaa valtakunnalliselle laskentakeskukselle Tietotehtaalle. 

Suunnitelman mukaan ehdokkaan numero ja äänimäärä syötetään 

tietokonelaskentaan samoilla laitteilla kuin puoluekohtaiset tulokset, jotka siihen 

mennessä on jo suurelta osin tallennettu. Ehdokastiedoston päivityksen jälkeen 

voidaan tulostaa vaalipiiristä tulostushetkeen saakka ilmoitetut ehdokkaat 

äänimääräjärjestyksessä ja todennäköisesti valituksi tulevat ehdokkaat. Tällä 

menetelmällä monipuolistettiin ehdokastulosten raportointia. Valittujen nimet 

arvioitiin saatavan kuitenkin edelleen nopeammin vaalipiirien keskuslautakunnista 

suoraan uutistoimituksille.198 

Tulosten vastaanotto ja syöttö keskitettiin Tietotehtaan tiloihin. Ratkaisu nähtiin 

halvemmaksi ja ainakin yhtä nopeaksi kuin kunnallisvaaleissa käytetty hajautettu 

                                                   
197 Eduskuntavaalit 1975, ATK-palvelu. ATK-osasto 27.8.1975. TVU:n ark.  

198 Henkilökohtaisten tulosten ja valituksi tulleitten nimien tiedottaminen ATK:n avulla.  ATK-
osasto 10.12.1974. TVU:n ark.  
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tulosten tallennus. Tulosten oikeaa tallentamista pyrittiin varmistamaan 

kierrättämällä uusilla tuloksilla täydennetyt kunta- ja suurkuntien 

äänestysaluelomakkeet ennen tallennusta tarkistuspisteen kautta, jossa suoritettiin 

silmämääräinen tulosten oikeellisuustarkistus. Tallennusta varmistettiin vielä siten, 

että päätteen ääressä oli kaksi henkilöä. Näistä toinen näppäili tiedot ja toinen 

tarkisti ne ennen tallennusnäppäimen painamista.199  

ATK-palvelun sovellusohjelmistossa oli uutta ennakkoäänien ja vaalipäivän 

tulosten erillinen käsittely sekä ehdokaskohtaisten tulosten tiedottaminen. 

Ennakkoäänet tiedotettiin Tietotehtaan vastaanottopisteeseen heti kello 20.00 

jälkeen ja otettiin mukaan ennusteen laskentaan siinä suhteessa kuin muita ääniä oli 

saapunut. Tällä pyrittiin estämään ennakkoäänien vaalipäivän äänistä poikkeavan 

kannatusjakautuman vaikutusta ennusteeseen. Ehdokaskohtaisten 

äänestystulosteiden perusteella laskettiin ehdokkaille d`Hondtin menetelmän 

mukaan vertailuluvut, joiden perusteella voitiin määritellä paikat myös vaaliliittojen 

sisällä. Laskenta tuotti sekä kumulatiiviset äänimäärät että ennusteen valituksi 

tulevista. Kuten edellä todettiin, valintaennusteella pyrittiin lähinnä 

monipuolistamaan raportointia eikä nopeuttamaan valituksi tulevien selvittelyä.200   

Tietokonekäsittely suoritettiin vajaan kymmenen vuoden tauon jälkeen taas 

IBM:n tietokoneilla.  Tietotehtaan koko konekapasiteetti oli vaali-iltana varattu 

pelkästään vaalitulospalvelulle. Käsittely tapahtui IBM 158-tietokoneella, johon oli 

liitetty kaksi IBM 3330 levy-yksikköä, magneettinauha-asema ja rivikirjoitin. IBM 

3705-linjaohjaimen takana, kiinteitten tietoliikennelinjojen päässä, oli 8 

näyttöpäätettä tulosten tallentamista varten sekä 6 näyttöpäätettä ja 4 etäiskirjoitinta 

Helsingin toimitusten ja STT:n käyttöön. Varajärjestelmänä oli IBM 145-

keskusyksikkö. Myös muut keskusyksikköön liitetyt laitteet olivat kahdennetut. 

Laskentakeskuksen toimivuutta varmennettiin lisäksi hiljakkoin käyttöön otetulla 

varavoimayksiköllä katkeamattoman sähkönsaannin varmistamiseksi. Lisäksi 

laskentakeskuksen ulkoista turvallisuutta oli lisätty siten, että vaalitulospalvelun 

käytössä oleviin tiloihin pääsi vain siihen oikeuttavalla kulkuluvalla.201 

Vaikka tietokonekeskuksen turvajärjestelyt olivat huippuluokkaa, oman 

muistikuvani mukaan siitä löytyi kuitenkin aukko nimeltään ”inhimillinen erehdys”. 

Sunnuntaina 21.9.1975 järjestettiin totuttuun tapaan vaali-illan kenraaliharjoitus. 

Tietotehtaan johdon kanssa oli sovittu, että Yleisradion kuvausryhmä voisi silloin 

käydä kuvaamassa laskentakeskuksessa kuvamateriaalia osaksi television 

                                                   
199 Eduskuntavaalit 1975, ATK-palvelu. ATK-osasto 27.8.1975. TVU:n ark. 

200 Sama. 

201 Sama. 
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tulosohjelman ennakkoesittelyä. Tietotehtaan laskennan johto oli sovittuna aikana 

valmiina odottamassa kuvausryhmää laskentakeskuksen pääovella esitelläkseen 

tietokonekäsittelyä. Kuvausryhmä ajoi autollaan erehdyksessä tarvikevaraston ovelle 

ja pääsi sieltä sisälle esitettyään Yleisradion vaalipassit ja ilmoittamalla haluavansa 

kuvata television tulosohjelmaan vaalitulokset laskevaa tietokonetta. Oven avanneet 

Tietotehtaan käsittelypalvelun henkilöt ohjasivat kuvausryhmän kohteliaasti 

konehuoneeseen, jonka jälkeen ryhmä suoritti kuvaukset ja poistui.  Tapaus oli nolo 

laskennan johdon kannalta, joka oli valmistautunut huolellisesti etukäteen 

kuvauksen yhteydessä esittelemään vaali-illan toimintaa ja Tietotehtaan valmisteluja. 

Inhimillinen erehdys voitti taas kerran turvajärjestelyt. 

ATK-palvelun tulosten jakelu perustui edellisten kunnallisvaalien tapaan 

etäispäätteiden käyttöön. ATK-palvelu tuotti 9 erilaista tulostetta, jotka sovittiin 

vaalitulospalvelun johtoryhmän kokouksessa 7.8.1975202. Kokouksessa muokattiin 

myös päätökset kysymyksiin, mitä puolueitten lyhenteitä käytetään, missä 

järjestyksessä puolueet esiintyvät tulosteilla ja onko tiivistelmässä sosialistiset ja ei-

sosialistiset puolueryhmät vai jokin muu ryhmittely. Periaatteet eivät olleet itsestään 

selvät. Keskustapuolue vaati taas tiivistelmätuloksiin lisättävän uuden ryhmän, 

jonka nimi olisi keskustaryhmät. Tähän ei kuitenkaan tälläkään kertaa suostuttu. 

Tulosteilla esitettiin ylinnä SOS puolueet, niiden alla EI-SOS puolueet sekä alinna 

muut puolueet suuruusjärjestyksessä203. 

Vaali-illan televisiolähetys tapahtui Pasilan studio-2:sta, jonne asennettiin neljä 

näyttöpäätettä ja yksi oheiskirjoitin. Studiossa toimi taustaryhmä, joka tuki 

kommentaattoreita hakemalla kiinnostavia tuloksia käyttämällä apuna yhtä 

näyttöpäätettä ja kirjoitinta. Kommentaattorin edessä oli kaksi näyttöpäätettä, joilla 

voi selailla tuloksia ja siirtää ne ulosmenevään kuvaan.204  

Televisiolähetysten tuottaja Yrjö Länsipuro kuvasi kommentaattorin toimintaa 

ohjelman aikana seuraavasti: 

1. Kommentaattori ”selailee” tulosteita omalla näyttöpäätteellään. Tämä 
tapahtuu painamalla päätteen näppäimistöllä tietyt koodit. 

2. Löydettyään tulosteen, jonka hän haluaa esittää ohjelmassa, kommentaattori 
painaa näppäintä, jolla tuloste välittyy kameran eteen sijoitettuun päätteeseen. 
Tämä kestää 2-3 sek. 

                                                   
202 Vaalitulospalvelu, järjestelmästä saatavat tulosteet.  Penttinen 7.8.1975.   TVU:n ark. 

203 SOS ryhmään laskettiin silloin SDP, SKDL ja Sosialistinen Työväenpuolue. Muut kuuluivat 
ryhmään EI-SOS. 

204 Eduskuntavaalit 1975 ATK-palvelu. ATK-osasto 27.8.1975. TVU:n ark. 
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3. Kun haluttu tuloste näkyy päätettä kuvaavan kameran esikatselussa, joka 

kommentaattorilla on edessään, hän miksaa205 sen itse ulos.206   

Ensimmäistä kertaa kommentaattori käytti suorassa television tulosohjelmassa 

näyttöpäätettä. Tukena oli kuitenkin Yleisradion tietotekniikasta päätteiden käytön 

hallitseva henkilö. Ilta-Sanomat kuvasi toimintaa kenraaliharjoituksia koskeneessa 

artikkelissa seuraavasti: ”Antero Kekkosessa huipentuu koko tv-tulospalvelun 

tietokoneellinen hienous – toivotaan vain, että hänen sormensa osuvat oikeille 

näppäimille. Sen varmistamiseksi hän on tilannut erityisen levyn peittämään ei-

tarpeellisia namukoita”207. Lehti ei tiennyt, että harjoituksissa Kekkosen sormi 

juuttui muovilevyssä sallitun namukan kohdalla olleeseen reikään, jota jouduttiin 

pikaisesti suurentamaan. Tämä todisti taas kerran, kuinka tärkeitä vaalitulospalvelun 

kenraaliharjoitukset ovat. Suorassa lähetyksessä olisi ollut kiusallista, jos vasta siinä 

olisi tapahtunut sormen juuttuminen haettaessa haluttua tulostetta lähtevään 

kuvaan. Taustalla oli uutistoimittajien tottumattomuus tietotekniikkaan, sillä se tuli 

vasta 1990-luvulla toimitustyön työvälineeksi television uutistoimituksissa.  

Tulosten jakelua varmistettiin kahdentamalla Pasilan ja Tietotehtaan väliset 

tietoliikenneyhteydet. Kesäkadulla oli käytössä kaksi datalinjaa ja yksi linja varalla. 

Päätteiden rikkoutumiseen varauduttiin varalaitteilla. Siltä varalta, että 

pääteyhteydet eivät toimisi, ajettiin Tietotehtaan laskentakeskuksessa eräajotulosteet 

puolen tunnin välein ja kuljetettiin autoilla Yleisradion studioille sekä STT:lle. 

Television, radion ja STT:n taustaryhmiin asetettiin ATK-osastolta tukihenkilö, 

joka tarvittaessa avusti tulosteiden tulkinnassa ja hoiti tekniset ongelmatilanteet. 

Järjestely todettiin onnistuneeksi ja sitä jatkettiin seuraavissa vaaleissa 1990-luvulle 

saakka. 

Aikaisempien vaalien kokemusten pohjalta yritettiin selventää vaali-illan 

komentoyhteyksiä ja yhteydenpitoa ongelmatilanteissa. Vaalitulospalvelun 

vastuuhenkilöt (uutispäällikkö ja ATK-osaston johto) muodostivat johtoryhmän, 

joka valvoi toimintaa Kesäkadulla. Sieltä oli induktoripuhelinyhteys Pasilan studio 

2:n ohjaamoon rakennettuun käsivälitteiseen tilapäiseen puhelinkeskukseen, josta 

oli liittymät keskeisiin television tulosohjelman avainhenkilöihin. Lisäksi käytössä 

olivat valintayhteydet Tietotehtaan laskentaa valvovaan kontrolliryhmään, 

Kesäkadun radiostudioihin ja STT:n johtoon. Johtoryhmän päätehtävätehtävä oli 

                                                   
205 Miksaaminen tarkoittaa tässä tapauksessa näyttölaitteen kuvaruudussa olevan taulukon siirtämistä 
lähetykseen menevään kuvaan. 

206 Television vaalitulospalvelu 1975. Länsipuro 1.9.1975. TVU:n ark. 

207 Vaalivalvojaisia harjoiteltiin. Ilta-Sanomat 22.9.1975.  



 

140 

hoitaa keskitetysti tiedotustoiminta yhtiön ulkopuolelle. Käytännön päätökset 

ATK-sovelluksen ongelmatilanteissa hoidettiin tulosohjelmien tuottajien, ATK-

tukihenkilöitten ja Tietotehtaan kontrolliryhmän kesken. Laiterikoista piti ilmoittaa 

Kesäkadulla sijainneeseen huoltoryhmään, joka hoiti mahdollisuuksien mukaan 

uuden laitteen rikkoutuneen tilalle.208 Yleisin ongelma oli suorakäyttövaiheen 

vaaleissa paperin loppuminen kirjoittimista. 

Vaalitulospalvelujen journalistinen tuote on vaali-illan tulosohjelma. Ennakkoon 

laadituissa ohjelmasuunnitelmissa oli lähdetty olettamuksesta, että   

Riittävä aineisto esim. pitäville puoluemenestys- ja vaaliliittoyhdistelmäennusteille 
saataneen kerätyksi klo 22.00 mennessä. Koska toiminta riippuu suurelta osin 
laskennan edistymisestä vaalilautakunnissa, on tulosten julkistamisessa aikamääriä 
yleensä ottaen vaikea ennustaa, varsinkaan henkilökohtaisia ääniä käsittelevien 
tulosten osalta”209.     

Tulosten laskenta eteni jonkin verran nopeammin kuin vuoden 1972 

eduskuntavaaleissa kuten taulukosta 10 ilmenee.  

Taulukko 10.  Eduskuntavaalien 1975 puoluekohtaisen laskennan eteneminen 

kello 21.15 21.30 21.45 22.00 22.15 22.30 22.45 23.05 23.35 24.00 

laskettu-% 7 12 18 23 37 48 58 72 88 99 

 Lähde: Taulukko on muokattu ATK-osaston tilastosta210.  

Nopeudesta huolimatta vaalituloksen ennustaminen ei toiminut tyydyttävästi, sillä 

vaaliliittojen paikkaennuste vakiintui vasta noin kello 23.00. Kello 22.05 

julkistetussa ensimmäisessä ennusteessa Keskustapuolueelle ennustettiin 18,4 % 

äänistä211. Kun lopullinen tulos oli 17,6 %, ennuste toimi huonommin 

lopputuloksen ennustamisessa kuin vuonna 1972 toimitetuissa eduskuntavaaleissa. 

Tätä selittää osaksi se, että nyt muuttui aikaisempaan verrattuna yhteensä 32 

edustajapaikkaa. Vuoden 1972 eduskuntavaaleissa muuttui vain 14 paikkaa.  

Yleisradion sisäisessä kritiikissä vaalitulospalvelun vastuuhenkilö, uutispäällikkö 

Aarne Tanninen totesi, että ”systeemit pelasivat paremmin kuin ehkä koskaan 

                                                   
208 Eduskuntavaalit 1975, ATK-palvelu. ATK-osasto 27.8.1975.  TVU:n ark. 

209 Sama 

210 Puoluekohtaisten äänestystulosten saapumisjakautuma vaalipiireittäin vuoden 1972  
eduskuntavaaleissa. ATK-osasto 24.9.1975. TVU:n ark.   

211 Radion suomenkielinen Eduskuntavaalit 1975 vaalitulosohjelma 22.9.1975. Yleisradion 
radioarkisto.  
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ennen. Vain pieniä hankaluuksia ilmeni”212. Hankaluudet, joihin hän viittasi, 

liittyivät liian vähäiseen päätteiden määrään, jonka takia tulosten syöttö ruuhkautui 

Tietotehtaalla. Lisäksi henkilökohtaisten äänimäärien ja valituksi tulleiden käsittely 

oli tietokoneella hitaampaa kuin niiden saanti suoraan puhelimitse 

aluetoimituksista.213   

Toisin kuin aikaisemmissa vaaleissa, tällä kertaa oli vaikeuksia 

induktoripuhelinlinjoissa, joita pidettiin vielä silloin valintayhteyksiä varmempina. 

Yhteysongelmat hidastivat ainakin Vaasan vaalipiirin tulosten välittämistä. Vaali-

illan televisiolähetyksessä syylliseksi hitauteen nimettiin virheellisesti vaalipiirin 

keskuslautakunta. Tästä paikallinen sanomalehti Vaasa antoi seuraavana päivänä 

kitkerää palautetta Yleisradiolle214.   

Tälläkään kertaa vaalitulospalvelun tietotekniikka ei enää herättänyt lehdistössä 

huomiota. Vain televisio- ja radio-ohjelmien ennakkotiedotteissa kerrottiin, että 

ensimmäinen ennuste annetaan kello 22.00 ja uutuutena on ehdokaskohtaisten 

tulosten välitys. Vaalien jälkeen Yleisradion leikkaamissa tulospalvelua käsitelleissä 

leikkeissä kahdessa kehuttiin nopeutta. Muissa kerrottiin laskennan 

epäonnistumisista215 tai pohdittiin toisen päivän äänestyksen lopettamista jo kello 

18.00 ennakkotulosten saamiseksi aikaisemmin illalla. 

Television tulosohjelma kiinnosti vähemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa 

vuosina 1972 ja 1970. Eduskuntavaaleissa 1975 tulosohjelmaa seurasi 22.9.1975 

kello 21.35-24.00 keskimäärin miljoona katselijaa. Vastaavat luvut vuosina 1970 ja 

1972 olivat 1,2 ja 1,1 miljoonaa. (Sisättö 1977, 169).       

4.3.4 Kunnallisvaalit 17.10. ja 18.10.1976 

Vaalitulospalvelua koskeneet muutospaineet kohdistuivat kunnallisvaaleissa 1976 

tulostietojen keruun uudistamiseen. Pitkästä aikaa tekniset asiat eivät aiheuttaneet 

tarvetta uudistaa vaalin ATK-palvelua. Tältä osin oli olemassa hyvät onnistumisen 

edellytykset. 

Kunnallisvaalien tulospalvelun valmistelu alkoi virallisesti johtoryhmän 

ensimmäisellä kokouksella 4.2.1976216. Uuden periaatteen mukaan kunnallisvaalien 

                                                   
212 Kiitoskirje tulospalveluun osallistuneille. Tanninen 24.9.1975. TVU:n ark. 

213 Havaintoja vaalitulospalvelusta 1975. Heino 17.10.1975. TVU:n ark.  

214 Vaasan vaalipiiristä tehtiin syntipukkia. Vaasa 24.9.1975.  

215 Paltamon tuloksia odotettiin turhaan. Kainuun Sanomat 24.9.1975.  

216 Vaalitulospalvelun johtoryhmän kokouksen 4.2.1976 pöytäkirja. TVU:n ark. 
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tulospalveluissa vastuuhenkilö on aluetoiminnan päällikkö ja valtakunnallisissa 

vaaleissa suomenkielisen uutistoiminnan päällikkö. Kokouksessa muodostettiin 

kolme työryhmää, joista yksi valmisteli radio- ja televisio-ohjelmatarjonnan, toinen 

tulosten keruun alueilta ja kolmas ATK-palvelun.  

Yleisradio, STT, Sanomalehtien liitto ja Päätoimittajien yhdistys lähettivät 

22.4.1976 oikeusministerille kirjeen217, jossa pyydettiin oikeusministeriötä 

tutkimaan ja harkitsemaan mahdollisuutta, että äänestys päättyisi toisena 

vaalipäivänä aikaisemmin kuin tähän saakka. Vaikka tiedotusvälineet ovat 

käyttäneet uutta tekniikkaa ennakkotulosten tiedottamisessa, siitä huolimatta 

ratkaisevat tulostiedot saadaan vasta myöhään yöllä. Esityksen mukaan äänestyksen 

lopettaminen aikaisemmin antaisi äänestäjille paremmat mahdollisuudet saada 

normaalin päivärytmin häiriintymättä tiedot vaalituloksesta. Esitys sai runsaasti 

palstatilaa lehdistössä, koska sillä olisi ollut muutoksessa eniten voitettavaa. 

Lopettamalla äänestys aikaisemmin, lehdistölle jäisi enemmän työaikaa seuraavan 

aamun lehden valmistamiseen.218 

Koska oikeusministeriö ei ryhtynyt esityksen pohjalta toimenpiteisiin, päätettiin 

valmistella samanlainen reaaliaikainen hajautettu tulosten keruu- ja jakelujärjestelmä 

kuin kunnallisvaaleissa 1972. Alustavassa selvityksessä ATK-palvelun 

kustannusarvio oli yhteensä 557.000 markkaa. Merkittävän osuuden muodosti 

aluetoiminnan osuus, jossa reaaliaikajärjestelmän poisjättäminen vähentäisi 

kustannuksia arvion mukaan noin 300.000 markkaa.219 Korkeitten kustannusten 

takia Yleisradion johtokunta teki 10.6.1976 päätöksen, jonka mukaan 

aluetoimituksiin ei sijoiteta tietokoneen etäispäätteitä. 

 Kuntatulokset päätettiin välittää aikaisempaan tapaan Yleisradion 

aluekeskuksien kautta Tietotehtaalle puhelimilla. Kunnista ilmoitettiin lopputulos, 

joka sisälsi myös ennakkoäänet. Henkilökohtaisia tuloksia ei välitetty ATK-

järjestelmään. Aikaisemmasta poiketen päätettiin luopua suurkuntien 

äänestysaluekohtaisten tulosten keruusta Helsinkiä lukuun ottamatta. Kustannusten 

lisäksi perusteluna oli tulosten laskennan nopeutuminen kunnissa tietokoneitten 

käytön seurauksena. Suurkuntien tulosten keruun ei enää nähty ATK-osaston 

mukaan merkittävästi nopeuttavan vaali-illan tuloslaskentaa.220  

                                                   
217 Kirje oikeusministerille 22.4.1976. TVU:n ark. 

218 Yleisradion leikepalvelu on arkistoinut asiaa koskevia juttuja useasta sanomalehdestä. Esimerkiksi  
23.4.1976  asiasta kirjoittivat  Uusi Suomi, Hufvudstadsbladet ja Aamulehti sekä 24.4. Kaleva, Keski-
Suomalainen ja Kouvolan Sanomat. TVU:n ark.    

219 Kunnallisvaalit 1976, periaatesuunnitelma. ATK-osasto 12.5.1976. TVU:n ark. 

220 Suunnitelma lokakuun 17.-18. päivinä 1976 pidettävien kunnallisvaalien tulospalvelun 
järjestämisestä. Aluetoiminta 1.10.1976.  TVU:n ark.  
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Vaalitulospalvelun sovellusohjelmisto muokattiin edellisen vuoden 

eduskuntavaaleissa käytetyistä osista. Suurin ero oli paikkojen laskenta 

kuntakohtaisesti eikä vaalipiireittäin kuten eduskuntavaaleissa. Erikoisuutena oli 

vaalitulosten lävistäminen reikänauhalle telex-laitteille sopivaan muotoon. Telexillä 

oli sovittu lähetettäväksi yhteenvetotuloksia aluetoimituksille, koska niille ei tällä 

kertaa hankittu päätejärjestelmää.221 

Tietojenkäsittely ja tulosten jakelu tapahtui eduskuntavaalien 1975 tapaan. Ainoa 

ero oli Puolustuslaitokselta lainattu reikänauhan lävistin, jolla lävistettiin 

reikänauhoille kullekin aluetoimitukselle määräajoin kyseistä aluetta koskevat 

ennusteet vaalipiireittäin. Lävistyksen jälkeen reikänauhat lähetettiin telex-koneilla 

aluetoimituksiin. Menettelyn arvioitiin aluetoiminnan suunnitelman222 mukaan 

merkitsevän 15–30 minuutin viivästymää reaaliajasta. Muussa tapauksessa 

aluetoiminta olisi jäänyt kokonaan ilman ennustetietoja.  

Yleisradion sisäisen kritiikin vähyydestä päätellen, ja oman muistikuvani 

mukaan, ATK-palvelu toimi hyvin. Heikoimmaksi lenkiksi osoittautui telex-

tulosteiden lähettäminen aletoimituksille. Lähetys toimi teknisesti, mutta 

reikänauhat menivät helposti sekaisin ja sen seurauksena tulosten lähettäminen 

alueohjelmien tarpeisiin ruuhkautui. Suurkuntien äänestystulosten puuttuessa 

laskentaan tuli ääniä aikaisempaa huomattavasti hitaammin.  

 Valtakunnan tulosohjelmissa suurkuntien tuloksien välittämisestä luopuminen 

näytti haittaavan lähetyksen alkupuolella. Tämän takia kello 21.00 tietokoneen 

ennuste poikkesi lopputuloksesta huomattavasti223. Eniten poikkesivat 

lopputuloksesta Keskustapuolueen (+3,4), SKDL:n (-1,8) ja LKP:n (-1,8) 

ennusteet224. Edellisissä vaaleissa sovittujen periaatteiden mukaisesti ennusteen 

tuloksia voisi julkistaa vasta, kun 20 % on laskettu.  Tällä kertaa julkistus tapahtui 

kuitenkin vastoin periaatteita eri kanavilla kello 20.55, kun äänistä oli laskettu vasta 

0,7 %. Kumulatiivisiin tuloksiin perustuva ennustemenetelmä ei voinut siinä 

laskennan vaiheessa ennustaa lopputulosta luotettavalla tavalla. Seuraavissa 

tasavallan presidentin valitsijamiesvaaleissa 1978 päätettiin taas kerätä tulostietoja 

myös suurkunnista.   

                                                   
221 Kunnallisvaalit 1976, ATK-palvelu. ATK-osasto 29.9.1976. TVU:n ark.  

222 Suunnitelma lokakuun 17.-18. päivinä 1976 pidettävien kunnallisvaalien tulospalvelun 
järjestämisestä. Aluetoiminta 1.10.1976.  TVU:n ark. 

223. Tuottajien huomioita vaalitulospalvelusta 1976. Radion uutistoimitus 28.10.1976. TVU:n ark.  

224 Kopio ennustetulosteesta kello 20.52, jolloin oli laskettu koko maassa 0,7 %. äänistä.  TVU:n ark. 
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4.3.5 Tasavallan presidentin valitsijamiesvaalit 15.1. ja 16.1.1978  

Tasavallan presidentin valitsijamiesvaaleissa 1978 vähennettiin tulosteiden määrää, 

uusittiin Yleisradion vaalitietojärjestelmä YleVat225 ja valtakunnallisena 

laskentakeskuksena toimi ensimmäisen kerran vuoden 1966 jälkeen taas IBM:n 

palvelukeskus. 

Vaalin tulos näytti olevan ennakkoon selvä, koska suurimmat puolueet olivat 

asettuneet kannattamaan presidentti Kekkosen uudelleenvalintaa. Tavoitteena oli 

toteuttaa mahdollisimman halpa, mutta kuitenkin minimivaatimukset täyttävä 

ATK-palvelu. Tällä kertaa ei voitu käyttää aikaisempaan vaaliin perustuvaa 

ennustetta, koska vertailukelpoista vaalitulosta ei ollut.  ATK-osaston selvityksen226 

mukaan voitaisiin tyytyä saapuneiden äänimäärien yhteenlaskuun ja 

prosenttiosuuksien laskemiseen näistä summista. Myöskään näyttölaitteiden käyttöä 

ei nähty välttämättömäksi. Television tulosohjelmissa tulokset voitaisiin syöttää 

käsin tekstigeneraattoriin ja sitä kautta televisiolähetykseen. Tulosten keruu 

voitaisiin selvityksen mukaan hoitaa aikaisempaan tapaan paitsi, että tietojen 

vastaanotto keskitettäisiin Yleisradion Pasilan studiotiloihin televisiotoiminnan 

läheisyyteen. Lisäksi Pasilaan välitettäisiin valittujen nimet ja äänimäärät, mutta niitä 

ei vietäisi YleVatin käsittelyyn ja jakeluun.  

Keväällä 1978 suoritettujen selvittelyjen pohjalta konttori- ja atk-osasto227 päätti 

toteuttaa presidentinvaalin ATK-palvelun APL-ohjelmointikielellä IBM:n 

laskentakeskuksen APL/SV ympäristössä.  Perusteluina olivat hinta ja hyvät 

kokemukset eräissä muissa Yleisradion ATK-toiminnon APL-kielellä toteutetuissa 

palveluissa.  

APL (A Programming Language) on matemaatikko Kenneth Iversonin (1962) 

1960-luvun alkupuolella kehittämä algoritminen kuvauskieli. APL on 

matemaattinen notaatio eikä tavanomaisessa mielessä ohjelmointikieli. APL:n 

johtavana periaatteena on ilmaista matemaattiset ja tietojenkäsittelyssä tarvittavat 

perustoiminnot funktiosymboleilla, joiden syöttö tietokoneelle edellytti 

erikoisnäppäimistön. APL toimii tulkkiperiaatteella, jolloin lähdeohjelmaa ei 

käännetä, vaan se suoritetaan sitä tulkitsemalla kyseiselle tietokoneelle kehitetyllä 

tulkkiohjelmalla. Rakenteensa takia APL sopii hyvin taulukoiden käsittelyyn, jota 

                                                   
225 Yleisradion vaalitietojärjestelmästä ruvettiin käyttämään lyhennettä YleVat.   

226 Presidentin valitsijamiesvaalien 1978 tulospalvelun toteuttamiseen liittyviä erityispiirteitä. Pertti 
Koivisto 25.8.1977. TVU:n ark. 

227 ATK-osastoon liitettiin uuden tilikauden alkaessa 1.6.1977 Yleisradion konttoriosastoon. Uudesta 
osastosta käytettiin myös nimitystä ATK-toiminto korostettaessa tietotekniikkapalveluja.  
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vaalituloksen laskenta on. Ongelmana oli tulosten muotoilu toimituskäyttöön 

sopiviksi, sillä siihen APL ei tarjonnut hyviä työkaluja.    

Tulosten syöttö tapahtui Pasilasta kymmenen näyttöpäätteen avulla. 

Tulosraporttien jakelu hoidettiin toimituksiin ja STT:lle sijoitetuilla 

kirjoitinpäätteillä vaikka alkuperäisen suunnitelman mukaan päätteitä ei käytettäisi. 

Laitteet toimivat toistensa varajärjestelminä. Lisäksi varauduttiin siirtämään tietojen 

syöttö ja tulostus IBM:n tietokonekeskukseen, jos linjayhteydet eivät toimisi.228 

Vaali-illan tulosohjelmat alkoivat sekä televisiossa että radiossa kello 21.30. 

Television sekuntilistan229 mukaan vaalistudion esittelyn jälkeen luettiin 

ensimmäinen koko maan paikkaennuste kello 21.43, jolloin äänistä oli laskettu 37 

%. Paikkaennuste näytti silloin Kekkoselle neljä paikkaa liian vähän ja Vennamolle 

neljä paikkaa liikaa. Oikea tulos ennustettiin vasta kello 23.17, kun 95 % oli 

laskettu.  

Jälkiarvioinneissa todettiin vaalin ATK-palvelun toimineen hyvin. Yhtiön 

sisäisestä kritiikkikokouksesta on säilynyt vain suomenkielisen radion arvio 

tulospalvelun onnistumisesta230.  Siinä todetaan, että ATK:n osalta tulospalvelu 

toimi hyvin, ja tulosteet todettiin riittäviksi näihin vaaleihin. Ennuste toimi 

aikaisempaan verrattuna huonosti. Syynä oli edellisiä vaaleja yksinkertaisempi 

ennustemenetelmä. Toisaalta voittaja ennustettiin oikein jo heti ensimmäisistä 

tulosteita lähtien.    

4.3.6 Eduskuntavaalit 18.3. ja 19.3.1979 

Suurimmat muutokset liittyivät tällä kertaa vaalitulosten keruuseen ja Yleisradion 

tulosohjelmiin. Vaalipiirien keskuslautakunnat yhdistivät kuntatuloksiin 

ennakkoäänet ennen tiedottamista valtakunnalliselle laskentakeskukselle, ja 

Yleisradiossa ruotsinkielinen television tulosohjelma lähetettiin ensimmäistä kertaa 

television kakkosverkossa. Tämän takia tulosteisiin piti lisätä ruotsinkieliset versiot 

ja laajentaa tulosten jakelua.  Myös Yleisradion ATK-palvelukeskusten käytössä 

tapahtui muutoksia, mutta ne eivät tällä kertaa vaikuttaneet vielä vaalien 

tulospalvelujen ATK-ratkaisuihin. Yleisradion ATK-palvelulle tuli uusi asiakas, kun 

                                                   
228 Tasavallan presidentin valitsijamiesvaalit 1978, ATK-palvelu. ATK-toiminto 5.1.1978. TVU:n ark.  

229 Presidentin valitsijamiesvaalit 16.1.1978 klo 21.35 – 23.51. Sekuntilista kertoo tunnin / minuutin / 
sekunnin tarkkuudella kulloinkin ohjelmassa käsitellyn aiheen.  TVU:n ark.  
230 Presidentin valitsijamiesvaalien tulospalvelun arviointikokous. Risto Pohjanpalo 24.1.1978. TVU:n 
ark.  
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Tilastokeskus halusi ennakkotulokset magneettinauhalla ennakkotilastojen 

lähdeaineistoksi.   

Yleisradiossa laadittiin vuoden 1978 alkupuolella ensimmäisen kerran viisi 

vuotta kattava talous- ja toimintasuunnitelma. Konttori- ja atk-osaston 

viisivuotissuunnitelmassa231 todettiin, että palvelukeskuskäytön kustannusten 

jatkuvasti kohotessa, oli oman tietokonekapasiteetin hankinta jälleen perusteltua 

lähivuosina. Ensimmäisenä toimenpiteenä laadittiin suunnitelma ATK-

palvelukeskusten käytöstä vuosille 1978–1980. Suunnitelman mukaan 

palvelukeskuskäyttö siirretään kustannussyistä Tietotehtaalta Pääkaupunkiseudun 

tietokeskukseen. Lisäksi esitettiin etäkäsittelyn lisäämistä hankkimalla Kesäkadulle 

tietoliikennelaitteisto232. Laitteistoa oli tarkoitus käyttää ensimmäisen kerran 

jäljempänä kuvattavassa vaalitulosten tiedonsiirtokokeilussa VTKK:n kanssa. 

Yleisradio oli monen vaalin yhteydessä ottanut esille oikeusministeriön vaaleista 

vastaavien virkamiesten kanssa mahdollisuuden, että oikeusministeriö ottaisi 

hoidettavakseen vaalien ennakkotulosten keruun ja laskennan. Myös SDP, 

Kokoomus, Keskustapuolue ja SKDL olivat kiinnittäneet huomiota vaalitilastojen 

uudistamisen tarpeellisuuteen osana vaalien tietojenkäsittelyn kehittämistä.233 Nyt 

asiassa päästiin ensimmäistä kertaa käytännön toimenpiteisiin, kun uusi 

oikeusministeriön kansliapäällikkö Kai Korte päätti aloittaa asian valmistelun. 

Seuraavassa tätä kuvataan laajasti, koska asia liittyy vaalitulospalvelun keskeiseen 

osaan eli ennakkotulosten keräämiseen kunnista ja vaalipiireistä.      

Valmistelu käynnistettiin oikeusministeriössä 20.11.1978 pidetyssä 

kokouksessa234, jossa käsiteltiin vaalitulosten laskenta- ja informaatiojärjestelmän 

kehittämissuunnitelman laatimista. Kokouksen pöytäkirjassa todettiin:  

Päällekkäistä työtä Yleisradion kanssa voidaan vähentää siirtämällä tiedot 
konekielisessä muodossa vaalipiirien keskuslautakunnista Yleisradion 
vaalitulospalveluun. Tätä ei voida kuitenkaan toteuttaa vielä seuraavissa valtiollisissa 
vaaleissa kuin enintään kokeiluna. Kokeilukin on varmistettava tavanomaisin 
menetelmin.  

Lisäksi päätettiin, että seuraavaksi laaditaan joulukuun 1978 alkuun mennessä 

toimenpide-ehdotus kokeilun toteuttamisesta.   

                                                   
231 Taloussuunnitelma vuosiksi 1978/79–1982/83. Lamppula 26.1.1978. Tutkijan hallussa   

232 Tietoliikennelaitteiston hankinta Kesäkadulle. Lamppula, 29.12.1978. Tutkijan hallussa.  

233 Vaalitulosten laskentajärjestelmän kehittäminen. Paavo Nikula ja Heimo Taponen 4.4.1978. 
TVU:n ark. 

234 Vaalitulosten laskenta- ja informaatiojärjestelmän kehittämissuunnitelman laatiminen. Yleisradion 
ja oikeusministeriön edustajien välinen neuvottelu. Pertti Saloranta 20.11.1978. TVU:n ark. 
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Alustavan suunnitelman mukaan kokeiluun tulisivat Keski-Suomen ja Uudenmaan 
vaalipiirit, joissa kummassakin seuraavan vaalin tuloslaskenta tapahtuu tietokoneilla. 
Tulokset toimitetaan tietoliikenneyhteyksiä käyttäen valtion tietokonekeskukseen 
(VTKK), jonka tietokoneeseen tiedot kootaan eräänlaiseen keskusrekisteriin. Täältä 
tiedot toimitetaan Yleisradion Kesäkadulla sijaitsevaan tietoliikennelaitteistoon, jossa 
tiedot jatkokäsitellään ja toimitetaan radion ja television tulospalvelun käyttöön.235    

Yleisradiota kiinnosti kokeilussa teknisen toimivuuden ohella selvittää, voidaanko 

kokeilujärjestelmän avulla laskea eduskuntapaikkojen jakaantuminen puolue- ja 

ehdokaskohtaisesti nopeammin kuin aikaisemmin.  Kaukaisempi, jo pitkään 

tavoiteltu tilanne, oli saada kaikki äänestystulokset kerättyä vaalipiirien 

keskuslautakuntien kautta VTKK:n tietokoneeseen ja sitä kautta Yleisradion ATK-

palveluun. Tähän oli tekninen valmius lähes olemassa, sillä tietotekniikan käyttö oli 

oikeusministeriön selvityksen236 mukaan vähitellen yleistynyt niin, että vuoden 1975 

vaaleissa ATK-palvelua käytti neljä vaalipiiriä ja presidentin valitsijamiesvaaleissa 

kaikki muut keskuslautakunnat paitsi Kuopio, Pohjois-Karjala ja Ahvenanmaa. 

Samassa selvityksessä todettiin, että välitettäessä tulokset puhelimilla tietojen 

siirtyminen vaalipiirien keskuslautakunnista valtakunnallisen laskentakeskuksen 

tiedostoihin aiheuttaa noin puolen tunnin aikaviiveen puoluekohtaisessa 

laskennassa. Ehdokaskohtaisessa laskennassa viiveen arvioitiin olevan noin yksi 

tunti. Tietokoneitten välisellä tietojen siirrolla tulokset olisivat valtakunnallisessa 

laskennassa merkittävästi nopeammin.  

Kokeilussa oli tarkoitus siirtää VTKK:n tietokoneeseen kerätyt tiedot 

Kesäkadulle hankittavaksi suunnitellulle tietoliikennelaitteistolle237 ja sitä kautta 

YleVatin tietokantoihin. Koska laitteiston nopeasta hankinnasta jouduttiin 

kuitenkin luopumaan rahoitusongelmien takia, Yleisradio joutui perumaan 

tiedonsiirtokokeilun238. Tämän takia myös oikeusministeriö sanoi irti sopimuksen 

VTKK:n kanssa jo sovitusta kokeilusta239. Yritys oli kuitenkin hyödyllinen, sillä 

oikeusministeriö alkoi kiinnostua tulosten keruusta tietoliikenneverkon kautta 

                                                   
235 Vaalitulospalvelun kehittämiskokeilu eduskuntavaalien 1979 yhteydessä. Lamppula ja Penttinen 
15.1.1978. TVU:n ark. 

236 Oikeusministeriö 26.9.1978. Vaalitulosten laskenta- ja informaatiojärjestelmä, nykyjärjestelmää 
koskeva perustietoaineisto.  Tutkijan hallussa. 

237  Oikeusministeriön tiedonsiirtokokeilu eduskuntavaalien ennakkotulosten laskennassa. Lamppula 
6.2.1979. TVU:n ark. 

238 Konttori- ja atk-osaston kirjelmä uutistoiminnan päällikkö Tanniselle. Lamppula  8.2.1979.  
TVU:n ark. 

239 Irtisanominen 22.2.1979.  TVU:n ark. 
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yhteen tietokantaan, jota voisivat käyttää sekä vaaliviranomaiset että 

tiedotusvälineet.  

Mahdollisten ennenaikaisten eduskuntavaalien takia pidettiin suomenkielisen 

television uutispäällikön johdolla 8.3.1978 epävirallinen kokous240, jossa päätettiin 

varata IBM:ltä syys- lokakuulle samanlainen ATK-laitteisto kuin oli tammikuussa 

pidetyissä presidentinvaaleissa. Koska eduskuntaa ei kuitenkaan hajotettu, 

varsinainen vaalitulosprojekti käynnistettiin vasta lokakuussa 1978.  

 Tilastokeskus halusi saada heti vaalitulospalvelun jälkeen ennakkolaskennan 

tulokset magneettinauhalla. Se aiheutti muutoksen tulosten välitykseen, koska 

Tilastokeskus vaati kuntatuloksiin sisältyvän myös ennakkoäänet. Tämän takia 

oikeusministeriö muutti ohjettaan siten, että kuntien keskusvaalilautakuntien oli 

ennen kunnan tuloksen tiedottamista Yleisradiolle laskettava yhteen ennakkoäänet 

ja vaalipäivän äänet. Muilta osin tulosten keruu oli sama kuin presidentinvaaleissa 

1978.  

ATK-ratkaisun suunnittelu perustui edellisen vuoden ATK-palveluun. 

Suurimmat ohjelmistomuutokset aiheutti ennakkoäänten sisältyminen 

kuntatuloksiin ja lisääntynyt tulosteiden määrä ruotsinkielisten versioitten 

suunnittelun takia. Koska ATK-ratkaisu oli suurelta osin jo koeteltu aikaisemmassa 

vaalissa, oli teknisesti hyvät mahdollisuudet onnistua myös näissä vaaleissa. 

Tulosten käsittely tapahtui IBM:n tietokonekeskuksessa APL/SV 

osituskäyttöympäristössä. Keskuskoneena oli edellisten vaalien tapaan IBM 

370/158-tietokone ja varalaitteena IBM 370/145.241 

Laskenta eteni eduskuntavaaleihin 1975 verrattuna jonkin verran hitaammin, 

koska uuden ohjeen mukaisesti ennen kuntatulosten tiedottamista tulokseen oli 

summattava ennakkoäänet. Laskennan eteneminen on kuvattu taulukossa 11. 
  

                                                   
240 Epävirallinen pöytäkirja 8.3.1978. TVU:n ark. 

241 Eduskuntavaalit 1979, ATK-palvelu. ATK-toiminto 24.2.1979. TVU:n ark. 
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Taulukko 11.  Eduskuntavaalien 1979 puoluekohtaisen laskennan eteneminen  

kello 20.58 21.12 21.26 21.41 21.59 22.18 22.34 22.47 22.59 23.32 

laskettu-% 6 11 21 36 50 66 85 92 95 100 

Lähde: Taulukko on muokattu Atk-osaston kaavioista "Puolueiden prosenttiosuuksien kehittyminen 
ajan ja laskentaprosentin funktiona". TVU:n ark. 

Tulosohjelmat noudattivat aikaisempien eduskuntavaalien sisältöä, jossa tulosten 

esittelyn ja kommentoinnin lisäksi oli tunnelmia puoluetoimistoista ja 

puoluejohtajien arvioita tuloksista. Kummassakin televisio-ohjelmassa esitettiin 

koko maan ennuste heti ohjelman alussa kello 21.01, jolloin oli laskettu 5,8 %.242. 

Radio-ohjelmissa toimittiin samoin. Tuolloin puolueitten prosenttijakautumat 

poikkesivat lopputuloksesta suuresti. Esimerkiksi Keskustapuolueelle näytettiin 

kello 21.01 liian suuri prosenttiosuus 18,8 % (lopputulos oli 17,3 %). Tulos alkoi 

vakiintua vasta noin kello 22.30243.  

Yleisradion sisäisen kritiikkipalaverin dokumenteissa244 todettiin, että alkuillan 

tietojen ja lopullisten tulosten välillä oli liian suuria heittoja. Lääkkeeksi esitettiin 

paluuta alkuaikojen prognoosiin. Toisaalta voi väittää, että koko maan tulosten 

näyttäminen liian aikaisin oli virhe. Tulosten saapumista hidastutti uusi menettely, 

jonka mukaan ennakkoäänet oli lisättävä vaalipäivänä annettuihin ääniin ennen 

tiedottamista Yleisradioon. 

Television katselijatutkimuksen mukaan TV1:n tulosohjelmaa katsoi ohjelman 

alkaessa kello 21.00 1,9 miljoonaa katselijaa, kello 22.00 1,7 ja vielä kello 23.00 1,3 

miljoonaa245. (TV-mittaritutkimus 19.3.1979). 

Lehdistössä vaalien ATK-palvelusta kirjoitettiin muutama lause vaali-illan 

ohjelmien ennakkotiedoissa radio- ja televisiosivuilla. Vaalien jälkeen huomiota sai 

SMP:n tekemä valitus oikeuskanslerille Yleisradion viikkoa ennen julkaisemasta 

arviosta kansanedustajapaikkojen jakaantumisesta vaalipiireittäin. Arvio ei osunut 

lähellekään oikeaa SMP:n kohdalla. Puolue katsoi sen tehneen vahinkoa 

vaalimenestykselleen. Oikeuskansleri totesi, että Yleisradio ei ole toiminut vastoin 

                                                   
242 TV1:n, TV2:n ja radion uutistoimituksen vaali-illan ns. sekuntilistat, joista ilmenee mitä mihinkin 
aikaan on ajettu ulos lähetykseen. TVU:n ark. 

243 Eduskuntavaalit  Radion tulosohjelma 19.3.1979. Yleisradion radioarkisto. 

244 Vuoden 1979 eduskuntavaalien tulospalvelun arviointi. Radion uutistoimitus. Pohjanpalo 
18.4.1979.  TVU:n ark. 

245 Finnpanelin mukaan katselijatutkimuksessa olivat mukana 9-79-vuotiaat Suomen kansalaiset 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 
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toimiluvan ja puoluelain velvoituksia, mutta sen pitäisi kuitenkin pienten 

puolueiden osalta noudattaa arvioinneissaan riittävää varovaisuutta. Lehdistö 

otsikoi tapahtuman harhaanjohtavasti. Esimerkiksi Aamulehti otsikoi 9.8.1979 ”Yle 

sai toruja vaaliennusteesta” ja Suomen Uutiset samana päivänä ”Yleisradion oltava 

varovaisempi vaalitulosennusteissaan”. Seuraavissa vaaleissa korostettiin entisestään 

varovaisuutta ATK-palvelun tuottamien tulosten kommentoinnissa.  

4.3.7 Kunnallisvaalit 19.10. ja 20.10.1980 

Edelliseen vaalitulospalveluun verrattuna muutokset johtuivat vaalin luonteesta. 

Koska pääpaino oli alueohjelmissa, jouduttiin tämän takia asentamaan tulostavat 

päätteet yhtiön aluekeskuksiin ja uudistamaan YleVatin tuottamat tulosteet. Muilta 

osin tietotekniikka ja vaalijärjestelyt noudattelivat eduskuntavaaleja 1979. 

Kuntatulokset (445 kuntaa) välitettiin puhelimitse aluekeskuksiin (14 kpl), joista 

ne tiedotettiin edelleen tulosten vastaanottokeskukseen Helsinkiin. 

Kuntakohtaisten tulosten lisäksi välitettiin Helsinkiin suurkuntien 

äänestysaluekohtaiset tulokset jo perinteiseen tapaan. Tietojenkäsittely tapahtui 

samoilla laitteilla kuin viime vaaleissa, mutta ne sijaitsivat IBM:n uudessa 

toimitalossa Helsingin Munkkiniemessä. Tulosten jakelu tapahtui kiinteillä 

tietoliikennelinjoilla toimivilla näyttöpäätteillä ja alueille sijoitetuilla valintalinjoja 

käyttävillä kirjoitinpäätteillä. Helsingin toimintapisteissä päätteiden käyttäjä oli 

ATK-osaston henkilö. Alueiden käyttäjät koulutettiin Helsingissä. Lisäksi heitä 

varten organisoitiin tukitoiminto vaaliyöksi.246  

Vaalitulosten laskenta ei tällä kertaa onnistunut. Syynä oli VM APL/SV 

osituskäyttöympäristön "jumiutuminen" liiallisen sivutuksen takia. Illan 

tulospalvelun toiminnan on kuvannut osuvasti Helsingin Sanomien piirtäjä Kari 

Suomalainen piirroksessaan, jonka otsikko oli "…TIETOKONE TOIMII!!!! 

TÄSSÄ ON ENSIMMÄINEN KOKO MAAN ENNUSTE". Kuviossa 11 kovasti 

Yleisradion silloista uutistenlukijaa muistuttava henkilö lukee jo tarkistuslaskennan 

lopullisia tuloksia, kun Yleisradion ATK-palvelusta vastanneen suunnittelijan 

näköinen mies tuo juosten lukijalle myöhässä olevan ensimmäisen ennusteen.  

 

                                                   
246 Kunnallisvaalit 1980, ATK-palvelu. Konttori- ja atk-osasto 19.9.1980. Tutkijan hallussa.  
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Kuvio 11.  Kari Suomalaisen piirros Helsingin Sanomissa 22.10.1980   

Kunnallisvaalien ATK-palvelun toiminnasta on säilynyt vain radiouutisten vaali-

illan tulospalvelun kulkua käsittelevä muistio247. Muistiossa laskennan eteneminen 

on kuvattu seuraavasti: 

Jakso 20.15-20.30 
- tuloksia luvattu seuraavan jakson alkuun 
- arvio, että klo 22.00 n. 20-21 % laskettu 

Jakso 21.00-21.15 
- laskentatilanteen kommentointi, pettymys; ei tuloksia, pientä teknistä 

hämminkiä,  kuitenkin yl. optimismia, uskottiin tilanteen selviävän 
- kuntatuloksia suoraan alueilta 
- tietokoneet ylikuormitettuina 
- tuloslaskentaan tulee tietoja vauhdilla  

Jakso 21.50-22.00 (alueohjelmat) 
- kuntatuloksia ja arvioita niiden pohjalta   

                                                   
247 Kunnallisvaalien tulospalvelu radiossa 20.-21.10.1980. Helvi Hämäläinen 27.10.1980. TVU:n ark.  
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- toimituspäällikkö A. Järvinen selostaa tilannetta; kone ylirasittunut, ei jaksa 
laskea kuntatuloksia yhteen, ei arviota milloin valtakunnallisia tulosteita, 
koneisto kootaan käsilaskentaan 

- Ensimmäinen koko maan ennuste klo 22.03, jolloin oli laskettu 10,1 % 
- Ennuste osoitti oikein vaalien lopputuloksen suunnan. Ennuste näytti SDP:n 

voittavan enemmän kuin lopulta voitti. Se veikkasi 1,2 %, kun lopullinen 
voitto oli 0,7. SKDL:n tappio ennustettiin liian pieneksi, keskustan voitto liian 
suureksi ja LKP:n tappio liian suureksi. Kokoomuksen tulos oli jo 0,1 
prosenttiyksikön päässä oikeasta. SMP:lle ennustettiin hieman liikaa 

Jakso 22.45-23.30 
- klo 22.32 ennuste 48 % laskentatilanteesta. Puoluejakauma jo hyvin lähellä 

lopullista (SDP, SKYP, POP ääniosuus sama kuin lopullinen, muilla ero 0,1-
0,4 % lopulliseen, SMP:llä 0,3 %) 

- klo 23.06 tuloste 71,7 % laskentatilanteesta (SDP:n ja LKP:n ääniosuus vastasi 
lopullista, muilla ero lopulliseen 0,1-0,2 %  

Jakso 00.30-00.45 
- klo 00.26 95,5 % laskettu (vain muutamissa 0,1 %:n heitto).  

Kunnallisvaaleista ei ole säilynyt kritiikkipalaverin pöytäkirjaa, mutta itse mukana 

olleena muistelen tulosten hitautta kuvatun lähinnä sanalla katastrofi. 

Jälkeenpäin todettiin hitauden johtuneen uuden VSAPL-etäispalvelujärjestelmän 

käytöstä aikaisemman APLSV:n sijasta. IBM:n mukaan "Vaalipalvelussa käytettyjen 

IBM:n viimeisintä teknologiaa edustavien ja hinnaltaan huomattavasti aikaisempia 

edullisempien näyttöpäätteiden käyttö edellytti VSAPL-etäispalvelujärjestelmää"248. 

IBM:llä ei ollut saman lähteen mukaan vaalien aikaan "tietoa mahdollisista kyseisen 

ohjelman käyttöä rajoittavista seikoista".  

Kunnallisvaalien 1980 jälkeen oli 1980-luvulla järjestettävä ainakin kuusi 

vaalitulospalvelua. Näihin vaaleihin saakka Yleisradio oli aina ollut vastuussa ATK-

palveluista, vaikka varsinainen tietojenkäsittely ostettiin ATK-palvelukeskuksilta. 

Koska palvelukeskuskäytön kustannukset olivat nousussa ja kunnallisvaalien 

epäonnistuminen oli omiaan vähentämään palvelukeskusten kiinnostusta 

vaalitulospalveluihin, konttori- ja atk-osasto esitti Yleisradion johdolle, että yhtiö 

ottaisi hoitaakseen myös vaalien ATK-palvelun. Tämä edellyttäisi oman 

tietokonekeskuksen käsittelykapasiteetin kasvattamista ja keskuslaitteiston 

kahdentamista.249 Esitys johti myöhemmin oman tietokonekeskuksen kapasiteetin 

vahvistamiseen taas kerran vaalitulospalvelun tarpeiden takia. Yleisradion 

                                                   
248 1980 kunnallisvaalien tuloslaskentapalvelu. IBM:n kirje Niemelälle 4.12.1980. Tutkijan hallussa. 

249 Muistio ohjelmajohtaja Silvolalle ja talousjohtaja Haapaselle. Niemelä 8.1.1981. Tutkijan hallussa.   
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johtokunta hyväksyi 2.10.1980250 esityksen Yleisradion ATK-toiminnan 

kehittämiseksi. Sen mukaisesti tarvittavaa tietokonekäsittelyä varten Yleisradio 

vuokraa 1.1.1982 alkaen IBM 4341-tietokoneen. Siirtymäkaudeksi vuokrattiin IBM 

4331-laitteisto 1.12.1980 alkaen lähinnä uusien suorakäyttösovellusten 

kehittämiseksi.   

4.3.8 Presidentin valitsijamiesvaalit 17.1. ja 18.1.1982 

Vuoden 1982 presidentinvaalin tulospalvelun toteuttaminen oli monessa mielessä 

poikkeuksellisen haastava. Vaalit jouduttiin järjestämään ennenaikaisesti tasavallan 

presidentti Kekkosen erottua tehtävästään terveydellisistä syistä. Vaalien 

tietojärjestelmien toteuttamiseen oli aikaa vain kolme kuukautta. 

Normaalijärjestyksessä vaalit piti toimittaa vasta tammikuussa 1984.  

Vaalitulospalvelussa tapahtui suuri muutos tulosohjelmien kilpailutilanteessa 

MTV:n saatua luvan uutistoimintaan. Tulospalvelun johtoryhmässä päätettiin, että 

MTV:tä kohdellaan samoin perustein kuin muitakin ulkopuolisia yhtiöitä. Se voi 

lähettää toimittajan ja kuvausryhmän Yleisradion studiotiloihin, mutta ei saa sen 

enempää palveluja kuin muutkaan. Tulospalvelun MTV saa STT:n kautta.251    

MTV:n ensimmäinen uutislähetys, Kymmenen Uutiset, lähetettiin 1.9.1981 (Pernaa 

2009, 202). Uutislähetysten aloittamista edelsi vuosien tiukka vääntö uutisluvasta. 

Vielä uutislähetysten aloittamisen jälkeenkin MTV:n uutis- ja ajankohtaistoimintaa 

säänneltiin monin tavoin. Alle 24 tuntia vanhoja tietoja sisältäviä uutis- ja 

ajankohtaisohjelmia se sai lähettää vasta vuodesta 1988 alkaen. Tästä johtuen 

MTV:n vaalien tulosohjelmat saatiin ohjelmistoon ensimmäisen kerran vasta 

eduskuntavaaleissa 1991. 

Vaalitulospalvelun toimintaympäristön lisäksi tuli suuria muutoksia 

tietotekniikassa, sillä tällä kertaa voitiin YleVatin kehittämisessä hyödyntää 

Yleisradion uutta Kesäkadun toimitaloon hankittua IBM 4331-tietokonetta. Uusiksi 

teknisiksi kehittämiskohteiksi suunniteltiin tekstitelevision liittämistä 

tietoliikenneyhteydellä tulokset laskevaan tietokoneeseen sekä kuvamuistin 

hankintaa ehdokkaiden kuvien taltioimiseksi ja valittujen kuvien esittämiseksi 

televisio-ohjelmissa. Kumpaankaan ei nähty olevan silloin vielä kuitenkaan 

                                                   
250 Yleisradion hallituksen kokouksen 2.10.1980 pöytäkirjan liite 158. 

251 Johtoryhmän pöytäkirja  23.12.1981. TVU:n ark. 
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mahdollisuuksia. Valmisteluja päätettiin jatkaa, koska seuraavat vaalit olivat tulossa 

viimeistään 15 kuukauden kuluttua.252 

Valitsijamiesvaalien tulosten keruu noudatteli aikaisempaa toimintamallia. 

Puoluekohtaiset tulokset syötettiin Yleisradion tiloissa päätteillä 

tietokonekäsittelyyn. Ehdokaskohtaiset tulokset otettiin vastaan paperille, mutta ei 

syötetty ATK-laskentaan. Tällä kertaa YleVatin kehittäminen APL-kielellä voitiin 

suorittaa omalla tietokoneella. Tuotantoympäristö vuokrattiin kuitenkin IBM:ltä, 

koska Yleisradion laitteisto oli liian pieni vaali-illan tarpeisiin. Uutta oli myös 

MIKKO pienoistietokoneitten hyödyntäminen tekstigeneraattorien ohjauksessa ja 

IBM 3279-graafisten näyttöpäätteiden käyttö televisiolähetyksissä. Kameralla 

kuvattiin näyttölaitteen kuvaruutua, johon voitiin saada kaksiulotteisia kuvia 

havainnollistamaan puolueitten menestystä, kolmiulotteisia kuvia sos/ei-sos 

jakautuman esittämiseen ja piirakkakuvioita paikkajakautumien näyttämiseen. 

Tulosten jakelu tapahtui tietoliikenneyhteyksien avulla Yleisradion, STT:n ja 

Ulkoministeriön tiloihin tilapäisesti asennetuille näyttö- ja kirjoitinpäätteillä 

edellisten vaalien tapaan.253 Ulkoministeriö oli ensimmäistä kertaa Yleisradion 

YleVat-sovelluksen asiakas palvellessaan ulkomaista mediaa. 

Yleisradion sisäisessä kritiikkikokouksessa todettiin, että ATK-palvelu toimi 

erinomaisesti. ATK-osasto totesi omassa arviossaan, että palvelu toimi nopeammin 

kuin koskaan. Se johtui osaksi siitä, että voitiin käyttää testauksessa omaa 

tietokonetta ja ATK-toiminnolla oli hyvä kokemus aikaisemmista vaaleista. 

Ainoana puutteena todettiin olleen taas kerran vaaliliittojen purkamattomuuden. Se 

ei ollut YleVatissa mahdollista, koska purkaminen olisi vaatinut henkilökohtaiset 

äänet ja niitä ei laskennassa käsitelty. Kehittämiskohteeksi seuraavia vaaleja ajatellen 

esitettiin selvitettäväksi vaalipiirien tietokoneitten laskemien tulosten 

hyväksikäyttömahdollisuudet.254   

Valmisteilla oleva vaalipiirien tietokoneitten liittäminen valtakunnalliseen 

tulospalveluun sai lisää tukea Hämeen eteläinen vaalipiiriin keskuslautakunnan 

kritiikistä, jonka se oli lähettänyt oikeusministeriölle ehdokaskohtaisen 

lopputuloksen tiedottamisesta255. Kuvauksen mukaan tietokonelista 

lopputuloksesta oli valmis keskuslautakunnassa kello 23.50, jonka jälkeen tulokset 

annettiin paikalla olleelle lehdistölle ja Yleisradion asettamalle tiedottajalle. Tulokset 

                                                   
252 Johtoryhmän pöytäkirja  9.12.1981. TVU:n ark. 

253 Presidentinvaalit 1982, vaalitulospalvelu. Jarmo Virmavirta 11.12.1981.  TVU:n ark. 

254 Vaalitulospalvelun kritiikkikokous 8.2.1982 TVU:n ark.  

255 Oikeusministeriön tietoon saatettavaa. Hämeen läänin eteläisen vaalipiirin keskuslautakunta 
1.2.1982. Muistio tiedoksi Yleisradiolle. TVU:n ark. 
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oli soitettu Helsinkiin kello 24.00. Helsingistä tiedusteltiin noin kello 01.15, missä 

ehdokaskohtaiset tulokset viipyvät. Uudelleentiedotuksen jälkeen tulokset näytettiin 

televisiossa kello 01.40 eli lähes kaksi tuntia niiden valmistumisen jälkeen. Radio 

luki Hämeen eteläisen vaalipiirin tulokset jo 24.12, koska heillä oli oma toimittaja 

vaalipiirin keskuslautakunnassa Hämeenlinnassa. Tällaiset ongelmat olisi 

poistettavissa tietokoneitten välisellä tiedonsiirrolla. Samalla voitaisiin YleVatissa 

purkaa vaaliliitot puolueitten paikoiksi. Tähän ongelmaan oli kiinnitetty huomiota 

lähes jokaisessa viime vuosien vaaleissa sekä Yleisradiossa että lehdistössä.    

Presidentinvaalien 1978 jälkeen oikeusministeriö käynnisti hankkeen, jonka 

loppuraportissa 1983 mainitaan tehtävänä olleen "kehittää vaalien tuloslaskennan ja 

siihen läheisesti liittyvän tiedottamisen menetelmiä" (Oikeusministeriön selvitys 

1983, 1). Käytännössä kysymys oli selvittää sähköisen äänestyksen käyttöönottoa 

äänestyspaikoilla rakentamalla äänestämiseen soveltuva äänestyskone. Selvitystyön 

toteutti oikeusministeriön, Valtion tietokonekeskuksen ja Oy Nokia Ab 

Elektroniikan yhteinen työryhmä. Selvitystyön tavoitteeksi oli tarkennettu selvittää 

kolmen vaihtoehdon soveltuvuus äänestämiseen tietotekniikan avulla sekä tehdä 

ehdotus yhden tai useamman vaihtoehdon kokeilemiseksi käytännössä. Projektin 

lähtötilanteessa "tutkittaviksi ehdotetut vaihtoehdot perustuivat optiseen lukuun, 

mark-sense- eli rasti ruutuun-menetelmään ja näppäimistön käyttöön" 

(Oikeusministeriön selvitys 1983, 9).  

Työryhmä kuvasi äänestyksen kulun eri vaihtoehdoissa ja niille teknisen 

toteutuksen, joka perustuisi Nokia Elektroniikan valmistamaan MIKKO 

pienoistietokoneeseen. Sama laite oli käytössä joidenkin suomalaisten pankkien 

konttorien asiakaspalveluissa tilitapahtumien tallentamisessa. Työryhmä ehdotti 

tarkemman selvityksen laatimista näppäimistövaihtoehdosta. Esitys ei kuitenkaan 

johtanut käytännön toimenpiteisiin. Myöhemmin vuoden 2008 sähköisen 

äänestyksen kokeilussa käytettiin erityisen äänestyskoneen sijaan mikrotietokoneita.         

4.3.9  Eduskuntavaalit 20.3. ja 21.3.1983 

Valitsijamiesvaalien jälkeen Yleisradion tietotekniikka laati kirjelmän,256 jossa se 

totesi, että ”tulospalvelu on mittasuhteiltaan ja vaikutuksiltaan yhtiön ATK-

resursseihin nähden ylisuuri voimankoetus”. Lisäksi ”ei liene tarkoituksenmukaista, 

että Yleisradio lähes yksin kustantaa taas tämänkin vuosikymmenen 

vaalitulospalvelut tässä laajuudessa”. Perusteluna oli se, että Yleisradion 

                                                   
256 Valitsijamiesvaalit 1982. Niemelä, Lamppula ja Standertskjöld 28.1.1982. TVU:n ark. 
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tietotekniikan tuottamia tulostietoja toimitettiin omien toimitusten lisäksi STT:n 

välityksellä koko Suomen lehdistölle ja ulkoministeriön kautta ulkomaiselle 

medialle. Lisäksi Tilastokeskus sai ennakkotulokset pikatilastoaan varten 

valtionhallinnon käyttöön. Kirjelmän esityksen mukaisesti päätettiin järjestää 

tarjouskilpailu eri vaihtoehtojen selvittämiseksi. Tarjouksessa pyydettiin esitystä 

ATK-palvelun hoitamisesta ”avaimet käteen periaatteella” Ruotsin ja Norjan 

yleisradioyhtiöiden mallin mukaan. Tarjouspyynnöt lähetettiin kuudelle 

vaalitietojärjestelmän mahdolliselle toimittajalle. Yhtään ”avaimet käteen” tarjousta 

ei tullut. Vain IBM ja Nokia osoittivat jonkinlaista kiinnostusta, muut kieltäytyivät 

kokonaan.257  

Koska johtavat tietotekniikkapalveluja tarjoavat yritykset eivät voineet tai 

halunneet tehdä kokonaistarjousta, ainoaksi vaihtoehdoksi jäi Yleisradion itse 

toteuttama vaalitulospalvelu. Tilanne oli nyt kokonaan toinen kuin vuonna 1966, 

jolloin viimeksi hankittiin kokonaisjärjestelmä Yleisradion ulkopuolelta Suomen 

IBM:n toteuttamana. Nyt palvelusta ei nähty enää saatavan julkisuuden tuomaa 

positiivista mainosta, vaan pikemmin se koettiin suurena riskinä. Tarjouspyyntö 

herätti kuitenkin keskustelun Yleisradion roolista vaalien ennakkotulosten 

tiedottamisen vaatimien valtakunnallisten ATK-palvelujen tuottajana, koska yhtiö 

hoiti käytännössä paremmin viranomaisille kuuluvaa vaalitulosten keräämistä 

yhteen keskitettyyn tietokantaan.  

Vaalitulospalvelun osista suurimmat muutokset aikaisempaan verrattuna 

tapahtuivat tekniikka- ja informaatio-osissa. Uutta oli Yleisradion oman 

tietokoneen käyttö, tekstitelevision liittäminen keskustietokoneeseen ja 

tiedonsiirtokokeilut kuuden vaalipiirin käyttämistä tietokoneista Yleisradioon. Tällä 

kertaa kerättiin YleVatiin ensi kertaa valittujen ehdokkaiden nimet ja äänimäärät.  

Vaalitulosten keruu tapahtui edelleen Yleisradion tiloihin aikaisempaan tapaan 

puhelimitse, jonka jälkeen ne tallennettiin ja päivitettiin vaalitietokantoihin. Uutta 

oli ehdokaskohtaisten tulosten siirto kuudesta vaalipiiristä Tietotehtaan, 

Pääkaupunkiseudun tietokeskuksen ja Tietobotnian tietokoneista tiedonsiirtona 

suoraan Yleisradiolle258. Tiedonsiirto oli kokeilu sen mahdollista seuraavissa 

vaaleissa tapahtuvaa laajentamista silmälläpitäen.  

                                                   
257 Vaalitulospalvelun tietojenkäsittelyjärjestelmän tarjouspyynnöt. Standertskjöld 22.3.1982. TVU:n 
ark.  

258 Ehdokaskohtaiseen laskentaan perustuva atk-palvelu eduskuntavaaleissa 1983. Penttinen ja 
Koivisto 10.1.1983. TVU:n ark. 
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Tietokonekäsittely tapahtui tällä kertaa pitkästä aikaa kokonaan Yleisradion 

omalla tietokoneella IBM 4341, jonka keskeisimmät laitteet kahdennettiin ennen 

vaaleja259. Ohjelmointikielenä oli edelleen APL. 

Tulosten jakelussa käytettiin näyttö- ja kirjoitinpäätteiden lisäksi ensimmäistä 

kertaa tulosten siirtoa pienoistietokoneen avulla tekstitelevision tietokoneelle ja sitä 

kautta televisiolähetykseen. Myös television graafisia tulosteita parannettiin 

korvaamalla aikaisemmin käytetyt IBM:n värinäyttöpäätteet pienoistietokoneella, 

joka voitiin liittää osaksi televisiotekniikkaa.260 Tällä ratkaisulla vältettiin 

kuvaruudussa näkyvän grafiikkatuloksen välkkyminen, joka johtui näyttöpäätteiden 

ja PAL-televisiojärjestelmän teknisistä erilaisuuksista. Uudet ratkaisut olivat alku 

televisiotekniikan ja perinteisen tietotekniikan uudenlaiselle työnjaolle, jossa 

keskustietokone laskee tulokset ja pienoistietokoneet jalostavat ne television 

tarpeisiin sopiviksi. 

Vaali-illan tulospalvelu onnistui ja tuotti tuloksia nopeammin kuin koskaan 

ennen eduskuntavaaleissa (taulukko 12). Lopputulos oli selvillä ennätysajassa kello 

23.03 suoritetussa tietokoneajossa, jolloin siitä puuttui vain muutaman 

äänestysalueen ennakkotulos.  

Taulukko 12.   Eduskuntavaalien 1983 puoluekohtaisen laskennan eteneminen  

kello 21.01 21.08 21.12 21.21 21.28 21.32 21.42 21.57 22.11 23.04 

laskettu-% 13 18 23 33 43 50 62 80 89 99 

Lähde: Taulukko on muokattu TV1:n sekuntilistasta 21.3.1983. TVU:n ark. 

Tulosten tiedonsiirtokokeilussa olleista vaalipiireistä tulokset saatiin 0–30 minuuttia 

nopeammin kuin puhelinvastaanoton kautta261.   

Yleisradion televisiokanavilla käytettiin alusta alkaen ennusteita siihen saakka, 

kun saatiin vaalipiirien lopputuloksia. Ensimmäinen ennuste kello 21.01 näytti 

ennusteen tarkkuuden mittarina käytettävälle Keskustapuolueelle 15,8 %:n 

kannatuksen. Se poikkesi 1,5 prosenttiyksikköä lopputuloksesta, joka oli 17,3 %. 

Kello 21.21 esitelty ennuste erosi lopullisesta enää 0,2 prosenttiyksikköä. Se oli 

vähemmän kuin vertailuna käytettävässä eduskuntavaalissa 1966 kello 22.15, jolloin 

prognoosin virhe oli 0,4 prosenttiyksikköä.262   

                                                   
259 Tarjouspyyntöjen vertailu. Standertskjöld 7.6.1982. TVU:n ark.  

260 Eduskuntavaalit 1983, ATK-palvelu. Konttori- ja atk-osasto 11.3.1983. TVU:n ark.   

261 Kommentteja kansanedustajain vaalien 1983 ATK-palvelusta. Konttori- ja atk-osasto 29.3.1983.  
TVU:n ark.  

262 Eduskuntavaalit 1983, TV1:n sekuntilista 21.3.1983. TVU:n ark. 
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Kritiikkikokouksessa uutistoiminnasta vastaava ohjelmajohtaja Pekka Silvola 

totesi, että tulospalvelu sujui hyvin ja se oli samalla ”suurimittaisin tietotekniikan 

oppitunti tavallisille ihmisille Suomessa”263. Myös vaalien toimittamisesta vastannut 

ministeri Christoffer Taxell kiitti hyvästä vaalityöstä todeten oikeusministeriön 

tiedotteessa, että ”Tulosten tiedottaminen toisen vaalipäivän iltana ja sitä 

seuranneena yönä onnistui niin hyvin, että tuskin löytyy vertaa”264. 

Eduskuntavaalien 1983 tulosohjelman katselijamääristä ei ole saatavissa tietoja, 

koska siitä ei ole tehty yleisötutkimusta. 

4.3.10 Tiivistelmä ja arviointi 

Suorakäyttövaiheessa ATK-palvelujen käyttö helpottui ja palvelujen käyttäjien 

tietotekniikkaosaaminen kasvoi päätteiden käytön ansiosta. Osaamisen kasvu lisäsi 

myös uutistoimituksen panosta vaalitietojärjestelmän kehittämisessä, kun 

määriteltiin ATK-palvelujen tavoitteita. Vaalitulospalvelu oli eräkäsittelyvaiheen 

tavoin keskeisessä roolissa päätettäessä ATK-osaston toimintojen ulkoistamisesta, 

kotouttamisesta ja sisäistämisestä.  

ATK-palvelun asiakkaat 

Vaalitulospalvelun ulkoisista asiakkaista television katselijoiden mielenkiinto 

tulosohjelmien katselussa oli eräkäsittelykauden tapaan edelleen korkea. 

Esimerkiksi vuoden 1975 eduskuntavaalien tulosohjelmaa seurasi keskimäärin 

miljoona katselijaa, jossa oli 0,4 miljoonaa laskua vuoden 1970 vaaliin verrattuna 

(Sisättö 1977, 173).  Lehdistössä vaalitulospalvelun tietotekniikka ei sen sijaan enää 

kiinnostanut, koska sillä ei ollut enää uutuusarvoa. Lehdistöä kiinnostivat lähinnä 

epäonnistumiset, josta hyvä esimerkki oli kunnallisvaalien 1980 laskennan 

hidastelun herättämä kirjoittelu.   

Yleisradion vaalitietojärjestelmän sisäiset asiakkaat olivat jo pitkään vaatineet 

tulosohjelmien tekoon päätteitä, joilta voi lukea ja selata tuloksia reaaliajassa. 

Suorakäyttöä kokeiltiin vuoden 1972 ennenaikaisissa eduskuntavaaleissa, mutta 

päätteet tulivat käyttöön vasta saman vuoden kunnallisvaaleissa. Suorakäyttö antoi 

uutistoimittajille mahdollisuuden käyttää itse päätettä tulosten katseluun, mutta 

vasta vuoden 1975 eduskuntavaaleissa silloinen kommentaattori käytti suorassa 

                                                   
263 Uutistoiminnan pöytäkirja 20.4.1983. Vaalitulospalvelun kritiikkikokous. TVU:n ark. 

264 Oikeusministeriön lehdistötiedote 26.3.1983. TVU:n ark. 
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lähetyksessä itsenäisesti päätettä tulosten lähettämiseen televisiokuvaan. Tulokset 

haki kuitenkin päätteelle valmiiksi kommentaattorin vieressään istunut ATK-

osaston asettama päätekäytön osaava henkilö. Suorakäyttövaiheen viimeisessä 

vaalitulospalvelussa 1983 uutistoimittajien omaehtoinen päätteiden käyttö oli jo 

yleistä, mutta silloinkin kommentaattorin apuna oli päätetyöskentelyyn tottunut 

henkilö.  

Tulosohjelmissa ennusteen hyväksikäyttö oli haparoivaa. Välillä sitä käytettiin 

ohjelmien alusta alkaen, vaikka ennen vaaleja oli sovittu, että ennustetta ei kannata 

käyttää ennen kuin koko maassa on laskettu vähintään 20 %. 

Eräkäsittelyvaiheeseen verrattuna Yleisradion vaalitietojärjestelmän uusi 

asiakaskunta yhtiön sisällä oli yhtiön aluetoiminta. Uusia ulkoisia asiakkaita olivat 

ulkoministeriö ja Tilastokeskus.   

 

ATK-palvelut 

 

Suorakäyttövaiheessa voitiin päätteitä käyttämällä nopeuttaa tulosten jakelua ja 

käyttää uusia tulostusmahdollisuuksia, joista varsinkin grafiikka sopi hyvin 

televisiolähetykseen. IT-palvelun sisältöön vaikutti päätös luopua prognoosista 

vuoden 1970 epäonnistumisen takia. Tämän jälkeen tuotettiin väliaikatuloksia 

laskemalla yhteen saapuneet tulokset ja laatimalla niiden perusteella ennuste 

lopputuloksesta. Ennustamisen toimivuutta uudessa tilanteessa parannettiin 

keräämällä 17 suurkunnasta tulokset äänestysalueittain. Tulosten keruu nopeutui, 

sillä suorakäyttövaiheen viimeisessä vaalissa esimerkiksi kello 22.00 oli laskennassa 

mukana jo 78 % kaikista annetuista äänistä. Ensimmäisessä tietokonevaalissa 

vuonna 1966 vastaava luku oli 11 %. Vaikka laskentanopeus kasvoi, ennusteen 

tarkkuus ei parantunut prognoosiin verrattuna.  

ATK-palvelujen nopeuden kohoamisen ohella myös palvelujen volyymi kasvoi. 

Suorakäyttövaiheessa palvelu ulottui jo yhtiön alueellisiin toimintapisteisiin 

tietoliikenneyhteyksien kehittämisen ansiosta. Volyymin lisäystä aiheutti myös 

ruotsinkielisten tulosohjelmien siirtyminen television 2-verkkoon ja tekstitelevision 

liittäminen vaalitietojärjestelmään. ATK-palvelujen käyttöä rajoitti käytettävissä 

ollut näyttö- ja kirjoitinpäätteiden määrä, joka koettiin vaaleissa liian pieneksi.    

 

Yleisradion vaalitietojärjestelmä 

 

Prosessit: Suurimmat muutokset tapahtuivat tulosten keruussa kunnista ja 

vaalipiireistä.  Ennakkotulosten tiedottamista nopeutettiin oikeusministeriön 
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myötävaikutuksella monella tavalla. Merkittävin muutos oli äänestysaluekohtaisten 

tulosten välittäminen vaalipiirien suurimmista kunnista (17 suurkuntaa) vuoden 

1972 eduskuntavaaleista lähtien täydentämään pienten maalaiskuntien tuloksia 

vaalitulospalvelun alkuvaiheessa. Vuoden 1975 eduskuntavaaleista alkaen 

ennakkoäänet tiedotettiin heti kello 20.00 jälkeen, joka omalta osaltaan nopeutti 

tulostietojen kertymää. Realistisena tavoitteena nähtiin tietotekniikan käyttäminen 

tulosten siirtämisessä tiedonsiirtona valtakunnalliseen laskentakeskukseen ja sitä 

kautta ennakkotuloksia tarvitseville. Ensimmäinen tiedonsiirtokokeilu suoritettiin 

vuoden 1983 eduskuntavaaleissa kuudesta vaalipiiristä hyvin tuloksin. 

Yleisradiossa tietotekniikan ja uutistoimitusten välinen yhteistyö ei ole aina 

toiminut vaali-illan ongelmien hallinnassa. Vaalitulosten tiedottamisen hallintaa 

yritettiin suorakäyttövaiheessa parantaa perustamalla ATK-osaston ja 

uutistoiminnan johdon yhteinen valvontaryhmä, joka teki päätökset poikkeaviin 

toimiin ryhtymisestä ja hoiti tiedottamisen ongelmatilanteista keskitetysti yhtiön 

ulkopuolelle. Yhteydenpito keskeisten toimijoiden välillä hoidettiin vaali-illaksi 

perustetun käsivalintaisen kenttäpuhelinkeskuksen kautta. Tämän lisäksi ATK-

palveluun osallistuneilla oli oma yhteydenpitomenettely, joka käytti yhtiön 

normaalia sisäistä puhelinverkkoa.         

  

Tietosisältö: Merkittävä lisäys tietosisältöön oli vaalitulosten tiedottaminen 17 

suurkunnasta äänestysalueittain. Se lisäsi tulostietojen määrää merkittävästi. Uutta 

oli myös valituksi tulleitten ehdokkaitten tietojen kerääminen vaalitietojärjestelmään 

ensimmäisen kerran vuoden 1983 eduskuntavaaleissa.  

 

Osallistujat: Ensimmäisten tietokonevaalien yhteydessä muotoutunut 

vaaliorganisaatio ja osallistujat eivät olennaisesti muuttuneet suorakäyttövaiheen 

aikana. Yleisradion sisällä tietotekniikkaosaston lisäksi palvelujen tarjoajaksi teki 

vaiheen loppupuolella tuloaan television tuotantotekniikka, joka alkoi kehittää 

YleVatin liittämistä televisiolähetykseen.  

 

Tekniikka: Vaalien ennakkotulosten laskennassa ja tiedottamisessa Yleisradio oli 

edelleen keskeisin ATK-palvelujen tuottaja. Vähitellen myös kunnat ja vaalipiirit 

käyttivät omissa tulospalveluissaan yhä enemmän ATK-palveluja. 

Suorakäyttövaiheen lopussa lähes kaikki vaalipiirit laskivat tuloksensa tietokoneella 

joko VTKK:ssa tai lähialueen ATK-palvelujen tuottajalla.  

Vuoden 1983 eduskuntavaalien tulospalvelua lukuun ottamatta tietojenkäsittely 

hoidettiin palvelukeskuksissa Yleisradion ATK-osaston suunnittelemalla ja 
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toteuttamalla ohjelmistolla. Ohjelmointikielenä oli vuoteen 1978 saakka COBOL, 

jonka jälkeen vaaliohjelmissa otettiin käyttöön APL.  

Yleisradion valitseman strategian mukaisesti laiteympäristönä oli IBM vuoden 

1972 kunnallisvaaleja lukuun ottamatta, jolloin tietojenkäsittely hoidettiin Nokian 

GE 600-laitteistolla. Kunnallisvaalien ratkaisu oli silloin "aikaansa edellä", koska 

tulosten syöttö tapahtui hajautetusti maakunnista keskitettyyn IDS-tietokantaan ja 

sieltä kyseltäväksi näyttö- ja kirjoitinpäätteillä. Vaikka palvelu toimi hyvin, 

vaalitulosten tallennus päätettiin toteuttaa sen jälkeen kuitenkin keskitetysti 

Helsingissä kustannussyistä. Vuoden 1983 eduskuntavaaleissa tietojenkäsittely 

tapahtui taas Yleisradion omaan käyttöön hankkimalla IBM 4341-laitteistolla. 

Suorakäyttövaiheessa vaaliennusteet laskettiin kumulatiivisten tulosten 

perusteella. Oletuksena oli, että laskettujen äänien jakautuminen puolueille on sama 

kuin laskematta olevissa tuloksissa. Näin ei kuitenkaan aina ole varsinkaan 

Keskustapuolueen osalta, sillä sen kannatus on ollut aina suurempi nopeasti 

tuloksen laskevissa pienissä maalaiskunnissa kuin hitaammissa kaupunkikunnissa. 

Siksi ennuste näytti laskennan alkuvaiheessa Keskustapuolueelle liian suurta 

kannatusta. Tätä ilmiötä ei esiintynyt aikaisemmin käytetyssä prognoosissa, koska se 

perustui edustavaan otokseen eikä kumulatiiviseen laskentaan.  

Vaalitulospalvelun toimintaympäristö 

Teknologiset tekijät: Suorakäyttövaiheen teknologia vastasi vaiheen loppupuolella jo 

hyvin vaalitulosten laskennan ja tiedottamisen tarpeita. Vaikeuksia oli lähinnä 

tulosten keruussa kunnista ja vaalipiireistä. Keruu perustui edelleen 

puhelinverkkoon, jossa muutamissa paikoissa oli käytössä vielä käsivälitteisiä 

puhelinkeskuksia.  

Yleisradion tavoitteena oli jo pitkään ollut saada oikeusministeriö hoitamaan 

vaalitulosten keruun puhelinvälityksen sijasta sähköisesti valtakunnalliseen 

laskentakeskukseen, josta media voisi saada tulokset tulospalveluihinsa. 

Ensimmäisen kerran kokeiltiin tulosten siirtoa tiedonsiirtoverkon kautta kuudesta 

vaalipiiristä VTKK:lle ja sieltä Yleisradioon vuoden 1983 eduskuntavaalien 

yhteydessä. Samana vuonna valmistui oikeusministeriön asettaman työryhmän 

selvitys äänestyskoneen kehittämisestä, jossa tehtävänä oli kehittää tuloslaskennan 

ja tiedottamisen menetelmiä tietotekniikan avulla. Selvityksen mukaan 

äänestyskoneen toteuttaminen ei ollut kuitenkaan silloin perusteltua.   
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Poliittisjuridiset tekijät: Suorakäyttövaiheen aikana poliittinen tilanne vaikutti 

poikkeuksellisen paljon vaalien tietotekniikkaan. Suorakäyttövaiheen kuluessa 

toimitettiin yhdeksän yleistä vaalia. Näistä neljä oli eduskuntavaalia, joista kaksi 

järjestettiin poikkeuksellisesti tasavallan presidentin hajotettua eduskunnan ja 

määrätessä järjestettäväksi uudet vaalit. Hajotusvaalit olivat teknisesti haastavia, 

koska valmisteluihin oli aikaa vain kolme kuukautta. Myös presidentinvaalit 1978 ja 

1982 olivat tavanomaisista poikkeavia ja vaativat erityisratkaisuja. Poikkeuksellisten 

vaalien ajankohtien ohella puoluepolitiikka vaikutti Yleisradion vaaliohjelmissa ja 

näkyi myös vaalitulospalvelujen suunnittelussa esimerkiksi toiveina muuttaa silloista 

tuloslistoilla käytettyä jakoa sosialistisiin ja ei-sosialistisiin puolueisiin. 

Oikeusministeriö paransi lain antamin valtuuksin mahdollisuuksia nopeaan 

ennakkotulosten tiedottamiseen määräämällä kuntia ja vaalipiirejä laskemaan 

tulokset puolueittain, eikä vaaliliitoittain. Lisäksi annettiin mahdollisuus alkaa laskea 

ennakkoääniä jo kello 16.00, jotta kello 20.00 olisi mahdollisimman suuri osa 

ennakkoäänistä tiedotettavissa keskitettyyn tulospalveluun. Tärkeä muutos oli myös 

Yleisradion pyynnöstä oikeusministeriön tuella toteutettu 17 suurkunnan tulosten 

välittäminen Yleisradion vaalitietojärjestelmään. Muutos tähtäsi tulospalvelun 

nopeuttamiseen ja kumulatiiviseen laskentaan perustuvan ennusten tarkkuuden 

parantamiseen otokseen perustuneen prognoosin jäätyä pois.   

Sosiaaliset tekijät: Vaalitulospalvelun näkökulmasta keskeisiä sosiaalisia tekijöitä ovat 

kansalaisten äänestyskäyttäytyminen ja tietotekniikan osaaminen. Varsinkin 

suorakäyttövaiheen alkuaikoina elettiin poliittisesti aktiivista aikaa, joka ilmeni 

muun muassa nykyiseen verrattuna korkeana äänestysvilkkautena ja suurina 

puolueiden kannatusten muutoksina. Suuret muutokset tekivät vaalien 

ennakkotuloksen nopeasta tiedottamisesta vaikeaa.  

Vaalien tulosohjelmat olivat edelleen hyvä kanava välittää tietoa tietotekniikan 

mahdollisuuksista ja tehdä sitä tutuksi. Vuoden 1983 eduskuntavaalin 

arviointitilaisuudessa todettiin osuvasti, että tulosohjelma oli ”suurimittaisin 

tietotekniikan oppitunti tavallisille ihmisille Suomessa”265.  Yleisemminkin voidaan 

sanoa, että vaaleilla oli merkittävä asema tietotekniikan tunnetuksi tekemisessä 

(Suominen 2000, 220).    

Taloudelliset tekijät: Taloudellisista tekijöistä suorakäyttövaiheen vaalien 

tietotekniikkaan vaikuttivat lähinnä Yleisradion talousvaikeudet 1970-luvun 

alkupuolella. Tämän seurauksena yhtiö luopui omasta tietokonekeskuksesta ja siirsi 

                                                   
265 Vaalitulospalvelun kritiikkikokous 8.2.1982. TVU:n ark.  
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ATK-käyttöpalvelut palveluyrityksiin vuoteen 1980 saakka. Vaalitulospalvelun 

kannalta ongelmana oli testausten järjestäminen kohtuullisin kustannuksin, koska se 

vaati palvelukeskuksen tietokoneen varaamista kokonaan vaalitietojärjestelmän 

käyttöön. Tämä oli yksi syy vuoden 1980 kunnallisvaalien epäonnistumiseen, kun 

testauksessa jouduttiin säästämään sen kalleuden takia.  

4.4  PC-kausi 1984-2000 

Vuonna 1983 Suomessa tuli myyntiin IBM PC266, joka oli lähtölaukaus 

mikrotietokoneiden läpimurrolle (Manninen 2003, 90). Jo 1970-luvulla oli käytössä 

useita erilaisilla käyttöjärjestelmillä ja suorittimilla toimivia laitteita. Niille oli aluksi 

saatavissa niukasti sovellusohjelmistoja ja ne olivat lisäksi vaikeasti sovitettavissa 

yhteen yrityksissä käytössä olleisiin ATK-järjestelmiin. Tämän takia sen ajan ATK-

ammattilaiset eivät ottaneet mikrotietokoneita vakavasti, ja vasta IBM:n tulo 

markkinoille loi uskottavuutta mikrotietokoneisiin myös ATK-ammattilaisten 

keskuudessa (Bell, Linturi & Tala 1993, 122-123). Käytännössä IBM PC:stä ja sen 

käyttämästä DOS-käyttöjärjestelmästä tuli nopeasti teollisuusstandardi, ja monet 

laitevalmistajat alkoivat valmistaa IBM PC:n kanssa yhteensopivia halvempia 

laitteistoja.  

Vaalitulospalvelussa käytettiin mikrotietokoneita ensimmäisen kerran 

televisiografiikan tuottamisessa kunnallisvaaleissa 1984. Tästä alkoi tämän 

tutkimuksen määritelmän mukaan ajanjakso, jota kutsutaan PC-kaudeksi.  PC-

kauteen ajoittui neljä eduskuntavaalia, kolme kunnallisvaalia, kaksi 

presidentinvaalia, EU-kansanäänestys ja yhdet europarlamenttivaalit.                          

4.4.1 Kunnallisvaalit 21.10. ja 22.10.1984  

PC-kauden alkaessa mikrotietokoneet tekivät tuloaan Yleisradiossa konttori- ja atk-

osaston toteuttaman hallinnollisen tietojenkäsittelyn ohella myös television 

tuotantotekniikkaan urheilukilpailujen tulospalvelussa ja grafiikkakuvien sekä 

taulukoiden tuottamisessa televisio-ohjelmiin. Tuotantotekniikasta vastasi TV-

ohjelma 1:n käyttöosasto, jolla oli kunnallisvaaliprojektia käynnistettäessä jo jonkin 

verran kokemusta mikrotietokoneitten käytöstä. Koska vaalitulospalvelussa oli 

                                                   
266 PC (personal computer) termin synonyyminä käytetään tässä tutkimuksessa termiä 
mikrotietokone.  
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tarve siirtää YleVatin laskemat tulokset grafiikkana tulosohjelmiin, vaaliprojektissa 

"törmäsi" käytännössä kaksi erilaista tietotekniikan käyttöä suunnittelevaa ja 

toteuttavaa työkulttuuria. Tämä kuvastanee yleisemminkin tilannetta, jossa 

keskitettyjen hallinnon tietojärjestelmien osaajat kohtasivat yritysten 

tuotantoprosesseissa käytettävien teknisten järjestelmien toteuttajia. Aikaisemmin 

kumpikin henkilöryhmä toimi erillään toisistaan, mutta mikrotietokoneitten tulo 

prosesseihin loi tarpeen toimia yhteistyössä. Perusteknologia oli sama, mutta 

toimintatavat olivat erilaisia. Erot aiheuttivat ainakin tutkittavassa Yleisradion 

tapauksessa ongelmia. Kysymyksessä oli uuden merkittävän toimijan tulo vaalien 

ennakkotulosten tiedottamista palvelevaan tietotekniikkaan.  
Tulosten keruu tapahtui aikaisempien kunnallisvaalien tapaan. Ainoa muutos oli 

automaattipuhelinyhteyksien käyttö induktoripuhelimien sijasta. Myös 

vaaliohjelmisto, keskustietokone ja tietoliikenneverkko työasemineen olivat samoja 

kuin edellisissä vaaleissa.267 

 Aikaisempaan verrattuna kului enemmän aikaa testaukseen sovitettaessa 

YleVatin tuottamia tuloksia television grafiikkajärjestelmään, jonka pohjana olivat 

urheilukilpailujen tulospalveluissa käytetyt IBM PC:n kanssa yhteensopivat 

mikrotietokoneet ja TV1:n käyttötekniikan laatima ohjelmisto. Urheilukilpailuissa 

tulospalvelujärjestelmä asennettiin muutama päivä tai joskus jopa tunti ennen 

televisiolähetystä. Vaalitulospalveluun tämä toimintatapa ei sovi, koska 

vaalitietojärjestelmän testaamisessa pitää koko toimintaketjun testiaineistojen 

syötöstä televisiografiikkatulosteisiin saakka olla käytössä hyvissä ajoin ennen 

vaaliviikonloppua. Aikaisemmin oli pyritty siihen, että YleVat ”jäädytettiin” viikko 

ennen vaalipäivää. Jos muutoksia jouduttiin tekemään, se tapahtui vaikeutettua 

menettelyä soveltaen. Tämä aikataulu grafiikan osalta ei tällä kertaa onnistunut. 

Kunnallisvaalien 1984 IT-palvelussa268 olivat käytössä molemmat yhtiön IBM 

4341-keskustietokoneet, yli 50 päätettä, kymmenkunta mikrotietokonetta ja koko 

tekstitelevisiojärjestelmä. Tietotekniikka toimi kokonaisuudessaan hyvin, vaikka 

Yleisradion IBM 4341-tietokoneen keskusyksikkökapasiteetti oli ajoittain 100 % 

käytössä.269 

Kritiikkipalaverissa270 kiinnitettiin huomiota ATK-osaston ja TV-käyttöosaston 

epäselvään työnjakoon. Siksi seuraavien vuoden 1987 eduskuntavaalien 

                                                   
267 ATK-palvelu. Niemelä ja Lamppula 25.10.1984. TVU:n ark. 

268 PC-kaudella Yleisradiossa lyhenne IT tuli yleiseen käyttöön ATK-termin rinnalle.   

269 ATK-palvelu. Niemelä ja Lamppula 25.10.1984. TVU:n ark. 

270 Kunnallisvaalitulospalvelun jälkiarviointi. Tv-uutistoimituksen kokousmuistio 31.10.1984. TVU:n 
ark.  
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vaalitulosgrafiikan suunnittelu tulisi aloittaa hyvissä ajoin, jotta sekä työnjako että 

vastuualueet olisivat selvät.   

4.4.2 Eduskuntavaalit 15.3. ja 16.3.1987 

Suurimmat muutokset tapahtuivat tietojenkäsittelyn kustannusten jaossa, 

vaalilainsäädännössä ja vaalipiirien käyttämässä tietotekniikassa, joka keskitettiin 

Valtion tietokonekeskukseen (VTKK) kolmea vaalipiiriä lukuun ottamatta. 

Yleisradion tulospalvelu perustui edelleen oman tietokonekeskuksen käyttöön ja 

tulosten keruuseen puhelimitse suoraan kunnista. Joitakin tuloksia siirrettiin myös 

tietoliikennelinjojen kautta VTKK:n ja PTK:n (Pääkaupunkiseudun tietokeskus) 

tietokoneista.  

Oikeusministeriö, STT ja Yleisradio ovat ensimmäisestä tietokonevaalista 

lähtien perustaneet yhdessä vaalitulosten tiedottamista varten valtakunnallisen 

tiedotuskeskuksen, jonka toiminnasta on käytännössä huolehtinut Yleisradio. 

Yleisradio maksoi STT:n pientä maksua lukuun ottamatta toiminnan IT-

kustannukset, jotka olivat jatkuvasti kohonneet. Oikeusministeriölle lähetetyn 

kirjelmän271 mukaan eduskuntavaalien 1983 vaalitulospalvelun järjestäminen 

aiheuttaa Yleisradiolle 2.454.000 markan erillismenon, josta vaalitulosten 

keräämisen ja tietojenkäsittelyn osuus on 960.000. Vuosien 1987-1988 vaalien 

järjestämisestä aiheutuva rahoitustarve on kirjelmän mukaan yhteensä 7,4 milj. mk, 

josta tietotekniikan osuus on 2,9 miljoonaa markkaa.  Kirjelmässä esitettiin, "että 

vaalien ennakkotulosten kokoamisesta ja tietojenkäsittelystä v. 1987-1988 

aiheutuvat menot siirretään asteittain rahoitettavaksi valtion varoin. Vuoden 1987 

valtion lisämenoarvioon esitetään varattavaksi 320.000 markan (1/3 ko. menoista) 

määräraha ko. tarkoitukseen". Esitys hyväksyttiin lisämenoarvioon. Myönteiseen 

päätökseen vaikutti todennäköisesti oikeusministeriön ja Yleisradion pitkään 

jatkunut hyvä yhteistyö vaalien tulospalvelujen järjestämisessä. Päätös oli myös 

periaatteellinen, sillä samalla valtionhallinto tunnusti vastuunsa vaalien 

ennakkotulosten keräämisestä valtakunnalliseen laskentaan. 

 Vaalilakia muutettiin siten, että alle 50 äänestäjää käsittävät äänestysalueet oli 

laskettava yhdessä jonkin suuremman alueen kanssa. Yhdistäminen tapahtui 

                                                   
271 Kirjelmä oikeusministeriölle. V. 1987-1988 vaalien ennakkotulosten kokoamisesta ja tietojen 
käsittelystä aiheutuvien menojen rahoittaminen valtion varoin. Sakari Kiuru ja Jouni Mykkänen 
3.2.1987. TVU:n ark. 
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vaalipiirien keskuslautakunnissa. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että kaikkien 

pienten äänestysalueitten äänet eivät ehtineet mukaan ennakkolaskentaan.  

Tulosten keruu ja käsittely noudatteli edellisten vaalien malleja. Lisänä oli 

tulosten siirto VTKK:n ja PTK:n tietokoneista datasiirtona Yleisradion YleVat-

järjestelmään. Tulostietokantojen päivitys tapahtui kuitenkin puhelimitse 

vastaanotetuilta lomakkeilta. VTKK:n kanssa oli sovittu, että YleVatin tiedostoihin 

siirretään muutaman kerran illan kuluessa väliaikatietoja samalla, kun ne tulostuvat 

VTKK:n laskentaa käyttävien vaalipiirien (11 vaalipiiriä 15:sta) keskuslautakuntien 

kirjoittimille. YleVatissa ei käsitelty tuloksia. Ne välitettiin kuitenkin edelleen 

Yleisradion ja STT:n kirjoittimille.272 PTK:n tietokoneesta siirrettiin Espoon ja 

Vantaan tuloksia. Kun vaalipiiri oli kokonaisuudessaan laskettu, valittujen nimet 

äänimäärineen siirrettiin Yleisradioon välitettäväksi etukäteen sovituille tulostimille. 

Lisäksi tiedot syötettiin käsin YleVatin tietokantaan.273     

Tulosten jakelussa kehitettiin television kuvallista ilmaisua hankkimalla laser-

kuvamuistit, joita ohjattiin YleVatista saatavilla ehdokastiedoilla. Kuvamuisteille oli 

tallennettu etukäteen lähes kaikkien ehdokkaiden kuvat, joista voitiin YleVatista 

poimittujen tietojen perusteella poimia valittujen nimet ja kuvat kuvaruutuun.274  

Tulosten tiedottaminen 17 suurkunnasta äänestysalueittain sujui hyvin, mutta 

muiden osalta tietojen välittäminen epäonnistui. Tietohallinto-osaston275 

muistiossa276 todetaan, että VTKK:n kautta piti saada suoraan 

tietoliikenneyhteyksien kautta tulokset 11 vaalipiiristä, mutta tämä toimi kuitenkin 

hitaasti monien teknisten ja organisatoristen ongelmien takia. Puhelimitse 

tapahtuva tiedottaminenkin oli hidasta, koska tulokset piti ohjeen mukaan välittää 

ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet yhteenlaskettuina. Se puolestaan viivästyi 

VTKK:n hitauden takia.  Kello 21.01 oli laskettu 10 % ja 21.58 vasta 65 % kuten 

taulukosta 13 ilmenee.  
  

                                                   
272 Täsmennyksiä eduskuntavaalien 1987 ATK-palveluun.  Lamppula 10.3.1987. TVU:n ark. 

273 Sama. 

274 Televisiouutisten muistio 12.3.1987.   

275 Konttori- ja atk-osastosta oli muodostettu kaksi uutta osastoa, jotka olivat tietohallinto-osasto ja 
konttoriosasto.  Samalla ATK termin sijasta ruvettiin käyttämään myös lyhennettä IT. 

276 Eduskuntavaalien 1987 vaalitulospalvelun kritiikkikokoukselle, ATK-palvelun toiminta. Lamppula 
24.3.1987. Uutistoiminnan pöytäkirjan 22.4.1987 liite 8. TVU:n ark. 
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Taulukko 13.  Eduskuntavaalien 1987 puoluekohtaisen laskennan eteneminen  

kello 21.01 21.06 21.18 21.30 21.43 21.58 22.11 22.25 23.53 23.59 

laskettu-% 10 15 22 38 55 65 72 78 98 99 

Lähde: Taulukko on muodostettu TV1:n Vaalit-87 tulosohjelman (Yleisradion TV-arkisto) ja radion 
sekuntilistan (TVU:n ark.) perusteella.  

Hitaudesta johtuen ennusteen laskenta perustui alkuillasta pääasiassa ennakkoääniin 

ja suurkuntien äänestysalueitten tuloksiin. Kun Yleisradion TV1 aloitti 

tulosohjelmansa ennusteella kello 21.00, oli laskettu vain 10 % kaikista annetuista 

äänistä. Ennuste näytti silloin Keskustapuolueelle 16,7 %. Koska lopullinen tulos 

oli 17,6, oli ennusteen virhe 0,9 prosenttiyksikköä eli 0,6 pienempi kuin 

eduskuntavaaleissa 1983. Keskustapuolueen ennusteen poikkeama johtui lähinnä 

Vaasan vaalipiirin laskennan jumiutumisesta.277   

Ongelmista huolimatta datasiirto VTKK:n vaalitietojärjestelmästä oli 

ensimmäinen konkreettinen askel tilanteeseen, jossa oikeusministeriö hoitaa 

tietojen keruun valtakunnalliseen tuloslaskentaan. Samalla se todisti, että 

nykyaikainen tietojenkäsittely ja tietoliikenne voi korvata Yleisradion siihen asti 

hoitaman tulosten keruun. Siitä huolimatta voi tulla IT:n käytöstä riippumattomia 

ongelmia. Näissä vaaleissa muistini mukaan esimerkiksi Vaasan vaalipiirissä 

merkittiin tulokset vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmälomakkeelle välitettäväksi 

telefaxin avulla vaalipiirin keskuslautakuntaan. Kukaan ei kuitenkaan huomannut, 

että Vaasan vaalipiirissä ehdokaslistojen yhdistelmä oli suuren ehdokasmäärän takia 

A3-lomake. Valitettavasti sitä ei helposti voinut lähettää A4-lomakkeille 

tarkoitetuilla telefax-laitteilla.   

Eduskuntavaalien 1987 television katselua mitattiin ensimmäisen kerran TV-

mittaritutkimuksella, joka tuottaa tarkkoja katselutietoja eri kanavista päivän 

viiveellä. Sen mukaan TV1:n vaalitulosohjelmaa seurasi maksimissaan 1,8 miljoonaa 

katselijaa (TV-mittaritutkimus 16.3.1987) eli enemmän kuin koskaan ennen.  

4.4.3 Presidentinvaalit 1.2.1988 

Vuoden 1988 presidentinvaalissa sovellettiin uutta vaalitapaa, jonka mukaan 

vaaleissa äänestettiin sekä ehdokkaita että valitsijamiehiä (HE 252/1984). Jos 

vaalissa joku ehdokkaista saa enemmän kuin puolet äänioikeuttaan käyttäneiden 

                                                   
277 Muistio eduskuntavaalien 1987 vaalitulospalvelun kritiikkikokoukselle, ATK-palvelun toiminta.  
Lamppula 24.3.1987. Uutistoiminnan pöytäkirjan 22.4.1987 liite 8. TVU:n ark. 
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äänistä, on hänet valittu presidentiksi. Muussa tapauksessa valitsijamiehet valitsevat 

presidentin. Teknisessä mielessä kyseessä oli kaksi samanaikaisesti suoritettavaa 

vaalia, suora vaali ja välillinen valitsijamiesvaali. 

 Uusi vaalitapa merkitsi suuria muutoksia tietojen keruuseen ja laskentaan. 

Valmisteluvaiheessa todettiin, että jos kukaan ehdokkaista ei saa ehdotonta 

enemmistöä, on pystyttävä ennustamaan mahdollisimman nopeasti kuinka monta 

valitsijamiestä kukin ehdokas saa. Tulospalvelun johtoryhmä suositteli 

kokouksessaan278, johon osallistuivat Yleisradion osanottajien lisäksi 

oikeusministeriön ja STT:n edustajat, että tutkitaan prognoosin 

käyttömahdollisuudet ennustamisessa. Samassa kokouksessa esitettiin myös 

oikeusministeriölle taas toivomus, että VTKK hoitaisi tulosten keruun kaikista 

vaalipiireistä. Tähän ei kuitenkaan päästy, sillä Turun pohjoinen ja Hämeen 

pohjoinen vaalipiiri sekä Ahvenanmaa eivät käyttäneet VTKK:n tietojärjestelmää. 

Myöhemmin päätettiin luopua Yleisradion tietohallinto-osaston esityksestä279  

prognoosista, koska sen ei nähty merkittävästi nopeuttavan ennustelaskentaa näissä 

vaaleissa.  

Tulosten tiedottaminen oli kaksijakoinen. VTKK:n kautta saatiin 12 vaalipiirin 

suoran vaalin ja valitsijamiesvaalin tulokset, suurkuntien ennakkoäänet sekä 

Espoon, Vantaan ja Helsingin äänestysaluekohtaiset vaalipäivän äänet. Puhelimitse 

välitettiin tulokset kolmesta vaalipiiristä ja 14 suurkunnasta.  

Uuden, monen tietokoneen käyttöön perustuvan toimintamallin takia laadittiin 

uusi suunnitelma IT-palvelun varmistamisesta kolmessa ongelmatilanteessa: 

1. Yleisradion tietokone ei ole toiminnassa: VTKK:n kanssa oli sovittu, että heidän 
laskemiaan vaalipiirien suoran vaalin ja valitsijamiesvaalin tuloksia välitetään 
telefaxilla etukäteen määritellyille laitteille. Puuttuvista vaalipiireistä voi saada 
tietoja Yleisradion aluetoiminnan nimeämiltä toimittajilta.  

2. VTKK:n järjestelmä ei toimi tai toimii puutteellisesti: Jos VTKK:n järjestelmä ei 
toimi, YleVat saa siitä huolimatta tuloksia 17 suurkunnasta ja kolmesta 
VTKK:n laskennan ulkopuolella olevasta vaalipiiristä normaalisti. Erillisellä 
päätöksellä voitiin siirtyä tulosten puhelinvälitykseen ja tallentamiseen YleVat-
järjestelmään VTKK:n laskemista vaalipiireistä.  

3. Viat työasemissa ja tietoliikennelinjoissa: Yksittäiset viat korjataan joko vaihtamalla 
laitteet ehjiin tai vaihtoehtoisilla tietoliikennelinjoilla.280 

                                                   
278  Uutistoiminnan pöytäkirja 8.6.1987. TVU:n ark.   

279 Uutistoiminnan pöytäkirja 30.9.1987.  TVU:n ark.  

280 Varmistusperiaatteet. Tietohallinto-osaston muistio 27.1.1988. TVU:n ark.  
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Todennäköisimpänä vikatilanteen aiheuttajana pidettiin sähkökatkoja tai 

tietoliikennekaapelien vioittumisia, koska niitä oli sattunut aikaisemmissa vaaleissa. 

Ensimmäistä kertaa tulostietojen keruun tietojenkäsittely hajaantui Yleisradion 

ulkopuolelle. Aikaisemminkin tietojenkäsittelyä oli toteutettu vaalipiireissä ja 

kunnissa, mutta siitä huolimatta Yleisradio oli kerännyt tulostiedot itse. Tällä kertaa 

suuri osa tulostiedoista tuli tietoliikenneverkon kautta VTKK:n toteuttamaan 

oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään ja sitä kautta Yleisradion YleVatin 

käsittelyyn. VTKK:n asiakkaina olleet vaalipiirit tallensivat kuntatulokset ja 

ennakkoäänestyksen tiedot niiden tiloihin sijoitetuilla päätteillä ja saivat sen jälkeen 

kirjoittimilleen VTKK:n laskemat tiivistelmät ja yksityiskohtaiset tuloslistat. 

Tietojen päivityksen jälkeen uudet tulokset siirrettiin YleVat-järjestelmään 5-10 

minuutin välein. Tämän jälkeen YleVat muokkasi tulokset toimitustyöhän sopiviksi 

ja laski ennusteen valitsijamiesvaalin tuloksesta. Suorasta vaalista ei laskettu 

ennustetta. Jakelu tapahtui Yleisradion tietoliikenneverkon kautta yhtiön 

toimipisteisiin sekä STT:lle ja ensimmäistä kertaa myös ulkoministeriölle281. 

Tekstitelevision välityksellä tuloksia toimitettiin Yleisradion aluetoiminnan käyttöön 

ja STT:n kautta lehdistölle. Ulkoministeriö jakoi vaalituloksia eri maiden 

lähetystöille ja Helsinkiin saapuneille vierailleen Hotelli Marskissa. Seuraavana 

aamuna tulokset siirrettiin magneettinauhalla Tilastokeskukselle ennakkotilastojen 

laadinnan pohjaksi.282  

Kritiikkipalaverissa Yleisradion tietohallinto-osasto totesi muistiossaan283, että 

laskenta eteni nopeasti, vaikka kysymyksessä oli laskentajärjestelmä kaksine 

vaaleineen. Tulos oli selvillä yhtä nopeasti kuin presidentinvaaleissa vuonna 1982. 

Lisäksi muistiossa esitettiin, että VTKK hoitaisi seuraavissa vaaleissa kaikkien 

vaalipiirien laskennan ainakin valtakunnallisissa vaaleissa. Niin ikään esitettiin, että 

"ennustaminen korvattaisiin kumulatiivisella laskennalla, koska suuret 

postiäänimäärät ajavat saman asian huomattavasti vähemmällä työllä ja pienemmillä 

kustannuksilla”. STT kannatti ennusteesta luopumista. Televisiouutisten edustaja 

esitti, että kannattaa miettiä ensin seuraavien vaalien vaaliasetelma ja arvioida sen 

jälkeen mitä etua olisi ennusteesta.284 

                                                   
281 Ulkoministeriön kirje uutispäällikkö Heinolle 19.5.1987. TVU:n ark. 

282 Presidentinvaalien 1988 ATK-palvelu. Tietohallinto-osaston muistio 6.1.1988. TVU:n ark.  

283 Presidentinvaalien 1988 laskentapalvelun onnistuminen. Uutistoiminnan pöytäkirjan 3.3.1988 liite. 
TVU:n ark..  

284 Presidentinvaalit 1988, vaalitulospalvelun yhteenvetokritiikki. Uutistoiminnan pöytäkirja 3.3.1988.  
TVU:n ark.  
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Yleisradion vaali-illan tulosohjelma saavutti hyvin suuren katselijamäärän, sillä 

ohjelmaa seurasi korkeimmillaan puoli kymmenen aikana lähes kaksi miljoonaa 

katselijaa eli noin puolet 10 vuotta täyttäneestä väestöstä (TV-mittaritutkimus 

1.2.1988).   

4.4.4 Kunnallisvaalit 17.10.1988 

Presidentinvaalin lisäksi vuonna 1988 toimitettiin lokakuussa kunnallisvaalit. 

Kunnallisvaaleihin 1984 verrattuna suurin muutos oli vaalitulospalvelun 

ulkopuolisessa teknologiassa. Vuoden aikana Yleisradion 25:een alueelliseen 

toimintakeskukseen tai aluetoimitukseen oli rakennettu yhtiön linkkiverkkoa 

hyödyntävä tietoliikenneverkko sekä asennettu päätteitä ja kirjoittimia, joita voitiin 

hyödyntää kunnallisvaalien tulospalvelussa. Tietojen keruu tapahtui puhelimitse tai 

faxilla Helsinkiin syötettäväksi YleVat-sovellukseen. Valittujen nimiä ei tälläkään 

kerralla välitetty. Tietokonekäsittely tapahtui Yleisradion kahdennetulla IBM 4341-

tietokoneella. Alueellisia TV-lähetyksiä lähettäviin paikkoihin asennettiin 

tulospalvelun ajaksi kaksi mikrotietokonetta televisiografiikan tuottamista varten. 

STT:lle siirrettiin entiseen tapaan tulokset välitettäväksi edelleen STT:n 

asiakaslehdille.285 

Tietohallinto-osaston muistiossa 31.10.1988286 todettiin, että palvelu onnistui 

hyvin, ja että ” tulokset laskettiin huomattavasti nopeammin kuin kunnallisvaaleissa 

1984. Kello 21.00 oli laskettu 20 % äänistä, 22.00 82 % ja 23.00 jo 98 %". Vastaavat 

luvut vuonna 1984 olivat 7 %, 58 % ja 92 %. Lisäksi todettiin, että nyt käytetty 

sovellus tehtiin muokkaamalla aikaisempien vaalien APL-ohjelmistoa. Seuraaviin 

vaaleihin mennessä YleVatin ohjelmisto on kuitenkin uusittava kokonaan ja 

arvioitava jo 1960-luvulta periytyvän ennustemenetelmän käyttökelpoisuus 

ennakkoäänten suuren määrän takia. Ensimmäiseksi pitäisi kuitenkin selvittää 

voidaanko tietojen keruu hoitaa kokonaan oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän 

kautta, joka välittäisi tulokset Yleisradion lisäksi suoraan STT:lle ja muille 

mahdollisille osapuolille. Ilmeisesti nyt oli otollinen hetki selvitykselle, sillä 

oikeusministeriössä oli aikaisempaa suopeammin uudistuksiin suhtautuva uusi 

vaaliorganisaatio hallitusneuvos Jarmo Törneblomin johdolla. Tuloksia näkyi jo 

seuraavissa eduskuntavaaleissa, kuten myöhemmin kuvataan.       

                                                   
285 Kunnallisvaalien 1988  ATK-palvelu. Tietohallinto-osaston muistio. TVU:n ark.    

286 Kunnallisvaalien 1988 ATK-palvelu. Lamppula 31.10.1988. TVU:n ark.  
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4.4.5 Eduskuntavaalit 17.3.1991 

Eduskuntavaaleissa 1991 tapahtui suuria muutoksia tietotekniikassa, 

vaalilainsäädännössä ja vaalitulosten tiedottamisessa.  

Suomen hallitusmuotoa muutettiin keväällä 1990 siten, että 1.1.1991 alkaen 

järjestettävät vaalit ovat yksipäiväiset. Vaalipäivän muutoksen lisäksi parannettiin 

mahdollisuuksia äänestää ennakkoon, kun toinen äänestyspäivä jäi pois. Koska 

uudistuksen jälkeen voi äänestää posteissa ennakkoon viikonloppuina, kasvoi 

varsinaisessa vaalitoimituksessa ja postissa yhteensä käytettävissä oleva 

kokonaisaika viidellä tunnilla toisen vaalipäivän pois jättämisestä huolimatta.287  

Vaalien tietotekniikan työnjaossa tapahtui tiedotusvälineitten jo pitkään toivoma 

datasiirron käyttöönotto vaalitulosten tiedottamisessa valtakunnalliseen 

laskentakeskukseen. Uudistushanke oli käynnistynyt kunnallisvaalien 1988 jälkeen, 

jolloin oikeusministeriö asetti vaalien tuloslaskentapalveluiden kehittämiseksi 

määrittelyprojektin288. Sen tehtävät olivat oikeusministerin päätöksen mukaan: 

1. Määritellä vaalien laskentajärjestelmän kohdealue, organisaatio, sidosryhmät ja 
päätehtävät. 

2. Kartoittaa nykyisen  toiminnan menettelytavat  ja atk-ratkaisut. 

3. Määrittää toiminnan ja tietojenkäsittelyn vastaavuus sekä tietojenkäsittelyn 
tavoitteet ennakkolaskennassa, ennakkotiedotuksessa ja tarkastuslaskennassa. 

4. Esittää perusteet atk-ratkaisulle. 

5. Jakaa tuleva tietojenkäsittelyn kehittämistyö osiin ja esittää perusteet 
kustannusarvioiden laatimiselle atk-suunnittelua ja käyttöä varten.   

Määrittelyprojektityön valmistumisen määräajaksi määriteltiin 31.12.1989. 

Päätökseen liittyneessä projektisuunnitelmassa289 tarkennettiin toimeksiantoa 

toteamalla, että "tavoitteena on myös vaalien ennakkolaskennan-, ennakkotiedotus- 

ja tarkastuslaskentatehtävien suorittaminen täsmällisesti ja kohtuullisin 

kustannuksin”.  Uutta oli viittaus kustannuksiin, joka ennakoi niiden vähentämisen 

tarpeen korostumista. Niin ikään ”Tavoitteena on järjestää vaalien ennakkotuloksen 

laskenta siten, että järjestelmän tiedot voidaan kerätä vain kerran ja välittää edelleen 

konekielisesti”. Tämä oli konkreettinen tavoite, johon tiedotusvälineet olivat 

                                                   
287 Vaalien ennakkolaskenta ja tiedottaminen tehostuu. Oikeusministeriön lehdistötiedote 31.1.1991. 
TVU:n ark. 

288 Oikeusministeriön päätösluettelon ote 3052/610/89 päivämäärältä 26.9.1989. TVU:n ark. 

289 Oikeusministeriön projektisuunnitelma 20.9.1989. TVU:n ark. 
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patistaneet oikeusministeriötä jo monen aikaisemman vaalin yhteydessä. Määrittely 

tähtäsi vaalitietojärjestelmien kokonaisuudistukseen, josta valmistui suunnitelma 

eduskuntavaalien jälkeen syksyllä 1991. Siitä erillisenä hankkeena päätettiin 

toteuttaa vaalitulosten keskitetty keruu laajentamalla viime vaaleissa suoritettuja 

tiedonsiirtokokeiluja kattamaan kaikki vaalipiirit ja kunnat.  

Uudistuksen jälkeen Yleisradion ei tarvitsisi enää hoitaa tulosten keruuta, koska 

sen toteuttaisi oikeusministeriön valitsema tietotekniikkayritys. Koska vaalilain 

uudistus lisäsi ennakkoäänestystä ja koska suurkunnistakin saataisiin tuloksia 

nopeasti sähköisesti, voitaisiin Yleisradiossa luopua ennusteen laatimisesta ja 

samalla säästää vaalitulospalvelun kustannuksia. Tavoitteena olleeseen tilanteeseen 

päästiin muilta osin paitsi, että kaikista suurkunnista ei saatu vielä näissä vaaleissa 

äänestysaluekohtaisia tuloksia tietotekniikkatoimittajaksi valitun VTKK:n kautta.290 

Uudistuksen seurauksena kuntien ja vaalipiirien toiminta ennakkotulosten 

laskennassa muuttui olennaisesti. Uusi toimintatapa on kuvattu oikeusministeriön 

määräyksessä (OM 56/612/91) vaalipiirien keskuslautakunnille ja kuntien 

ilmoituskeskuksille. Määräyksen mukaisesti ennakkotulosten keräilyssä työnjako 

säilyi sellaisenaan, mutta tehtävät muuttuivat. Äänestysalueitten vaalilautakunnat 

ilmoittavat kunnan ilmoituskeskukselle heti äänestyksen loputtua uutena tietona 

äänestäneiden lukumäärän kello 20.00. Sen jälkeen aloitetaan äänestyslippujen 

laskenta suoraan ehdokkaittain eikä kuten aikaisemmin ensin puolueittain. Jokaisen 

kunnan on perustettava kunnallinen ilmoituskeskus, joka kerää äänestysalueitten 

tiedot, yhdistää ne kunnan tulokseksi ja ilmoittaa edelleen oman vaalipiirinsä 

keskuslautakuntaan. Vaalipiirin keskuslautakunta kerää ja tallentaa alueensa 

kuntatiedot valtakunnallisen laskentakeskuksen vaalitietojärjestelmään. Erikseen 

tallennetaan vaalipiirissä laskettavat ennakkoäänet, joiden laskenta voi alkaa 

vaalipäivänä kello 15.00.291  

Yleisradion ja lehdistön pitkäaikainen toive toteutui, kun VTKK hoiti kaikkien 

vaalipiirien tuloslaskennan sekä 12 suurkunnan tietojenkäsittelytehtävät. 

Ensimmäistä kertaa tiedotusvälineet voivat siirtää omiin tietojärjestelmiinsä 

kaikkien kuntien ja vaalipiirien tulokset tietoliikenneverkon kautta keskitetysti 

VTKK:n tietokannoista. Siirrosta voi sopia erikseen VTKK:n kanssa maksamalla 

siitä sille aiheutuneet kustannukset. Yleisradion tietotekniikan kannalta tämä 

merkitsi muun muassa sitä, että STT sai tietonsa suoraan VTKK:lta lähetettäväksi 

                                                   
290 VTKK:n muistio 14.2.1991. Sovitut järjestelyt ns. suurkuntien tietojen vastaanoton 
nopeuttamiseksi. TVU:n ark.               

291 Ylen ATK-palvelu eduskuntavaalien 1991 ennakkolaskennassa. TVU:n ark.   
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edelleen STT:n asiakaslehdille eikä Yleisradion YleVatin kautta. Kuviossa 12 on 

kuvattu työnkulku uudistuksen jälkeen. 

 

 

 
 

Kuvio 12.  Tietojen kulku vuoden 1991 eduskuntavaaleissa 

Uudessa tilanteessa Yleisradion tietotekniikka ohjelmoi YleVat-sovelluksen uusiksi 

COBOL-ohjelmointikielellä silloisen IBM 3090-keskustietokoneen IDMS-

tietokantajärjestelmää käyttäen. Sovelluksesta jätettiin pois ennusteosa. Perusteluna 

oli olettamus, että tulokset tulevat uudella tietojenkeruujärjestelmällä niin nopeasti 

ettei ennusteesta olisi hyötyä. Lisäksi arvioitiin, että vaikka alkuvaiheessa tulos 

perustuu ennakkoääniin, hyvin pian suurkunnista saapuvat äänestysaluetulokset ja 

pienten kuntien vaalipäivän tiedot tasapainottavat laskentatilanteen lähelle 

lopputulosta ilman ennustettakin.  

Uuden työnjaon ansiosta Yleisradio voi kopioida VTKK:lta datasiirrolla ennen 

vaaleja Yleisradion ATK-palvelussa tarvittavat perustiedot. Aikaisemmin Yleisradio 

oli joutunut hankkimaan suurimman osan tiedoista itse. Tästä aiheutui Yleisradion 

tietotekniikalle merkittävä kustannussäästö.  
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Tällä kertaa jouduttiin uuden järjestelmän takia kiinnittämään tavanomaista 

enemmän huomiota varmistuksiin. Laitteiden kahdennusten lisäksi varmistettiin 

tietoliikenneyhteyksiä hankkimalla Yleisradion alueille menevän yhtiön linkkiverkon 

käyttöön perustuvan kiinteän tietoliikenneverkon lisäksi valintayhteydet alueitten ja 

Yleisradion tietokonekeskuksen välille. Myös Yleisradion ja VTKK:n tietoliikenne 

kahdennettiin. Jos YleVat olisi ollut pois päältä, mutta VTKK:n järjestelmä olisi 

toiminut, Yleisradion työasemilta olisi voitu käyttää VTKK:n vaalipiireille 

suunniteltua suorakäyttöpalvelua. Lisäksi tuloksia olisi voitu lähettää yhtiön 

toimituksille tätä varten VTKK:n tiloihin hankituilla telekopiolaitteilla. Alkuillasta 

VTKK:n tiloissa oli myös television ja radion ulkolähetysautoja, joista olisi voitu 

lähettää tuloksia televisio- ja radiokanaville. Jos VTKK:n järjestelmä ei olisi 

toiminut, tuloksia olisi saatu Yleisradion aluetoimittajilta vaalipiirien manuaalisten 

laskentojen pohjalta.292     

Vaali-iltana VTKK:n laskennasta siirrettiin viiden minuutin välein uudet tulokset 

Yleisradion keskustietokoneelle, joka käsitteli tulokset toimitusten haluamiksi 

tulosteiksi ja muodosti tiedoston token-ring-verkon palvelimelle Pasilan 

televisiokeskukseen. Palvelimen tiedoista voitiin muokata ATVista PC-työasemilla 

televisiografiikkaa ja siirtää vaalitulokset tekstitelevisioon. Verkossa oli lisäksi 

toinen palvelin, johon oli ennakkoon tallennettu ehdokkaiden valokuvat. Verkkoon 

liitetyillä työasemilla voitiin siirtää televisiolähetykseen tuloksia taulukkoina, 

graafisina kuvioina ja ehdokastulosteina kuvien kera tai ilman. PC:n käyttö 

mahdollisti myös kokonaan uusia palveluja kuten hallituspelin, jossa voitiin kokeilla 

hallituksen paikkalukuja erilaisilla puolueyhdistelmillä.293  

Uudesta laskentatavasta johtuen tulosohjelmat suunniteltiin uusiksi, koska 

oletettiin tuloksen selviävän ennakkoäänimäärän perusteella pääosin heti kello 

20.00. Ennakkoäänten saapumisen jälkeen TV-ohjelmasta tulee TV-uutisten 

lehdistötiedotteen mukaan pitkän matkan juoksukilpailuun verrattava kilpailu, jossa 

koko ajan on mukana 200 kuvaa ehdokkaista.294 

Vaali-iltana tietotekniikka toimi moitteettomasti sekä VTKK:lla että 

Yleisradiossa. Uuden tiedonsiirron ansiosta tulokset saapuivat YleVat-järjestelmään 

nopeasti, kuten taulukosta 14 voi päätellä. Näissä vaaleissa käyttöönotettu tulosten 

syöttö oikeusministeriön keskitettyyn vaalitietojärjestelmään nopeutti tietojen 

kertymistä Yleisradion vaalilaskentaan tulospalvelun alkuvaiheessa noin puoli 

tuntia. 

                                                   
292 Ylen ATK-palvelu eduskuntavaalien 1991 ennakkolaskennassa. TVU:n ark.   

293 Eduskuntavaalien -91 TV-tulospalvelu. TV1TO:n muistio 14.1.1991. TVU:n ark.  

294 TV-uutisten lehdistötiedote  27.1.1991. TVU:n ark. 
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Taulukko 14.  Eduskuntavaalien 1991 puoluekohtaisen laskennan eteneminen  

kello 20.03 20.30 21.00 21.15 21.30 21.45 22.00 22.30 23.00 24.00 

laskettu-% 28a 32b 39a 43b 47b 56a 76a 86b 94b 100b 

Lähteet: 
a) TV1:n Vaalit-91 tulosohjelma 17.3.1991. Yleisradion TV-arkisto.  
 b) kellonajat on poimittu Yleisradion tietotekniikan "Paikat ja laskentapros" kuvasta. TVU:n ark.  

Useat laskentaa seuranneet ulkomaiset TV- ja radiotoimittajat sekä lehtimiehet 

pitivät nopeutta jopa maailmanennätyksenä295. Vaikka laskenta oli nopeampaa kuin 

koskaan ennen, niin valitettavasti ennusteen puuttuessa lopputuloksen ennakointi 

oli huonompaa kuin aikoihin. Kumulatiivisessa tulosteessa kello 21.01 Keskustan296 

prosenttiosuus oli 26,2 eli poikkeamaa lopulliseen oli 1,4 prosenttiyksikköä. 

Laskenta näytti vielä kello 22.00 Keskustalle samaa poikkeamaa kuin kello 21.01 ja 

lopulliseen tulokseen verrattuna 2 paikkaa väärin297.   

Ensimmäisen kerran Yleisradion tulosohjelmat televisiossa saivat todellisen 

kilpailijan, sillä MTV siirsi VTKK:lta tuloksia suoraan televisioruutuun samaan 

tahtiin kuin Yleisradiokin. Koska vuonna 1991 MTV:llä ei ollut vielä omaa kanavaa, 

se esitti ja kommentoi vaalitulokset uutislähetyksensä yhteydessä TV2-kanavalla 

kello 22.00-22.30 Yleisradion ruotsinkielisen vaalitulospalvelun välissä. Varsinaista 

vaali-illan tulosohjelmaa se ei kuitenkaan vielä tehnyt.      

Oikeusministeriön, STT:n, Yleisradion ja VTKK:n yhteisessä 

kritiikkikokouksessa 6.5.1991298 todettiin tulosten keruuseen ja laskentaan 

osallistuneitten tahojen onnistuneen erinomaisesti ja uuden organisaation 

toimineen moitteettomasti. Seuraavissa vaaleissa, jotka ovat kunnallisvaalit, 

toivottiin voitavan käyttää samanlaista nyt hyväksi havaittua työnjakoa. 

Tällä kertaa myös lehdistö antoi pelkästään positiivista palautetta. Esimerkiksi 

Suomen Kuvalehti299 kirjoitti, että "Uutistoimituksen tiimi suolsi tietokoneestaan 

heti ohjelman alkuun valtakunnallisen tuloksen, joka vielä perustui annettuihin 

ennakkoääniin. Illan mittaan minkään puolueen paikkaluku ei muuttunut enempää 

                                                   
295 Yleisradion tietohallintoryhmän muistio 19.3.1991. Tiivistelmä eduskuntavaalien ATK-palvelusta. 
TVU:n ark.  

296 Keskustapuolue muutti nimensä vuonna 1988 Suomen Keskustaksi. Yleisesti käytetty nimi on 
Keskusta.    

297 TV1:n Vaalit-91 vaalitulosohjelma 17.3.1991. Yleisradion TV-arkisto. 

298 Eduskuntavaalit 1991. Johtoryhmän kokous 6.5.1991. TVU:n ark. 

299 Fantastiset valvojaiset. Suomen Kuvalehti 22.3.1991. 
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kuin kaksi paikkaa". Tämä ei tosin pitänyt aivan paikkaansa, sillä kokoomukselle 

ilmoitettiin alussa 3 paikkaa liikaa ja RKP:lle 3 liian vähän300.    

Eduskuntavaalien jälkeen valmistui oikeusministeriön VTKK:lta tilaama 

vaalitietojärjestelmän yleissuunnitelma (OM 27.11.1991). Suunnitelman tavoitteeksi 

oli asetettu "nostaa vaalivalmiutta, turvata vaalivarmuus, parantaa palvelua ja 

alentaa vaalikustannuksia vuosien 1992–1996 aikana". Suunnitelmassa esitetyn 

arvion mukaan vaalimenot olivat kasvaneet voimakkaasti jo vuodesta 1982 lähinnä 

ennakkoäänestyksen lisääntymisen takia. Vuoden 1991 eduskuntavaalien 

toimittamisen kulut olivat jo noin 100 Mmk. Näistä valtion vaalimenot olivat 43,8 

Mmk, josta postille maksettiin 22 Mmk ennakkoäänestyksen toimittamisesta.  

Suunnitelmassa esitettiin, että IT:n mahdollisuuksia hyödynnetään 

valtakunnallisessa vaalitulospalvelussa, äänioikeuden kirjaamismenettelyssä, 

ehdokastietopalvelussa ja ennakkoäänestyksessä. IT:n käyttöönotolla nähtiin 

saatavan suurimmat kustannussäästöt, kun vaaliluetteloiden tarkastaminen ja 

vahvistamisen jää pois. Hyödyt ovat lähinnä henkilötyön säästöjä. Taulukossa 15 on 

esitetty yleissuunnitelman arvio vaalitietojärjestelmällä saatavista 

kustannussäästöistä valtion vaalikustannuksiin. 

 

Taulukko 15.  Arvio vaalitietojärjestelmän kustannussäästöistä  

hyötyvaikutukset 1000 mk 

vaalien tuloslaskentapalvelujen kehittäminen   1 232 

valtakunnallisen tulospalvelun kehittäminen 103 
laskentajärjestelmän pohjatietojen automatisoitu 
kerääminen 100 

vaaliluetteloiden laatimismenettelyn kehittäminen 2 392 

ennakkoäänestysjärjestelmän kehittäminen 3 562 

ehdokasasettelutietojen tarkistusjärjestelmä 238 

laskentaohjelmiston tekninen uudistaminen 480 

tulospalveluliittymän kehittäminen 910 

ennakkoäänestysmenettelyn kehittäminen 2 500 

yhteensä 11 517 

Lähde: Vaalitietojärjestelmän yleissuunnitelma (OM:n suunnitelma 1991, liite).  

 

Arvion mukaan hyötyjä syntyisi myös äänestysalueiden ja vaalilautakuntien 

vähentämisestä, mutta niitä ei suunnitelmassa arvioitu.  

                                                   
300 TV1:n Vaalit-91 vaalitulosohjelma 17.3.1991. Yleisradion TV-arkisto. 
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4.4.6 Kunnallisvaalit 18.10.1992 

Vaalilainsäädännössä on ollut pitkään tavoitteena tehdä äänestäminen 

mahdollisimman helpoksi, jotta se ei olisi este äänioikeuden käyttämiselle. Koska 

postin ennakkoäänestyspaikkoina toimivia postitoimipaikkoja oli muuttunut Posti- 

ja telelaitoksen rationalisointitoimien seurauksena asiamiesposteiksi, lainsäädäntöä 

muutettiin hallituksen esityksellä (HE 14/1992) siten, että myös asiamiespostit 

voivat toimia asetuksella määriteltyinä tilapäisinä ennakkoäänestyspaikkoina. 

Tarkoitus oli varmistaa näin äänestäjien ennakkoäänestämismahdollisuuksien 

riittävyys lopetettujen postitoimipaikkojen toimialueilla.  

Tietotekniikassa käytettiin nyt ensimmäistä kertaa kunnallisvaaleissa 

eduskuntavaaleissa 1991 kokeiltua ja hyväksi havaittua työnjakoa, jonka mukaan 

oikeusministeriön valtuuttamana VTKK hoiti tulosten keruun kunnista ja jakoi 

tulokset edelleen tietoliikenneverkon kautta tiedotusvälineille niiden haluamassa 

muodossa. VTKK tarjosi kunnille mahdollisuuden syöttää tulokset päätteillä 

suoraan VTKK:n vaalitietojärjestelmään tai siirtää tulokset eräsiirtona 

oikeusministeriön hyväksymän tietoliikennesuosituksen mukaisesti. Jos kunnalla ei 

ollut mahdollisuuksia tietotekniikan käyttöön, tulokset tuli ilmoittaa puhelimella tai 

telefaxilla valtiollisten vaalien vaalipiirijakoa noudattaviin oikeusministeriön ja 

VTKK:n perustamiin alueellisiin laskentakeskuksiin (OM 2061/613/92). Tässä 

tapauksessa tulokset tallennettiin VTKK:n vaalitietojärjestelmään alueellisissa 

laskentakeskuksissa.301  

Tulosten laskenta alkoi kunnissa ennakkoäänillä kello 15.00. VTKK:n 

suorakäyttöä käyttäneet kunnat (11), pääasiassa suurimmat kaupungit, tallensivat 

järjestelmään ennakkoäänet ehdokkaittain heti kun ne oli laskettu. Tämän lisäksi oli 

sovittu kymmenen suuren kunnan kanssa, että ne kuljettavat autolla ennakkoäänet 

alueellisiin laskentakeskuksiin tallennettaviksi.302 Eduskuntavaalien 1991 tapaan 

näissä vaaleissa ei laadittu ennustetta, koska luotettiin uuden tiedonsiirtoratkaisun 

takaavan riittävän nopean tulosten saamisen tulosohjelmiin. 

Yleisradion tietohallintoryhmän laatimassa muistiossa303 todettiin, että 

ensimmäisessä tulosteessa heti kello 20.00 jälkeen oli mukana 240.000 ääntä eli 8,9 

% kaikista annetuista äänistä.  Kunnallisvaaleihin 1988 verrattuna palvelu oli 

                                                   
301 YLE:n ATK-palvelu kunnallisvaalien 1992 ennakkolaskennassa. Tietohallintoryhmän muistio. 
TVU:n ark. 

302 Sama.           

303 Jälkiarviointi kunnallisvaalien 1992 ATK-palvelusta YLE:ssä.  Niemelä ja Lamppula 3.11.1992. 
TVU:n ark. 
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huomattavasti nopeampaa, ja lisäksi ensimmäistä kertaa onnistuttiin välittämään 

myös valittujen nimet. Ongelmana oli ensimmäisten ennakkoääniin perustuvien 

tulosten tulkinta, koska niitä ei voi aina sellaisenaan käyttää lopputuloksen 

ennustamiseen. Siksi muistion mukaan pitäisi kehittää tulkinnan tueksi 

aputulosteita. Toinen vaihtoehto on palata 1970-luvun alussa laskennan 

epäonnistumisen seurauksena hylättyyn prognoosiin. 

Television uutistoiminnan kritiikin304 mukaan tietotekniikka toimi, mutta 

ongelmana oli sen tuottamien tulosten virheellinen tulkinta. Ennusteen puuttuessa 

kumulatiivisten tulosten tiedottamisessa ei osattu ottaa huomioon suurta vaihtelua 

laskennan eri vaiheissa. Aluksi laskenta perustui ennakkoääniin, sitten painopiste 

siirtyi nopeasti tuloksensa laskeviin pienten kuntien tuloksiin ja lopuksi suurten 

kaupunkikuntien ääniin. Käytännössä alkuvaiheessa Keskustan osuus nousi 

lopullista tasoa korkeammaksi ja Vihreitten305 puolestaan liian alhaiseksi. Tulos 

selvisi vasta laskennan valmistuttua suurissa kaupungeissa, mutta valitettavasti TV1 

oli päättänyt lähetyksensä jo kello 23.00. Televisiolähetyksessä oletettiin, että tulos 

oli silloin jo selvä ja vaalien voittaja oli Keskusta. Näin ei kuitenkaan ollut, sillä 

lopputulosten selvittyä Keskusta hävisi 1,9 prosenttiyksikköä kunnallisvaaleihin 

1988 verrattuna. Televisiouutisten lopettaminen liian aikaisin sai runsaasti 

negatiivista huomiota lehdistössä, koska TV1:n tulosohjelma jätti katsojille väärän 

kuvan voittajista306.   

4.4.7 Presidentinvaalit 16.1. ja 6.2.1994 

Tasavallan presidentin vaaleissa oli ensimmäistä kertaa käytössä pelkästään suora 

kansanvaali ilman, että samalla valittaisiin myös valitsijamiehet. Koska näissä 

vaaleissa ei ensimmäisellä kierroksella 16.1.1994 kukaan ehdokkaista saanut 

ehdotonta enemmistöä, järjestettiin toinen suora kansanvaali 6.2.1994 kahden 

eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Toinen suuri muutos oli tulospalvelussa 

paluu ennustelaskentaan täydentämään kumulatiivista laskentaa. Uutta oli myös 

Yleisradion Ison Pajan307 käyttö mediakeskuksena, johon kutsuttiin vaali-iltana 

                                                   
304 Kunnallisvaalit televisiossa – tiivis palaute. Matti  Rönkä 20.10.1992.  TVU:n ark. 

305 Virallinen nimi on Vihreä liitto r.p. 

306 Esimerkkejä lehdistön palautteesta: Tulospalvelu loi joukkoharhan, kommentit juhlistivat 
keskustan voittoa. Demari 20.10.1992. Televisio ennusti vaalituloksia hätiköiden. Helsingin Sanomat 
20.10.1992. 

307 Iso Paja on Yleisradion lähinnä keskushallintoa palveleva toimitalo. Nimi viittaa luovuuteen ja 
uuden takomiseen.  



 

179 

presidenttiehdokkaat, median edustajia ja ulkoministeriön vieraat. Tarkoituksena oli 

helpottaa haastatteluja ja tulospalvelua.     

Vuoden 1994 presidentinvaaleissa oikeusministeriö jatkoi kahdessa edellisessä 

vaalissa käytetyn keskitetyn vaalitietojärjestelmän kehittämistä VTKK:n kanssa 

yhteistyössä. Jotta tuloksia saataisiin suoraan kunnista tietoliikenneyhteyksien 

kautta, "oikeusministeriö kustansi kuntiin perus-atk-välineet, joilla kunnat voivat 

välittää tiedot"308. Presidentinvaalit nähtiin hyvänä ympäristönä ottaa käyttöön 

uusia tietojärjestelmiä, koska käsiteltävä tulostietojen määrä on muihin vaaleihin 

verrattuna pieni.  

Oikeusministeriön määräyksen (OM 3606/612/93) mukaan kunnalla oli 

mahdollisuus käyttää tietotekniikkaa tulosten tiedottamisessa kolmella tavalla. Se 

voi 1) käyttää itse tekemäänsä sovellusta edellyttäen, että VTKK on sen hyväksynyt, 

2) käyttää VTKK:n PcVat-sovellusta309 omassa mikrotietokoneessaan tai 3) syöttää 

tiedot suoraan VTKK:n keskustietokoneen vaalitietojärjestelmään. 

Oikeusministeriö mainitsi määräyksessään, että järjestelyllä pyritään välttämään 

kunnallisvaaleissa 1992 kiusallista huomiota saanutta tulostietojen heilahtelua 

sähköisen median vaali-illan tulosten raportoinnissa. Määräys kuvasti 

oikeusministeriön näkevän tärkeänä, että ennakkotulosten tiedottaminen on nopeaa 

ja luotettavaa.  

Uusi tulosten keruumalli sai hyvän vastaanoton. Silloisista 455 kunnasta 235 

välitti tulokset perinteisesti vaalipiirin keskuslautakuntiin tallennettaviksi, 40 kuntaa 

laski tuloksensa itse PcVat-ohjelmistolla ja siirsi ne sen jälkeen VTKK:lle, loput 180 

käyttivät VTKK:n IBM-keskustietokoneella toiminutta vaalitietojärjestelmää 

tulosten tallentamisessa310. Tietotekniikkaa käyttäneet 220 kuntaa edustivat 

yhteensä peräti 82 % kaikista äänioikeutetuista, koska ne olivat yleensä kaupunkeja 

tai suuria maalaiskuntia.311   

Samalla kertaa VTKK:n uuden palvelun kanssa Yleisradio otti käyttöön uuden 

YleVat-järjestelmän, joka perustui pelkästään lähiverkkoon. Verkossa oli kaksi 

palvelinta vaalitiedostoille, laskentatyöasema ennustelaskentaa varten sekä 

kolmisenkymmentä työasemaa tulosten tarkastelua varten. Edellisissä vaaleissa 

käytetyn kumulatiivisen laskennan lisäksi Yleisradio laati tällä kertaa myös jatkuvasti 

sen rinnalla lopputuloksen ennustetta. Ennusteessa eliminoitiin laskennan erilainen 

                                                   
308 Pöytäkirja 17.12.1993. Presidentinvaalien tulospalveluprojekti 1994, iso kokous.  TVU:n ark. 

309 VTKK käytti vaalitietojärjestelmästään lyhennettä Vat tai VAT.  

310 Vtkk:n vaalikone tikitti maailmanennätysvauhtia. Tietoviikko 10.2.1994.  

311 Luettelo kunnista, joiden tiedot ovat saatavissa äänestysalueittain. TVU:n ark. 



 

180 

eteneminen eri osissa maata, joka kunnallisvaaleissa 1992 vaikeutti kumulatiivisten 

tulosten tulkintaa tulospalvelun alkuvaiheessa.312  

Vaali-illan aikana uudet ennusteet laskettiin joka viides minuutti sitä mukaa, kun 

VTKK:n vaalitietojärjestelmästä saatiin uusia tietoja. YleVatin tuottamien tulosten 

lisäksi työasemilla voitiin katsoa VTKK:n laskemia tuloksia IBM 3270-

keskuskoneyhteyden avulla. Myös television grafiikkasovellus sai tietonsa 

palvelinten tiedostoista. Se takasi niiden samanaikaisuuden YleVatin tuottamien 

tulosten kanssa.313 

Ennen vaaleja käytiin keskustelua ennusteen laadinnasta ja sen käytöstä jos se 

laaditaan. Keskustelussa pohdittiin perinteiselle ennusteelle vaihtoehtona useissa 

maissa vaalitulosten ennakoimiseen käytettyjä ovensuukyselyjä, joista käytetään 

myös termejä exit-poll tai äänestyspaikkakysely. Radion uutistoimitus päätti kokeilla 

ovensuukyselyä ja suoritti omien toimittajiensa voimin kyselyn presidentinvaalien 

ensimmäisen kierroksen äänestyspaikoilla eri puolilla Suomea. Tutkimuksessa 

esitettiin kysymys "Ketä äänestitte" 1650 henkilölle, joista vastasi 1086. Tulokset 

julkistettiin vaalipäivänä radion uutislähetyksissä iltapäivällä äänestyksen ollessa 

vielä kesken. Tulosten käsittely kiellettiin kuitenkin vaali-illan tulosohjelmissa.314   

Kyselyn jälkeisessä arviointimuistiossa todettiin, että "Kysely onnistui 

selvittämään vaalien kannalta olennaisimman tiedon, eli poimimaan kärkikaksikon 

ehdokkaista".  Lopullista tulosta se ennakoi kuitenkin melko huonosti, sillä 

esimerkiksi Raimo Ilaskivelle ennustettiin 3,0 prosenttiyksikköä enemmän ja Paavo 

Väyryselle peräti 6,5 prosenttiyksikköä vähemmän toteutuneeseen tulokseen 

verrattuna. Jos ovensuukyselyjä kehitettäisiin Suomen oloihin sopivaksi, ja 

hyödynnettäisiin uusinta tietotekniikkaa, voitaisiin tulosten tarkkuutta 

todennäköisesti parantaa. Kehittämällä siitä voisi tulla sähköisille tiedotusvälineille 

toimiva kilpailuväline tulosohjelmien katselijoista kilpailtaessa. 

Kehittämismahdollisuuksista huolimatta ovensuukysely ei ole saavuttanut 

Suomessa samanlaista suosiota kuin monissa muissa länsimaissa. Suurin syy on 

luultavasti nopea vaalitulosten laskenta ja aikaisemmin myös 

toteuttamiskustannukset, jotka tosin eivät enää ole suuri este. Joissakin maissa 

esteenä on ovensuukyselyjen tulosten julkaisemisen kielto vaalipäivänä, koska sen 

                                                   
312 Ison Pajan ATK-palvelu presidentinvaaleissa 6.2.1994. Tietohallintoryhmän muistio 4.2.1994.  
TVU:n ark.  

313 Presidentinvaalit 1994 tulospalvelujärjestelmän käyttöohje. Tietohallintoryhmän ohje 9.1.1994. 
TVU:n ark. 

314 Radion uutistoimituksen tekemä äänestyspaikkakysely 16.1.1994. Radion uutistoimituksen 
muistio17.1.1994. TVU:n ark.  
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arvellaan vaikuttavan äänestyskäyttäytymiseen. Suomessa ovensuukyselyjen 

järjestämiselle ei ole juridisia esteitä315.  

Keskustelu vaalien lopputuloksen ennustamisesta aiheutti hämminkiä vaali-illan 

tulosohjelmissa eli käytetäänkö ennustettuja vai kumulatiivisia tuloksia. 

Tarkoituksena oli käyttää kumulatiivisia tuloksia ja ennusteita rinnan ja radion 

ovensuukyselyn tuloksia taustatietona. Tästä huolimatta ruotsinkielinen 

televisiouutistoimitus käytti pelkästään ennusteita, koska heidän mielestään se 

kuvasi paremmin tilannetta ainakin laskennan alkuvaiheessa. Tämä piti paikkansa, 

sillä esimerkiksi ennakkoääniin perustuva ennuste kello 20.00 laski Väyryselle 

prosenttiosuudeksi 20,1 % ja kumulatiivinen laskenta 22,0 %. Lopullinen tulos oli 

19,5 % 316. Ennuste näytti antavan konkreettisesti Yleisradiolle kilpailuetua, koska 

televisiokatselijoiden suosiosta kilpaileva MTV käytti tulosohjelmassaan pelkästään 

kumulatiivista laskentaa. Presidentinvaalien toisella kierroksella ennusteella ja 

kumulatiivisella laskennalla ei ollut suurtakaan eroa. 

Yleisradion roolia vaalitulosten ennakkotiedottajana korosti myös Pasilan uuden 

Isoksi Pajaksi nimetyn toimitalon tilojen käyttäminen vaalien mediakeskuksena, 

johon kutsuttiin ehdokkaat tukijoukkoineen sekä median edustajia. Vieraille jaettiin 

samat paperitulosteet kuin Yleisradion toimittajille. Jos ennustetietoja käytettiin, piti 

tietysti hyvin tapojen mukaisesti mainita, että lähteenä käytettiin Yleisradion 

tuottamaa ennustetta. Isosta Pajasta lähetettiin sekä televisio että radio-ohjelmien 

tulostiedot ja haastateltiin ehdokkaat. Nämä olivat nyt ensimmäistä kertaa yhdessä 

paikassa samaan aikaan kaikkien kuvattavina ja haastateltavia. Järjestely todettiin 

hyväksi ja sitä on jatkettu kaikissa myöhemmissä vaaleissa vuoden 2011 

eduskuntavaaleihin saakka, jolloin mediakeskus siirrettiin uuteen musiikkitaloon 

Helsingin ydinkeskustaan. 

4.4.8 EU-kansanäänestys 16.10.1994   

Vuonna 1994 järjestettiin neuvoa antava kansanäänestys Suomen liittymisestä 

Euroopan Unioniin. Aikaisemmin neuvoa antava kansanäänestys on toimitettu vain 

kerran vuonna 1931, jolloin äänestettiin alkoholin kieltolain kumoamisesta. Koska 

tulosten laskenta muistutti läheisesti presidentinvaalin 1994 toisen kierroksen 

                                                   
315 Vaalijohtaja Arto Jääskeläisen sähköposti 30.5.2014. 

316.Tiivistelmä YLE:n ATK-palvelusta presidentinvaaleissa 1994. Tietotekniikan muistio 18.1.1994. 
TVU:n ark.  
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äänestystä, voitiin Yleisradion ja VTKK:n vaalitulospalveluissa käyttää suurelta osin 

samoja tietoteknisiä ratkaisuja.    

Uudesta suunnitteilla olevasta oikeusministeriön VAT-järjestelmästä otettiin 

käyttöön kansanäänestysosa, muilta osin se säilyi entisellään. Myös Yleisradion 

tietotekniikka käytti presidentinvaalissa 1994 käytössä ollutta tietojärjestelmää. 

Suurimmat ongelmat liittyivät yhtiön tekniikka- ja tukiyksiköitten muuttumiseen 

tulosyksiköiksi. Se muutti vaalikustannusten budjetointia ja toteutuneitten 

kustannusten käsittelyä radikaalisti. Tulosyksiköksi muuttunut tietohallintoryhmä, 

uudelta nimeltään tietotekniikka, veloitti palveluistaan ohjelmayksiköitä, joille 

käyttömenot oli budjetoitu. Samoin teki television grafiikan tuottanut TV-ohjelma 

1:n tuotanto-osasto niminen tulosyksikkö. Negatiivisena seurauksena oli paljon 

neuvotteluja kustannusten jaoista, positiivisena ilmiönä osapuolten 

kustannustietoisuuden kasvaminen, joka oli muutoksen ensisijainen tarkoitus. 

Uuden järjestelyn piti siirtää valtaa vaalien tietotekniikkapalvelujen asiakkaille, 

mutta käytännössä tämä ei näissä vaaleissa vielä täysin toteutunut. Edelleenkin 

yhtiön tietotekniikka ja TV1:n tuotanto-osasto määrittelivät tarjolla olevat 

tietotekniset palvelut. Käyttäjille jäi lähinnä päätökset työasemien määristä, 

grafiikkakuvien, näyttöjen ja paperitulosteiden yksityiskohdista sekä tehdäänkö 

ennuste vai ei.  

  Vaalitulospalvelun jälkikritiikissä317 todettiin, että vaali-iltana tietotekniikka 

toimi yhtä nopeasti kuin presidentinvaalin toisella kierroksella helmikuussa. Kello 

20.00 äänistä oli laskettu 40 % ja kello 21.00 jo 97 %. Myös ennuste toimi hyvin 

heti alusta alkaen.  

Näissä vaaleissa tulospalvelu toimi, mutta Pasilan mediakeskus ei. Isossa Pajassa 

oli liikaa väkeä yhtä aikaa. "Ikävin tilanne oli klo 20.02, jolloin näytti siltä, että 

toimittajat yksinkertaisesti litistyvät"318. Tulospalveluprojektin puheenjohtaja totesi 

jälkeenpäin tilanteesta, että Yleisradion pitäisi keskittyä mieluummin vain 

tulosohjelmien tuottamiseen kuin toimimaan koti- ja ulkomaisen lehdistön isäntänä. 

Isännöinnistä oli kuitenkin myös hyötyä, sillä Yleisradio voi silloin käyttää 

etuoikeuttaan valitessaan haluamaansa aikaan kiinnostavimmat haastateltavat.  

Tällä kertaa ei oltu tyytyväisiä television grafiikkaan. Yksi syy oli uuden 

kolmiulotteiseen lavastukseen hankitun grafiikkatietokoneen toimituksen 

myöhästyminen, jonka takia testaus ja suunnittelu jäi liian vähäiseksi. Television 

tulosohjelmia katsottuaan Aamulehden arvostelijan mukaan "Grafiikka oli MTV:llä 

                                                   
317 Tiivistelmä YLE:n ATK-palveluista EU-kansanäänestyksessä. Tietotekniikan muistio 20.10.1994. 
TVU:n ark. 

318 EU-kansanäänestys, arviointikokous. Uutistoiminnan kokouspöytäkirja 7.11.1994. TVU:n ark. 
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ja katsojat Ylellä"319. Syy ei ollut kuitenkaan yksin TV1:n tuotantotekniikan 

toiminnassa. Se oli suunnitteluvaiheessa esittänyt karttakuvien käyttöä 

kolmiulotteisten näyttöjen sijaan, mutta ne eivät olleet silloin kiinnostaneet 

uutistoimituksia320.  

4.4.9 Eduskuntavaalit 19.3.1995 

Eduskuntavaalit 1995 rakentuivat jo totuttuun työnjakoon, jonka mukaan 

oikeusministeriö hoitaa VTKK:n avulla tulostietojen keruun kaikista kunnista ja 

siirtää sovitulla tavalla tulokset edelleen medialle. Vaalipäivän äänien välittäminen 

ehdokaskohtaisesti äänestysalueittain nopeutti luotettavan ennakkotuloksen 

valmistumista. Ennakkoäänet laskettiin oikeusministeriön määräyksen (OM 

61/612/95) mukaisesti edelleen kuntakohtaisesti (ei äänestysalueittain). Tällä kertaa 

sähköisessä tiedonsiirrossa olivat mukana kaikkien vaalipiirien keskuslautakunnat ja 

236 kuntaa 455:stä. Uutena oli oikeusministeriön kokeilu käyttää ensimmäistä 

kertaa internetiä vaalien ennakko- ja tarkistuslaskennan tietopalveluissa.321  

Eduskuntavaaleissa 1995 MTV lähetti ensimmäistä kertaa uudella täyden 

palvelun MTV3-kanavallaan omaa tulospalveluohjelmaa, jossa tulosten lähteenä oli 

kaikille sama VTKK:n toteuttaman vaalitietojärjestelmän tulostietokanta. Uusi 

tilanne loi kilpailutilanteen MTV:n ja Yleisradion televisiokanavien välille. Tämä 

alkoi seuraavissa vaaleissa vaikuttaa myös vaali-illan IT-palveluihin. 

Yleisradion IT-palvelu jakaantui kaikille yhteiseen peruspalveluun sekä television 

ja radion uutistoimitusten lisäpalveluihin. Peruspalveluun kuului tulosten siirto 

VTKK:lta Pasilan mikrotietokoneverkkoon, ennusteen ja tulosteiden toteuttaminen 

näyttölaitteille ja kirjoittimille sekä tietojen siirto television grafiikkajärjestelmään. 

Peruspalveluun kuului myös mahdollisuus lukea VTKK:n, lähinnä lehdistön 

tarpeisiin suunniteltuja tulosteita. Se toimi samalla varajärjestelmänä, jos 

mikrotietokoneverkko ei jostain syystä olisi käytettävissä. Peruspalvelun ja 

radiotoimittajille sovitetun tulosteen toteutti tietotekniikka tulosyksikkö ja 

televisiografiikan sekä tekstitelevision liittymän television tuotanto-osasto.322  

Vaalien valmisteluvaiheessa työtä vaikeutti vielä vakiintumatta ollut 

tulosyksikkötoiminta ja siihen liittynyt töitten sisäinen laskutus. Hankaluuksia 

                                                   
319 EU-kansanäänestys, arviointikokous. Uutistoiminnan kokouspöytäkirja 7.11.1994. TVU:n ark. 

320 Sama. 

321 Vaalituloslaskenta eduskuntavaaleissa 1995. Oikeusministeriön muistio 16.2.1995. TVU:n ark. 

322 Tiivistelmä YLE:n ATK-palvelusta eduskuntavaalissa 1995. Lamppula 20.3.1995. TVU:n ark. 
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aiheutti tulosyksiköitten ja palvelujen käyttäjien (vaaleissa uutistoimitukset) 

uudenlainen yhteistyö tarvittavien palvelusopimusten laadinnassa ja toteutumien 

seurannassa. Myös tulosyksiköitten välillä oli vaikeuksia, koska ne voivat jossain 

tapauksessa tarjota kilpailevia palveluja. Vuoden 1995 eduskuntavaaleissa tällainen 

tilanne oli television tuotanto-osaston ja yhtiön tietotekniikan välillä. Tämä oli 

suurin syy televisiolähetyksen ongelmiin tulosohjelmien alkaessa kello 20.00 vaali-

iltana. 

Tulospalvelun alkaessa todettiin, että tulosten siirtäminen VTKK:sta Yleisradion 

mikrotietokoneverkkoon ei toiminut. Viasta soitettiin keskeisille käyttäjille ja heitä 

pyydettiin aloittamaan VTKK:n VAT-järjestelmällä, joka toimi varajärjestelmänä. 

Tulosohjelmien aloitus onnistui viasta huolimatta muualla paitsi TV1:n 

lähetyksessä, jossa grafiikkajärjestelmän toimittanut television tuotanto-osasto ei 

ollut varautunut varajärjestelmän käyttöön. Yleisradion mikrotietokoneverkon 

ohjelmistossa ollut vika saatiin korjattua kello 20.03, jonka jälkeen tulospalvelu 

käynnistyi normaalisti noin minuutin kuluttua. Myös television grafiikka saatiin 

korjauksen jälkeen muutaman minuutin viiveellä toimimaan.  

Tuotanto-osasto esitti IT-palvelun valmisteluvaiheessa varmempana 

vaihtoehtona toimintatapaa, jossa VTKK olisi siirtänyt tulokset suoraan 

grafiikkalaitteelle ilman välikäsiä (ns. pakkosyöttö). Tätä käytettiin MTV3:n 

tulosohjelmassa vaali-iltana. Koska tuotanto-osasto oli käyttänyt samanlaista 

menettelyä urheilun tulospalveluissa, se esitti pakkosyöttöä käytettäväksi myös 

vaalitulosten siirrossa. Tämä vaihtoehto ei saanut kuitenkaan kannatusta 

uutistoimituksissa, koska silloin olisi jäänyt ennuste pois television 

tulospalvelusta.323  

 Alkuvaikeuksien jälkeen tulosten laskenta eteni nopeasti, kuten taulukosta 16 

ilmenee. 

Taulukko 16.  Laskennan eteneminen eduskuntavaaleissa 1995 

kello 20.10 20.14 20.42 21.11 21.27 21.33 21.48 22.15 22.36 23.06 

laskettu-% 35 37 45 61 75 79 85 97 99 100 

Lähde: Taulukko on muodostettu TV1:n Vaalit-95 ja TV2:n Valvakan-95 tulosohjelmien perusteella. 

19.3.1995. Yleisradion TV-arkisto. 

                                                   
323 Vaalitulospalveluprojektin johtoryhmän arviointikokous. Uutistoiminnan pöytäkirja 18.5.1995. 
TVU:n ark. 
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Nopeasta tulosten kertymisestä huolimatta kumulatiivinen laskenta toimi huonosti 

lopputuloksen ennusteena324. Kumulatiivisen laskennan tueksi laadittiin myös 

ennuste, joka eliminoi laskennan erilaisen etenemisen vaikutuksia laskennan 

alkuvaiheessa325.  

Suomenkielinen TV-uutistoimitus käytti tuloksia esitellessään vain kumulatiivisia 

lukuja. Tästä johtuen se kertoi esimerkiksi Keskustan oikean kannatusosuuden 

(19,9 %) vasta kello 22.50. Ennustetta käyttänyt TV-nytt julkisti oikean luvun jo 

kello 20.43. Tulosohjelman alussa kumulatiivinen laskenta näytti Keskustalle 21,4 

% (virhe 1,5 prosenttiyksikköä) ja ennuste 19,4 % (virhe 0,5 prosenttiyksikköä). 

Myös Vihreitten lopputulosta ei pystytty ennustamaan kovin hyvin, johtuen 

ennakkoäänien suuresta määrästä. Silloin ei vielä ennustettu erikseen ennakkoääniä, 

kuten myöhemmin tehtiin. Vihreillä ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän 

äänijakautumat ovat aina olleet huomattavan erilaiset.326  

Johtoryhmän arviointikokouksen pöytäkirjassa327 todettiin tulosohjelmien 

onnistuneen hyvin alkuvaiheen teknisistä vaikeuksista huolimatta. Television 

edustaja totesi, että tietotekniikan ja television tuotanto-osaston epäselvyydet ja 

kiistakysymykset työnjaossa eivät saa heijastua ulosmeneviin ohjelmiin. Lisäksi hän 

totesi, että kilpailutilanteessa Yleisradion täytyy panostaa enemmän ja paremmin 

tulosohjelman markkinointiin, jonka MTV hoiti paremmin kuin Yleisradio. 

Tulosyksikköihin siirtyminen aiheutti tilanteita, joissa ohjelmien tuottajilla oli 

vaihtoehtoja tietotekniikkapalvelujen hankinnassa. Vaaliprojektin johtoryhmä päätti 

viimeisessä kokouksessaan328, että "työryhmä voisi arvioida mitä palveluja tarvitaan, 

mistä niitä järkevimmin saadaan ja mitä talon sisällä jää tehtäväksi". Yleisradio voisi 

itse tuottaa esimerkiksi ennusteen, koska yhtiö on ilmeisesti ainoa joka sen pystyy 

tekemään. Myös oma palvelu ruotsinkielisestä Suomesta nähtiin tärkeänä. 

Vaali-iltana TV1:n Vaalit-95 tulosohjelman alkaessa kello 20.00 TV1:llä ja 

MTV3:lla oli melkein yhtä paljon katselijoita, mutta tulosillan edetessä TV1:n 

suosio kasvoi. Maksimissaan Vaalit-95 tulosohjelmaa seurasi kello 21.30 1,3 

miljoonaa katselijaa, ja MTV3:n ohjelmaa Vaalivalvojaiset kello 20.45 0,9 miljoonaa 

(TV-mittaritutkimus 19.3.1995). MTV3 sai näin heti ensimmäisellä 

tulosohjelmallaan hyvän suosion katselijoiden keskuudessa.   

                                                   
324 Tiivistelmä YLE:n ATK-palvelusta eduskuntavaalissa 1995. Lamppula 20.3.1995. TVU:n ark 

325 Sama. 

326 TV1:n ja TV2:n tulosohjelmat 19.3.1995. Yleisradion TV-arkisto. 

327 Vaalitulospalveluprojektin johtoryhmän arviointikokous. Uutistoiminnan pöytäkirja 18.5.1995. 
TVU:n ark. 

328 Uutistoiminnan pöytäkirja 1.8.1995. TVU:n ark. 
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4.4.10 Kunnallisvaalit ja europarlamenttivaalit 20.10.1996  

Vuoden 1996 vaaleissa oli uutta europarlamenttivaalien329 toimittaminen sekä 

oikeusministeriön äänioikeus- ja ehdokasrekisterien käyttöönotto. 

Ennakkolaskennan kannalta merkittävä muutos oli mahdollisuus aloittaa 

ennakkoäänien laskenta jo kello 12.00 aikaisemman kello 15.00 sijasta. Yleisradiossa 

oli uutta internetkokeilu vaalitulosten tiedottamisessa ja vaalikonepalvelun 

aloittaminen. 

Vuoden 1996 vaaleissa internet alkoi muodostua uudeksi tulosten 

jakelukanavaksi. Oikeusministeriö jatkoi viime vaalien internetkokeiluja ja päätti 

välittää internetsivuillaan lopputulokset, mutta ei ennakkotuloksia. Yleisradio alkoi 

julkaista internetsivuillaan myös väliaikatietoja ja tekstitelevision tulostiedot. Tätä 

rajoitti kuitenkin Yleisradion ja TT-Tiedon330 välinen sopimus, jonka mukaan 

tuloksia ei saanut välittää konekielisesti kolmannelle osapuolelle. Tämän takia 

internetiin ei laitettu keskeneräisiä tuloksia valittujen nimistä, koska ne olisivat 

olleet silloin konekielisesti kolmannen osapuolen saatavissa.331 

Vaalikone on internetpalvelu, joka pyrkii auttamaan äänestäjää löytämään omiin 

mielipiteisiinsä sopiva ehdokas. Vaalikonesovellus vertaa äänestäjän antamia 

vastauksia ehdokkaiden koneelle aikaisemmin samoihin kysymyksiin antamiin 

vastauksiin. Yleisradion toimittaja Erkki Vihtonen kehitti CNN:n (Cable News 

Network) mallin pohjalta koemielessä Suomen ensimmäisen vaalikoneen syksyn 

EU-parlamenttivaaleihin. Tämän jälkeen Yleisradion lisäksi myös monet muut 

tiedotusvälineet ovat tarjonneet omia vaalikoneita, joissa ovat painottuneet eri 

aihepiirien kysymykset. 

Suomi tuli Euroopan unionin jäseneksi 1.1.1995. Liittymissopimuksen 

mukaisesti ensimmäiset europarlamenttivaalit tuli järjestää kahden vuoden kuluessa 

liittymisestä. Käytännön syistä eurovaalit päätettiin toteuttaa samanaikaisesti 

lokakuussa pidettävien säännönmukaisten kunnallisvaalien kanssa. Samanaikaisella 

äänestämisellä ajateltiin olevan myös positiivinen vaikutus europarlamenttivaalien 

äänestysvilkkauteen. Muista vaaleista poiketen eurovaaleissa on vain yksi koko 

maan kattava vaalipiiri. Vuonna 1996 jaettavana olleet 16 europarlamentin 

                                                   
329 Europarlamenttivaaleista (lyh. EU-parlamenttivaalit tai EU-vaalit) käytetään myös termiä 
eurovaalit. 

330 TT-Tieto Oy oli syntynyt VTKK:n, Tietotehdas Oy:n ja Unic Oy:n fuusion tuloksena. Saantitapa:  
http://web.lib.hse.fi/FI/yrityspalvelin/pdf/1995/ftttieto.pdf. Luettu 25.8.2015. Vaalitulospalveluun 
fuusio ei vaikuttanut, koska VTKK:n vaaliosaaminen ja suuri osa teknisestä ympäristöstä siirtyivät 
uuteen yhtiöön.  

331 Vuoden 1966 vaalien laajennetun johtoryhmän pöytäkirja 25.9.1996. TVU:n ark.  

http://web.lib.hse.fi/FI/yrityspalvelin/pdf/1995/ftttieto.pdf.%20Luettu%2025.8.2015
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edustajanpaikkaa laskettiin koko maassa saatujen äänimäärien mukaan noudattaen 

muissakin vaaleissa käytettyä d`Hondtin laskentamenetelmää.332  

Vuoden 1996 vaaleissa oli ensimmäisen kerran käytössä kokonaisuudessaan 

oikeusministeriön jo pitkään VTKK:n kanssa kehittämä vaalitietojärjestelmä, josta 

käytettiin lyhennettä VAT. Syksyn 1996 vaaleissa otettiin käyttöön viimeisinä osina 

äänioikeus- ja ehdokastietojärjestelmät, jotka edellyttivät muutoksia 

vaalilainsäädäntöön. Hallituksen esityksen (HE 175/1995) perusteluissa todettiin, 

että vaalitietojärjestelmien kehittämisen "pääasiallisina tavoitteina ovat olleet 

vaalivarmuuden lisääminen, vaalivalmiuden parantaminen ja kustannusten 

säästäminen sekä vaaleihin liittyvän tietopalvelun monipuolistaminen ja 

nopeuttaminen". Järjestelmää oli kehitetty asteittain vaali kerrallaan.  

Oikeusministeriön Suomen vaalijärjestelmän kuvauksen (OM 18/51/2010) 

mukaan äänioikeusrekisteriin poimitaan väestötietojärjestelmästä kussakin vaalissa 

äänioikeutettujen henkilöiden tiedot henkilötunnuksen avulla. Rekisteri on käytössä 

ennakkoäänestyspaikoissa, joissa jokaisen ennakkoon äänestävän äänestämisestä 

tehdään siihen merkintä. Ennakkoäänestyksen jälkeen rekisteristä tulostetaan 

vaaliluettelot vaalipäivän äänestyspaikoille, jonka jälkeen äänioikeusrekisterin tiedot 

hävitetään.  

Ehdokasrekisteri sisältää ehdokkaan nimen, henkilötunnuksen, numeron, 

ammatin, kotikunnan ja puolueen tai valitsijayhdistyksen nimen. Näiden rekisterien 

lisäksi silloinen VAT sisälsi pohja- ja äänestyspaikkatietojärjestelmän sekä 

keskitetyn tuloslaskenta- ja tietopalvelujärjestelmän, johon kerättiin vaalitulokset ja 

jota kautta tulostiedot välitettiin tiedotusvälineille ja Tilastokeskukselle.  

Oikeusministeriö hankki vuoden 1996 vaalien tietotekniikkapalvelut 

aikaisempaan tapaan TT-Tieto Oy:ltä, joka käytti VAT-järjestelmästä lyhennettä 

TietoVAT. Vuoden 1996 vaaleissa suunniteltiin uudistusta, jossa TT-Tieto siirtäisi 

tulokset suoraan kaikille tiedotusvälineille pakkosyöttönä niiden kanssa sovittavalla 

tavalla. Pakkosyötössä TT-Tieto lähettäisi tulostaulukot Yleisradion 

grafiikkapalvelimessa olevaan vastaanottimeen333. Näin oli toimittu aikaisemmin 

tulosten siirrossa MTV:lle. Samaa menetelmää toivoivat myös TV-grafiikan 

toteuttajat Yleisradiossa. Selvittelyjen jälkeen päädyttiin toimintatapaan, jonka 

mukaan TT-Tieto siirsi pakkosyötöllä tulokset MTV:lle, STT:lle ja joillekin lehdille. 

Yleisradiolle tulokset siirrettiin sekä tiedonsiirtona TietoVAT:sta YleVatiin 

tietokantaan että pakkosyöttönä grafiikkajärjestelmään. Syynä oli Yleisradion tarve 

                                                   
332 Europarlamenttivaalit 20.10.1996. Oikeusministeriön muistio 29.1.1996.  TVU:n ark. 

333 Vuoden 1996 vaalien laajennetun johtoryhmän pöytäkirja 3.11.1995. TVU:n ark. 
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laatia omia ennusteita ja tulosteita sekä samalla saada pakkosyötöstä varajärjestelmä 

televisiografiikalle. 

Uudessa toimintatavassa Tieto-VAT välitti tulokset Yleisradion kahdelle 

palvelimelle, joista toinen oli kytketty token-ring-toimistoverkkoon ja toinen 

television ethernet-tuotantoverkkoon. Työasemat kytkettiin niin, että saman 

työpisteen työasemia oli kiinni kummassakin verkossa. Näin käyttäjät voivat 

kytkeytyä tarvittaessa toiseen verkkoon, jos käytössä oleva ei toiminut. Näiden 

lisäksi oli yksi yhteys TT-Tietoon, jota kautta voitiin katsoa ja tulostaa TietoVAT:in 

laskemia tulostaulukoita sellaisenaan.334 

 Television grafiikka toteutettiin joko Yleisradion palvelimilla olevista tuloksista 

tai suoraan TT-Tiedosta pakkosyöttönä siirretyistä tuloksista. Jälkimmäisessä 

tapauksessa ei voitu käyttää Yleisradion laskemia ns. trendilaskennan tuloksia, joka 

oli tarkoitettu toimittajien taustatiedoksi tulkittaessa kumulatiivisen laskennan 

tuloksia. Tuloksia ei silloin haluttu nimittää ennusteiksi, vaikka sen käyttö olisi ollut 

hyvinkin perusteltua. Käytännössä trendilaskennassa käytettiin samoja 

ennustemenetelmiä kuin aikaisemmissa ennusteissa. YleVatin käyttäjille 

trendilaskennan tulokset näkyivät näytöillä kumulatiivisten lukujen rinnalla.335     

Vaalipäivänä ennakkoäänten laskenta voitiin uuden lain mukaan tarvittaessa 

aloittaa jo kello 12.00, jos ääniä ei muuten ehdittäisi laskea ennen kello 20.00. 

Äänistä laskettiin joko ensin kunnallisvaalien äänestysliput ja sitten EP-vaalien 

äänestysliput tai molempien vaalien äänestysliput samanaikaisesti.336 

Vaaliprojektien loppuarvostelussa337 todettiin, että kummankin vaalin tulosten 

laskenta toimi kokonaisuutena hyvin. Yleisradion tietotekniikassa uusi työnjako 

tietotekniikkaosaston ja television tuotanto-osaston kesken toimi. Television 

grafiikka sai käyttäjiltä myönteistä palautetta. Koska internetissä kävijöitä oli ollut jo 

noin 50.000, sen kehittäminen koettiin tarpeelliseksi. Trendilaskenta toimi 

yllättävän hyvin ja sitä käytettiin TV1:n tulosohjelmaa lukuun ottamatta enemmän 

kuin ennakkoon oli tarkoitus. Ensimmäisen kerran vaalien pöytäkirjoissa todettiin, 

että trendilaskenta voisi olla kilpailuvaltti seuraavissa vaaleissa.  

Televisiouutisten päätös lopettaa tulosohjelma kello 23.00 sai jälkeenpäin paljon 

negatiivista palautetta varsinkin lehdistössä. Kumulatiivinen laskenta, jota TV1 

käytti, näytti silloin Keskustalle suurta voittoa jättäen katsojille väärän kuvan 

                                                   
334 Vaalit 1966 tulospalvelu. Markku Mononen 3.9.1996. TVU:n ark.    

335 Vuoden 1996 vaalien tuottajaseminaari. Uutistoiminnan pöytäkirja 25.9.1996.  TVU:n ark. 

336 Vuoden 1966 vaalien laajennetun johtoryhmän pöytäkirja 12.9.1996. TVU:n ark.  

337 Uutistoiminnan pöytäkirja 29.11.1996. TVU:n ark. 
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oikeasta tuloksesta. Todellinen voittaja oli kokoomus, jonka osuus äänistä nousi 

vasta aivan lopussa, kun pääkaupunkiseudun kaikkien kuntien laskenta valmistui.338  

4.4.11 Eduskuntavaalit 21.3.1999  

Vuonna 1999 järjestettiin sekä eduskuntavaalit että europarlamenttivaalit. 

Suurimmat muutokset edellisiin vaaleihin verrattuna tapahtuivat vaalitulospalvelun 

ympäristötekijöissä, Yleisradion ennustemenetelmässä ja internetin kautta 

tarjottavissa palveluissa. 

Merkittävä vaalien toimittamiseen liittyvä muutos oli jo 1960-luvulla säädettyjen 

vaalilakien uudistaminen. Uuden vaalilain perusteluissa (HE 48/1998) todetaan, 

että "uudistuksen tarkoituksena on laatia uusi yhtenäinen vaalilaki, joka korvaisi 

nykyiset neljä vaalilakia, edustajainvaalilain, presidentinvaalilain, kunnallisvaalilain ja 

europarlamenttivaalilain". Lisäksi todettiin tietotekniikan hyödyntämisen olevan 

keskeisenä kehittämiskohteena. Tämä tarkoitti käytännössä vaalien toimittamisessa 

käytetyn vaalitietojärjestelmän uusimista ja täydentämistä. Järjestelmän vanhimmat 

osat alkoivat olla jo teknisesti vanhoja. Vaaliorganisaatiossa vaalipiirin 

keskuslautakunnan nimi muutettiin vaalipiirilautakunnaksi, koska se sekoitettiin 

usein kuntien keskusvaalilautakuntaan.  Tehtävät säilyivät ennallaan. 

Äänestämistapahtuman kehittämisessä yhtenä tavoitteena on tämän tutkimuksen 

kohteena olevana ajanjaksona ollut pyrkimys tehdä äänestäminen mahdollisimman 

helpoksi. Tällä kertaa keinona oli ennakkoäänestyspaikkojen lisääminen. Toinen 

keskeinen tavoite on ollut alentaa kustannuksia. Uudessa vaalilaissa sallittiin 

ensimmäistä kertaa äänestäminen ennakkoon postitoimipaikkojen ohella myös 

kunnan virastoissa, sillä niissä äänestyksen toimittaminen on halvempaa kuin 

postitoimipaikoissa. Äänestämisen jälkeen tapahtuvassa ennakkotulosten 

laskennassa ja tiedottamisessa on pyritty jo 1960-luvulta alkaen nopeaan ja oikeaan 

ennakkotulosten tiedottamiseen. Uuden vaalilain (L 714/1998) 87 §:ssä säädettiin, 

että "Ennakkoäänestyksessä annettujen vaalikuorissa olevien äänestyslippujen 

tarkastaminen voidaan aloittaa vaalipäivänä aikaisintaan kello 15 tai erityisestä 

syystä lautakunnan harkinnan mukaan aikaisemminkin, kuitenkin aikaisintaan kello 

12". Tarkoitus on, että mahdollisimman suuri määrä ennakkoääniä olisi laskettu 

kello 20.00 tulosten tiedottamisen alkaessa.  

                                                   

 338 Laskennan edistyminen Keskustapuolueen osalta kunnallisvaaleissa 1996. Lamppula 26.11.2006.  
TVU:n ark. 
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Yleisen suuntauksen mukaisesti Yleisradion YleVatin käyttö muutettiin 

selainpohjaiseksi. Kumulatiivisten tulosten lisäksi laskettiin taas lopputuloksen 

ennustetta, jota vuoden 1996 vaalien tapaan kutsuttiin trendilaskennaksi. 

Ennustemenetelmää muutettiin siten, että ruvettiin ennustamaan erikseen 

ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän tulokset. Korjauskertoimilla korjattiin 

ennakkoäänien ja vaalipäivän äänien erilaisia puolueitten äänijakautumia ja 

laskennan alkuvaiheessa pienten maaseutukuntien kaupunkikuntia nopeammasta 

laskennasta johtuvaa virhettä.339         

EU-parlamenttivaalien yhteydessä 1996 suoritettujen kokeilujen rohkaisemana 

Yleisradio toteutti ensimmäisenä Suomessa valtakunnallisen vaalikoneen. Uusi 

palvelu sai hyvän vastaanoton. Esimerkiksi Savon Sanomat340 totesi muutamaa päivää 

ennen vaaleja, että "Näissä vaaleissa on kansalaisilla ollut mahdollisuus tutustua 

ehdokkaisiin uudella tavalla". Lehti totesi edelleen, että "vaalikone oli huikea 

menestys ja sen pakeilla kävi päivittäin lähes 15.000 kansalaista". Seuraavissa 

vaaleissa moni muu mediayritys seurasi Yleisradion esimerkkiä.  

Vaali-iltana Yleisradion internetpalveluun siirrettiin YleVatista samansisältöiset 

tulokset kuin tekstitelevisioon341. Internetpalvelun kehittämistä vaikeutti 

epätietoisuus siitä, mitkä tehtävät vaalitulospalvelussa ovat tietotekniikan ja mitkä 

toimitusten vastuulla. Toimitukset ylläpitivät silloin yhtiön internetsivuilla ohjelmiin 

liittyviä tietoja, tietotekniikka vastasi teknisestä ympäristöstä. YleVat-sovelluksen 

tuottamia tulostaulukoita ei kuitenkaan vaali-iltana vielä siirretty sellaisenaan 

internetpalveluun.  

Tilastokeskus tarjosi internetsivuillaan Tieto Oyj:n342 TietoVAT-järjestelmän 

laskemiin tulostietoihin pohjautuvaa kolmea maksullista toisiaan täydentävää 

tilastopalvelua. Palvelut olivat vaalianalyysi vaali-iltana, karttapalvelu ja 

pikatilastot343.  

Tulosten keruu toimi tälläkin kerralla nopeasti, kuten taulukko 17 osoittaa. 
  

                                                   
339 Penttisen haastattelu 4.2.2014. 

340 Ylen vaalikone palvelee demokratiaa. Savon Sanomat  19.3.1999.  

341 Radion uutistoiminnan pöytäkirja 18.12.1998. TVU:n ark.   

342 TT-Tieto muutti nimensä yritysostojen jälkeen 1998 Tieto Oyj:ksi. 

343 Tilastokeskuksen lisäpalvelut eduskuntavaaleissa 1999. Radiotoimialan muistio 16.3.1999. TVU:n 
ark. 
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Taulukko 17.  Laskennan eteneminen eduskuntavaaleissa 1999 

kello 20.00 20.26 20.49 21.03 21.44 21.57 22.22 22.48 23.49 24.00 

laskettu-% 37 40 46 55 80 87 95 99 99 100 

Lähde: Taulukko on muodostettu laskennan nopeutta ja tarkkuutta kuvaavan raportin taulukoista344. 

Keskustan prosenttiennusteen kehittymistä kuvaavien taulukkojen345 mukaan 

kumulatiivisen ja trendilaskennan lukujen ero oli trendin eduksi kello 20.00 2,3 

prosenttiyksikköä ja 21.03 peräti 4,9 %. Trendi ilmoitti oikean tuloksen 22,4 % 

kello 21.57, kumulatiivinen yli tunnin myöhemmin kello 23.09. 

Vaaliprojektin kritiikkikokouksessa346 todettiin tulosohjelmien onnistuneen 

hyvin. Uusi selainpohjaisen YleVat-sovelluksen käyttöliittymä sai kiitosta. Myös 

trendilaskenta oli huomattavasti tarkempi kuin kumulatiivinen. Television 

suomenkielistä uutistoimitusta lukuun ottamatta trendilaskennan tuloksia osattiin 

käyttää hyvin kumulatiivisten tulosten rinnalla tai niiden sijasta. Ruotsinkielinen 

television uutistoimitus TV-nytt käytti TV2-kanavalla koko lähetyksen ajan 

trendilaskennan tuloksia, koska se oli kumulatiivista laskentaa olennaisesti parempi. 

Suomenkielisten televisiouutisten tuottaja lausui vaaliprojektin kritiikkikokouksessa 

päinvastaisen näkemyksen, sillä hän ilmoitti olevansa "entistä vakuuttuneempi siitä, 

että trendilaskennasta kannattaa muistuttaa, mutta mitään käyrää ei pidä näyttää". 

Kumulatiivisiin tuloksiin perustuneesta TV-grafiikasta hän totesi kokouksessa, että 

se oli paras tähänastisista. Yleisradion television tuotanto-osaston silloista 

grafiikkaosaamista todisti myös se, että sama ryhmä oli ollut toteuttamassa 

vaaligrafiikan Ruotsin televisiolle valtiopäivävaaleissa syyskuussa 1998347. 

Yleisradion internetpalvelusta todettiin kokouksessa, että se oli ajoittain 

ylikuormittunut, vaikka prosessorikapasiteetti oli nelinkertaistettu, ja "jos internet 

on yksi tulosten jakelukanava, niin sen pitää olla vähintään samaa tasoa kuin 

MTV:n ja Helsingin Sanomien internet, joiden sivuille ihmiset pääsivät". Asiasta 

päätettiin, että koko toimintamalli pitää uusia ennen seuraavia eduskuntavaaleja 

vuonna 2003.     

                                                   
344 Penttisen tutkijalle tulostamat taulukot eduskuntavaalien 1999 laskennan kulusta ja 
trendilaskennan tarkkuudesta. Tutkijan hallussa. 

345 Sama. 

346 Radion uutistoiminnan pöytäkirja 6.4.1999. TVU:n ark. 

347 Radion uutistoiminnan pöytäkirja 18.12.1998. TVU:n ark.   
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4.4.12 Europarlamenttivaalit 13.6.1999  

Runsaan kahden kuukauden kuluttua eduskuntavaaleista olivat vuorossa Suomen 

ensimmäiset muiden EU-maiden kanssa samaan aikaan toimitetut 

europarlamenttivaalit 13.6.1999. Vaalissa noudatettiin EU:n vaalisäädöksen 9 

artiklan kohdan 2 määräyksiä, joiden mukaan ääntenlaskentaa koskevia tietoja ei saa 

vaalipäivänä antaa julkisuuteen ennen kuin viimeinenkin äänestyspaikka EU:n 

alueella on suljettu. Italiassa ja Ranskassa viimeiset äänestyspaikat suljettiin kello 

23.00 Suomen aikaa.348    

Ennakkotuloksen tiedottamisaikataulun takia tiedotusvälineitten toiminta vaali-

iltana oli poikkeuksellista. Oikeusministeriön VAT-tietojärjestelmä oli toiminnassa 

kuten aiemminkin. Se laski ennakkotulokset vaalitiedostoon, josta ne siirrettiin 

oikeusministeriön internetsivuille sekä tiedotusvälineille sovituilla tavoilla kello 

23.00. Yleisradion työasemilla voi sen jälkeen käyttää sekä TietoVAT- että YleVat-

sovellusta. TietoVAT:ista sai "vaalilaskennan perustietoja, vaaliyönä kumulatiivisen 

laskennan tilanneraportteja, ennakkolaskennan lopputuloksen sekä torstaista 

17.6.1999 lähtien vaalien lopputuloksen"349. YleVatista voi katsoa samoja 

numerotuloksia sekä niitä selventäviä yhteenvetoja taulukkoina ja grafiikkana. Tällä 

kertaa ei trendilaskentaa tehty, koska tulokset olivat valmiita ilman sitäkin jo 

tulosohjelmien alkaessa kello 23.00. 

Yleisradion uutistoiminnan vaalimanuaalin350 mukaan "Tämänkertaisen 

vaalilähetyksen tekeminen poikkeaa aikaisemmista vaaleista. Valtakunnalliset 

jännitteet eivät ole yhtä suuria kuin eduskuntavaaleissa, ja lämmittely ennen 

tulosten julkistamista on tavallista pitempi, juuri siksi tekeminen on haastavaa". 

Isossa Pajassa vietettiin ehdokkaiden ja tiedotusvälineitten edustajien kesken 

kahden tunnin Eurooppalaista iltaa, joka huipentui vaalituloksen julkistamiseen kello 

23.00. 

Europarlamenttivaaleissa internetin käyttö kasvoi entisestään. Yleisradion 

internetvaalipalvelu sisälsi jo vakiintuneen vaalikoneen lisäksi vaali-iltana YleVatin 

tuottamat tulostaulukot kello 23.00 alkaen ja mahdollisuuden katsoa tai kuunnella 

                                                   
348 Europarlamenttivaalit, tiedottaminen. Vaalien tuloksen laskenta. Oikeusministeriön muistio 
18.5.1999. TVU:n ark. 

349 Europarlamenttivaalin 1999 ATK-palvelu. Radiotoimialan esikunnan muistio 7.6.1999. TVU:n 
ark. 

350 EU-vaalit 13.6.1999. Uutistoiminnan vaalimanuaali. TVU:n ark. 
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TV1:n ja Radio Suomen vaalilähetyksiä.351 Kun tulokset sai julkaista kello 23.00, oli 

kaikki äänet laskettu. 

4.4.13 Tiivistelmä ja arviointi 

PC-kausi kesti neljätoista vuotta. Sinä aikana tapahtui IT:n käytössä vaalien 

toimittamisessa merkittäviä muutoksia. Yleisradion lisäksi oikeusministeriö alkoi 

hyödyntää IT:n mahdollisuuksia ottamalla käyttöön tietotekniikkaa vaalien 

valmisteluvaiheessa ja äänestämisen tukitehtävissä. Yleisradion vaalitulospalvelussa 

tietotekniikan mahdollisuuksia ruvettiin käyttämään osana Yleisradion 

tulosohjelmia jo totuttujen IT-palvelujen lisäksi.  

IT-palvelun asiakkaat 

PC-kauden aikana tapahtui vaalitietojärjestelmien asiakkuuksissa suuria muutoksia. 

Yleisradion vaalitietojärjestelmä sai tulostiedot oikeusministeriön 

vaalitietojärjestelmästä, ja samalla Yleisradiosta tuli tältä osin VTKK:n asiakas. 

Myös STT, Tilastokeskus ja ulkoministeriö siirtyivät VTKK:n palvelujen käyttäjiksi. 

Tämän jälkeen YleVat palveli välittömästi vain Yleisradion omia toimituksia ja 

välillisesti niiden asiakkaita.  

Vuoden 1995 eduskuntavaaleissa Yleisradion IT-palveluja käyttäneet toimitukset 

saivat kilpailijan, kun MTV tuotti ensimmäisen tulosohjelmansa Vaalivalvojaiset 

omalla MTV3 kanavallaan. Syntynyt kilpailutilanne alkoi vaikuttaa seuraavissa 

vaaleissa television vaali-illan IT-palveluihin. Vaali-iltana 1995 TV1:n Vaalit-95 

tulosohjelmaa seurasi maksimissaan kello 21.30 1,3 miljoonaa katselijaa. MT3:n 

tulosohjelmaa kello 20.45 seurasi jo 0,9 miljoonaa (TV-mittaritutkimus 20.3.1995). 

Samalla television tulosohjelmien yhteenlaskettu katselijamäärä kasvoi aikaisempaan 

verrattuna. Yleisradion TV1 oli edelleenkin ylivoimaisesti katselluin kanava vaali-

iltana, mutta MTV3:n osuus oli Yleisradion näkökulmasta katsottuna kuitenkin 

huolestuttavan suuri vuoden 1999 eduskuntavaaleissa. 

PC-kautena Yleisradion uutistoimitukset käyttivät tulosohjelmissaan YleVatin 

tuottamia tuloksia vaihtelevasti. Ongelmana oli suuri ennakkoäänien määrä, joka 

vaikeutti vaalien ennakkotulosten arviointia. Suomenkielinen television 

uutistoimitus käytti pääasiassa kumulatiivisia tulosteita, ruotsinkielinen TV-nytt ja 

radion uutistoimitukset ennusteita. 

                                                   
351 Uutistoiminnan vaalimanuaali. EU-vaalit 13.6.1999. TVU:n ark. 
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PC-kautena Yleisradion uutistoimituksissa otettiin käyttöön toimitusjärjestelmiä, 

joilla toimittajat muokkasivat juttujaan työasemilla, lukivat uutistoimistojen teksti- 

ja kuvamateriaalia sekä hyödynsivät juttuarkistoja. Tietotekniikka tuli 

toimitusjärjestelmien käytön myötä tutuksi. Tämä näkyi myös vaalitulospalvelussa, 

sillä PC-kauden loppupuolella toimittajat käyttivät tulosohjelmissa työasemia 

useimmissa tilanteissa itsenäisesti.      

 

IT-palvelut  

Vaalitulospalvelun tärkeimmät IT-palvelut liittyvät ennakkotulosten nopeaan ja 

oikeaan tuottamiseen asiakkaille. Tulosten saapuminen YleVatiin nopeutui PC-

kautena. Esimerkiksi kauden ensimmäisissä eduskuntavaaleissa 1983 oli kello 21.01 

laskettu 13 % ja kello 21.57 noin 80 %. Vuonna 1999 PC-kauden viimeisissä 

eduskuntavaaleissa vastaavat luvut olivat 55 % ja 87 %. Vuoden 1991 

eduskuntavaaleissa käyttöönotettu tulosten syöttö oikeusministeriön keskitettyyn 

vaalitietojärjestelmään nopeutti tulosten keruuta Yleisradion vaalilaskentaan 

tulospalvelun alkuvaiheessa lähes puoli tuntia. Uudessa tilanteessa Yleisradio katsoi, 

että nopean laskennan takia ennusteen laatimisesta voidaan luopua. Nopeasta 

laskennasta huolimatta kumulatiivinen laskenta ennusti silloin huonosti 

lopputulosta, sillä se näytti vielä kello 22.00 lopulliseen tulokseen verrattuna 10 

paikkaa väärin.  

Vuoden 1991 eduskuntavaalien jälkeen ruvettiin taas tuottamaan ennusteita 

käytettäväksi kumulatiivisten tulosten rinnalla tai sijasta.  Kaikissa niissä vaaleissa, 

joissa laadittiin ennuste, se oli tulosohjelmien alkupuolella tarkempi kuin 

kumulatiivinen laskenta.  

PC-kauden viimeisissä vaaleissa kokeiltiin vaaleihin liittyvänä uutena palveluna 

vaalikonetta, josta sai tietoja ehdokkaiden mielipiteistä äänestyspäätösten tueksi. 

Yleisradion vaalikone oli ensimmäinen internetissä toteutettu äänestäjille suunnattu 

ehdokasvalintaa avustava IT-palvelu Suomessa.  

 

Vaalitietojärjestelmät 

Vaalitulospalvelussa, joka on tämän tutkimuksen keskeisin tutkimusalue, tapahtui 

vuonna 1991 suuri muutos. Silloin oikeusministeriön vaalitietojärjestelmä otti 

hoitaakseen vaalitulosten keruun yhteen keskitettyyn tietokantaan, josta tuloksia 

tarvitsevat voivat noutaa ne omiin tietojärjestelmiinsä. Toinen merkittävä muutos 

tapahtui Yleisradion sisällä. Tietotekniikkaa hyödynnettiin perinteiseen tapaan vain 
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yhtiön tukitoiminnoissa. Mikrotietokoneet tekivät mahdolliseksi käyttää 

tietotekniikkaa osana television vaalitulosohjelmaa. IT tuli näin osaksi journalistista 

työtä, joka on Yleisradion ydintoimintaa.    

Prosessit: Vuoden 1991 eduskuntavaaleissa uudistettiin työnjako tietojen keruussa. 

Sen mukaan tulosten tiedottaminen alkaa kunnissa heti 20.00 jälkeen, jolloin 

vaalilautakunnat ilmoittavat kunnan ilmoituskeskukselle äänestäneiden lukumäärän. 

Sen jälkeen aloitetaan äänestyslippujen laskenta suoraan ehdokkaittain eikä kuten 

aikaisemmin ensin puolueittain. Kunnallinen ilmoituskeskus kerää äänestysalueitten 

tiedot, yhdistää ne kunnan tulokseksi ja ilmoittaa edelleen oman vaalipiirinsä 

keskuslautakuntaan. Vaalipiirin keskuslautakunta kerää ja tallentaa alueensa 

kuntatiedot valtakunnallisen laskentakeskuksen vaalitietojärjestelmään. Erikseen 

tallennetaan vaalipiirissä laskettavat ennakkoäänet, joiden laskenta voi alkaa 

vaalipäivänä kello 12.00. 

Tietosisältö: PC-kauden viimeisissä vaaleissa vaalitulospalveluun tallennettiin 

perustiedot ehdokkaista ja valtakunnallisissa vaaleissa myös ehdokkaitten kuvat. 

Vaalituloksen ennustamista paransi vaalipäivän äänien välittäminen 

ehdokaskohtaisesti äänestysalueittain. Ennakkoäänet laskettiin edelleen 

kuntakohtaisesti.  

Osallistujat: Vaalitulospalveluun tuli Yleisradion tietotekniikan lisäksi monia uusia 

IT-palvelujen tuottajia. Yleisradiossa television tuotantotekniikka otti käyttöön 

mikrotietokoneita ja tuotti niillä televisiografiikkaa sekä toteutti liittymät 

tekstitelevisioon. Vuoden 1991 eduskuntavaaleista alkaen oikeusministeriön 

valtuuttama tietokonekeskus on kerännyt vaalitulokset ja siirtänyt ne 

ennakkotuloksia tarvitseville organisaatioille, joita olivat silloin media, 

Tilastokeskus, ulkoministeriö, kunnat ja vaalipiirit. Valtakunnallisina 

laskentakeskuksina toimivat Yleisradion jälkeen VTKK, TT-Tieto Oy ja Tieto Oyj.       

Tekniikka: PC-kautena Yleisradion vaalitulospalvelu on perustunut yhtiön omaan 

tekniikkaan. Vaalitulospalvelussa tarvittavan ohjelmiston on toteuttanut 

tietotekniikkayksikkö yhdessä television tuotanto-osaston kanssa. Merkittävä 

muutos tapahtui mikrotietokoneitten tultua markkinoille. Sen ansiosta yhtiön IBM-

keskustietokoneilla lasketut ennusteet ja tiivistelmätulokset muokattiin 

mikrotietokoneilla televisiolähetyksiin sopiviksi graafisiksi näytöiksi. Radion 

uutistoimittajille kehitettiin mikrotietokoneilla tulosten lukemista avustava 

käyttöliittymä. Yleisradiossa tuli käyttöön kaksi eri tarkoituksiin sopivaa 
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lähiverkkoa, token-ring talouteen ja hallintoon sekä ethernet ohjelmatuotantoon. 

Tietojensiirrossa Helsingin ja aluetoimipisteiden välillä hyödynnettiin Yleisradion 

silloin omistamaa ohjelmiensiirtoon rakennettua linkkiverkkoa. PC-kauden 

loppupuolella vaaliohjelmistot toteutettiin keskustietokoneitten sijasta 

lähiverkkojen palvelimille ja työasemille käyttäen selainkäyttöliittymää. 

Vaalitulospalvelun toimintaympäristö 

 

Teknologiset tekijät: Vuonna 1983 tuli Suomessa myyntiin ensimmäinen IBM PC, 

joka oli lähtölaukaus mikrotietokoneitten läpimurrolle yrityksissä ja pc-kauden 

loppupuolella myös kodeissa. Vaalitulospalvelussa mikrotietokoneilla voitiin 

havainnollistaa vaalituloksia grafiikkatulosteilla ja kehittää helppokäyttöisiä 

käyttöliittymiä tulosten katseluun ja tutkimiseen. Yleisradiossa PC-teknologia tuli 

tietotekniikkayksikön lisäksi käyttöön television ja radion tuotantotekniikassa 

aiheuttaen kahden erilaisen toimintakulttuurin kohtaamisen ja yhteistoiminnan 

käynnistymisen.  

Toinen merkittävä teknologian muutos tapahtui tietoliikenteessä. Vasta 

kunnallisvaalien 1984 yhteydessä luovuttiin induktoripuhelimien käytöstä, koska 

automaattipuhelinyhteyksien katsottiin olevan jo riittävän luotettavia ja saatavissa 

koko Suomessa. Vajaat kymmenen vuotta myöhemmin, vuoden 1991 

eduskuntavaaleista alkaen, voitiin ennakkotulokset kerätä tiedonsiirtoa käyttäen 

oikeusministeriön keskitettyyn vaalitietojärjestelmään. Yritysten ulkoisen 

tietoliikenteen lisäksi myös sisäiset lähiverkot tulivat käyttöön esimerkiksi 

vaalitulosten siirrossa Yleisradion vaalitulospalvelujen työasemien välillä. 

PC-kauden aikana tietotekniikan käyttö kehittyi vaalitulospalvelun ohella myös 

siihen välittömästi kuulumattomissa tehtävissä, joista keskeisimmät olivat vaalien 

valmistelua ja tilastointia tukevat oikeusministeriön, Väestörekisterikeskuksen ja 

Tilastokeskuksen vaalitietojärjestelmät. Oikeusministeriön vuonna 1996 

valmistuneeseen VTKK:lta tilattuun VAT-tietojärjestelmään kuului kuusi 

osajärjestelmää. Näistä pohjatieto-, äänestyspaikka- ja ehdokasjärjestelmä tukivat 

vaalivalmisteluja. Äänioikeus-, laskenta ja tietopalvelujärjestelmä olivat käytössä 

sekä äänestämisessä että tulosten ennakkolaskennassa. IT:n hyväksikäytön 

painopiste alkoi siirtyä oikeusministeriön valtakunnallisten tietojärjestelmien 

kehittämiseen ja käyttämiseen. 

Poliittisjuridiset tekijät: PC-kauden aikana vaalien toimittamiseen liittyvää 

lainsäädäntöä ja oikeusministeriön ohjeita muutettiin moneen otteeseen. Keskeisinä 
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tavoitteina olivat edelleen tehdä äänestäminen mahdollisimman helpoksi, laskea 

kustannuksia ja nopeuttaa ennakkotulosten laskentaa. Lainsäädäntöä muutettiin 

siten, että ennakkoon äänestäminen oli mahdollista myös viikonloppuna ja että 

myös asiamiespostit voivat toimia tilapäisinä ennakkoäänestyspaikkoina. Median 

toivomuksesta oikeusministeriö muutti ohjeitaan niin, että ennakkoääniä voi alkaa 

laskea jo kello 12.00 vaalipäivänä, jotta mahdollisimman paljon olisi laskettuna 

vaalihuoneistojen sulkeutuessa kello 20.00 tulosten tiedottamisen alkaessa. 

Ennakkoäänestyksen kustannuksia alennettiin sallimalla ennakkoäänestys 

postitoimipaikkojen ohella myös kunnanvirastoissa, koska äänestäminen on niissä 

halvempaa kuin postitoimipaikoissa. 

 Sosiaaliset tekijät: Vaalien toimittamisen näkökulmasta oli merkittävää 

äänestysaktiivisuuden aleneminen. Suorakäyttövaiheen viimeisissä 

eduskuntavaaleissa 1983 äänestysprosentti koko maassa oli 75,7 %, vastaava PC-

kaudella 1999 vain 65,3 %. Äänestysprosentti laski 16 vuodessa yli 10 

prosenttiyksikköä (SVT 2011). Äänestysaktiivisuuden laskun pysäyttämiseksi 

ruvettiin kiinnostumaan IT:n tarjoamista mahdollisuuksista keinona pysäyttää tai 

ainakin hidastaa laskua tulevaisuudessa. 

Toinen merkittävä tekijä vaalien toimittamisen näkökulmasta oli PC-kaudella 

kansalaisten IT-osaamisen kasvu kotimikrojen yleistymisen ja alkaneen internetin 

käytön kasvun seurauksena. Vaalitulospalvelussa tämä merkitsi vaalien 

ennakkotulosten tiedottamisen alkamista myös internetissä. Varsinainen läpimurto 

koettiin kuitenkin vasta 2000-luvulla. 

 Taloudelliset tekijät: Valtiovallan suhtautuminen ennakkotulosten tiedottamiseen on 

ollut aina positiivista, mutta sitä ei ole nähty kuitenkaan viranomaistoimintana. PC-

kauden alkuaikoina asenne muuttui, ja valtiovalta tunnusti vastuunsa 

ennakkotulosten keruusta osallistumalla ensimmäisen kerran eduskuntavaaleissa 

1987 Yleisradion vaalitulospalvelun IT-kustannuksiin. Vuodesta 1991 lähtien 

oikeusministeriö on vastannut yksin ennakkotulosten keruusta ja tukenut 

myöhemmin kuntia kustantamalla niille perus-atk-välineet tulosten välittämiseksi 

oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään. PC-kaudella aloitettiin pyrkimykset 

vaalien kustannusten nousun pysäyttämiseksi hyväksikäyttämällä tietotekniikkaa. 

Varsinkin vaaliluetteloiden laatimismenettelyä ja ennakkoäänestysjärjestelmää 

kehittämällä nähtiin tietotekniikkaa hyödyntämällä voitavan alentaa valtion ja 

kuntien vaalien toimittamisen kustannuksia. 
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4.5 Internetkausi vuodesta 2000 eteenpäin 

Idea internetistä alkoi konkretisoitua 1970-luvun loppupuolella Yhdysvalloissa, kun 

nopeasti lisääntyvien yksittäisten tietokoneverkkojen liittäminen toisiinsa tuli 

tarpeelliseksi. Liittämiseen oli monia kilpailevia ratkaisuja. Yhdysvalloissa alun perin 

sotilaallisiin tarkoituksiin perustetun ARPA-kehittämishankkeen (Advanced 

Research Projects Agency) yhteydessä kehitetystä tietoliikennekäytännöstä 

(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) muodostui pian standardi 

erilaisten verkkojen yhdistämisessä. Toinen internetin suosion kasvulle ratkaisevasti 

vaikuttanut tekijä oli Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa (CERN) 

toimineen tutkijan Tim Berners-Leen 1980-luvulla kehittämä World Wide Web 

dokumenttien hakumenetelmä, joka perustuu dokumentin kuvauksiin sisältyviin 

viittauksiin muihin dokumentteihin. (Campbell-Kelly & Garcia-Swartz 2013). 

Suomessa internetin käyttö alkoi 1980-luvun alkupuolella samoihin aikoihin kun 

mikrotietokoneet tulivat markkinoille. Internetin käyttöönotto käynnistyi monen 

muun maan tapaan yliopistoissa. Suomessa merkittävässä asemassa oli 

opetusministeriö, joka rahoitti korkeakoulujen FUNET-verkon (The Finnish 

University and Research Network) käyttöönottoa. Kun vaalien toimittamisessa 

kokeiltiin ensimmäisen kerran internetin käyttöä vuoden 1995 eduskuntavaalien 

yhteydessä, Suomessa oli jo noin 120.000 tietokonetta liitettynä internetverkkoon 

(Ahonen 2008, 187). 

Vuoden 2000 vaaleissa Internetin käyttö alkoi muodostua keskeiseksi 

teknologiaksi. Tästä alkoi internetkausi. Kauden aikana vaalien IT-palvelujen 

kehittämisessä pääpaino oli internetin tarjoamien teknisten mahdollisuuksien 

hyväksikäytössä. Tuloksena oli uusi vaalien ennakkotulosten jakelukanavana, jossa 

sopivan päätelaitteen avulla kansalaiset voivat itse seurata tuloslaskennan 

etenemistä internetissä median tulospalvelujen rinnalla tai sijasta. Myös ennen 

vaaleja äänestäjiä palvelevat internetpalvelut lisääntyivät vauhdilla. Tässä 

tutkimuksessa käytettävän vaalitulospalvelun jäsentelymallin ajattelutavan mukaan 

vaalitulospalvelun tietojärjestelmä sai uuden asiakkaan, internetpalveluja käyttävän 

vaaleista kiinnostuneen kansalaisen.     

Internetkauteen ajoittuivat kolmet eduskuntavaalit, yhdet presidentinvaalit ja 

europarlamenttivaalit sekä neljät kuntavaalit. Vaaleista käsitellään laajasti vain ne, 

joissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia tietotekniikan hyödyntämisessä. Tämän 

takia tarkastellaan muita perusteellisemmin vuoden 2003 eduskuntavaaleja 

Yleisradion ennusteen käytön muututtua yhtiön kilpailutekijäksi ja kunnallisvaaleja 

2008 sähköisen äänestyskokeilun takia. Myös oikeusministeriön 
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vaalitietojärjestelmiin kiinnitetään erityisesti huomiota, koska IT-palvelujen 

kehittämisen painopiste internetkautena on ollut ministeriön vaalitietojärjestelmissä.  

4.5.1 Presidentinvaalit 16.1. ja 6.2.2000 

Vuonna 2000 järjestettiin kahdet vaalit, tammi- ja helmikuussa presidentinvaalit 

sekä lokakuussa kunnallisvaalit. Uutta oli aikaisempiin vaaleihin verrattuna 

internetpalvelujen käytön kasvu ja sen aiheuttamat tekniset ongelmat. Vaikeutena 

oli varsinkin käsittelykapasiteetin riittävyys käyttäjien lukumäärän vaihdellessa 

voimakkaasti ja ennalta arvaamattomasti. Ongelmana oli myös se, että IT-

organisaatioissa ei ymmärretty internetin tarjoamia mahdollisuuksia ja käytön 

asettamia teknisiä vaatimuksia. Uusia palveluja syntyi ilman, että niiden vaatimat 

tekniset ratkaisut olisi suunniteltu kuten mikä tahansa uusi IT-palvelu. Erikoinen 

vuoden 2000 vaaleihin liittyvä ongelma oli varmistaa vanhojen 

vaalitietojärjestelmien ohjelmistojen toimivuus vuosituhannen vaihtumiseen 

liittyneestä päivämääräongelmasta huolimatta352. Vaalitietojärjestelmissä tämä ei 

aiheuttanut ongelmia. 

Presidentinvaalissa toimitettiin kaksi kierrosta, koska ensimmäisellä kierroksella 

kukaan ehdokkaista ei saanut ehdotonta enemmistöä. Sekä Yleisradion että 

oikeusministeriön IT-palvelut vaali-iltana perustuivat edellisissä vaaleissa 

käytettyihin TietoVAT- ja YleVat-järjestelmiin.  

Yleisradion ja oikeusministeriön internetpalvelujen lisäksi TietoEnator353 tarjosi 

nettivaaliksi ristittyä internetsivustoa, jonka mahdollisina asiakkaina olivat lähinnä 

lehtitalot. Ideana oli hyödyntää IT:n mahdollisuuksia yhdistämällä TietoVAT:n ja 

YleVatin tiedostoissa sekä TietoEnatorin tietokannoissa olevia tietoja uuden 

kaupallisen tuotteen kehittämisessä. Nettivaalin kiinnostusta vaali-iltana vähensi 

kuitenkin Yleisradion kielto välittää YleVatin laskemia ennustetietoja kilpailusyistä 

MTV3:lle, Radio Novalle ja Neloselle, muille tiedot annettiin.354 Kielto osoitti 

YleVat-sovelluksen tuottaman ennusteen muuttumisen yhä selvemmin Yleisradion 

                                                   
352 Tietojenkäsittelyn alkuaikoina tietokonelaitteiden muistimäärät olivat pieniä ja kalliita ja siksi 
muistia yritettiin säästää esittämällä vuosiluku vain kahdella merkillä neljän sijasta. Vuosituhannen 
vaihtuessa tämä menetelmä aiheutti virhetoimintoja, koska luku ”00” saattoi tarkoittaa joko vuotta 
1900 tai vuotta 2000. Käytännössä tämä olisi voinut aiheuttaa ongelmia käytettäessä ennen 
vuosituhannen vaihtumista laadittuja vaalitulospalvelun ohjelmia.  

353 TientoEnator Oy syntyi vuonna 1999, kun Tieto Oy ja Enator Oy yhdistettiin. Saantitapa: 
http://www.tieto.fi/tiedosta/historia. Luettu 18.9.2014. 

354 Uutistoiminnan pöytäkirja 29.12.1999. TVU:n ark. 

http://www.tieto.fi/tiedosta/historia
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uutistoiminnan kilpailutekijäksi vaali-illan tulosohjelmissa. Tästä huolimatta 

Yleisradion vaaliprojektin ohjausryhmä355 päätti käyttää trendilaskennan tuottamia 

ennusteita vain kumulatiivisen laskennan tukena. Perusteluna oli se, että Yleisradio 

haluaa esittää tulosohjelmissaan vain todellisia "reaalilaskennan"356 tuloksia. Vaali-

illan tulosohjelmissa ennusteita käyttivät päätöksestä huolimatta aktiivisesti kaikki 

muut Yleisradion jakelukanavat paitsi TV1, jossa ohjelman tuottanut television 

suomenkielinen uutistoimitus ei missään vaiheessa hyödyntänyt YleVatin laskemia 

ennusteita.  

Olin itse Ison Pajan mediakeskuksessa vaali-iltana ja muistan, että 

trendilaskennan tuottamat ennusteet saivat suurta suosiota357. Siellä jaettiin 

presidenttiehdokkaille ja median edustajille paperitulosteita, joissa olivat näkyvissä 

vierekkäin sekä kumulatiiviset tulokset että trendilaskennan luvut sarakkeessa, jonka 

otsikko oli "ennuste". Epätietoisuutta herätti Isossa Pajassa ollut suuri 

televisionäyttö, jossa näytettiin TV1:n käyttämiä kumulatiivisia taulukoita. Ne 

näyttivät alkuillasta aivan erilaisia tuloksia, kuin Isossa Pajassa puoluejohtajille ja 

toimittajille jaettu ennusteen sisältämä tuloste.   

Vaali-iltana sekä TietoEnatorin TietoVAT että Yleisradion YleVat toimivat 

teknisesti hyvin ja tuottivat asiakkailleen tuloksia samaan tahtiin kuin vuoden 1994 

presidentinvaaleissa. Tähän vaikutti tulosten keruun keskittyminen yhä enemmän 

suoraan TietoVAT:in laskentaan, sillä 452 kunnasta vain 77 välitti tiedot enää 

manuaalisesti valtakunnalliseen laskentakeskukseen. (Jääskeläinen 2000). 

Yleisradion trendilaskenta toimi tälläkin kertaa sekä ensimmäisellä että toisella 

äänestyskierroksella kumulatiivista laskentaa huomattavasti paremmin. Varsinkin 

toisella kierroksella ero oli suuri. Esimerkiksi ennusteen julkaisuaikana kello 20.28 

kumulatiivisessa laskennassa Esko Aho johti Tarja Halosta yhdellä 

prosenttiyksiköllä luvuin 50,5 ja 49,5.  Trendilaskenta näytti kuitenkin Halosen 

voittavan luvuin 51,7 Ahon saadessa 48,3. Lopulliset tulokset olivat Haloselle 51,6 

% ja Aholle 48,4 %. 358    

TietoEnatorin kehittelemä nettivaali ei saanut tällä kertaa toivottua suosiota, sillä 

vain Helsingin Sanomat ja STT olivat merkittäviä palvelun ostajia359.       

                                                   
355 PV-2000 tulospalvelujärjestelmän ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 12.10.1999. TVU:n ark. 

356 TV1 käytti tulosohjelmassaan termiä reaalilaskenta kuvaamaan sitä, että se ei ole keinotekoisesti 
laskettu ennuste.  

357 Ison Pajan ATK-palvelu presidentinvaalissa 6.2.2000. TVU:n ark. 

358 Pressa 2000 / II, kannatuskäyrät, trendin julkaisu klo 20.28. Penttinen ja Koivisto 7.2.2000.  
TVU:n ark. 

359 Presidentinvaalit 2000. Uutistoiminnan pöytäkirja 5.1.2000. TVU:n ark. 
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Yleisradion vaalitietojärjestelmän rinnalla oikeusministeriö oli käyttänyt vaalien 

toimittamista tukevaa vaalitietojärjestelmää jo 1980- ja 1990-lukujen vaihteesta 

alkaen. Järjestelmä palveli muita vaaleihin liittyviä toimintoja paitsi itse 

äänestämistä. Vuoden 1999 vaaleista ja 2000 presidentinvaaleista saatujen 

kokemusten pohjalta oikeusministeriö laati muistion (Jääskeläinen 2000), jossa 

käsiteltiin tietotekniikan käyttömahdollisuuksia äänestämisessä samalla, kun jo 

teknisesti vanhentuneen vaalitietojärjestelmän uudistaminen tuli välttämättömäksi.  

Muistion mukaan tietotekniikan käytössä äänestämisessä oli nähtävissä kaksi tasoa:  

1. yhtäällä internetin välityksellä tapahtuva, äänestyspaikasta riippumaton 
äänestäminen ("avoin internetäänestys") ja  

2. toisaalta nykykäytäntöä muistuttava sähköinen äänestäminen äänestyspaikassa 
äänestyskoneella tai tavallisella näyttöpäätteellä ("suljettu internetäänestys" tai 
koneäänestys). 

Muistion esityksen mukaisesti oikeusministeriö käynnisti vaalitietojärjestelmän 

kehittämishankkeen, johon sisältyi sähköinen äänestäminen.  

4.5.2 Kunnallisvaalit 22.10.2000 

Vuoden 2000 kunnallisvaaleissa oli käytössä uusi oikeusministeriön internetpalvelu, 

jossa oli yleistietoa äänestämisestä ja äänestyspaikoista sekä ehdokkaista numero, 

nimi, arvo ja ammatti. Vaali-iltana sivuille päivittyivät TietoVAT:ista valituksi 

tulleiden ehdokkaiden nimet ja äänimäärät sekä tuloksia puolueitten 

menestymisestä.360 Myös Yleisradio kehitti internetpalveluaan koko tulospalvelun 

kattavaksi, ja TietoEnator jatkoi tammikuun presidentinvaaleissa koekäytössä olleen 

nettivaalipalvelun markkinointia. Internetin tarjoamien mahdollisuuksien käyttöä 

rajoitti näissä vaaleissa vielä palvelujen vaatima suuri kapasiteettitarve sekä 

tietojenkäsittelyssä että tietoliikenteessä. Yleisradion silloin vaaleissa käytettävissä 

olleella tekniikalla oli tarpeeseen vaikea vastata.    

Yleisradion internetpalvelussa oli ensi kertaa käytössä "täyden palvelun 

periaate". Esillä olivat kaikki YleVatin tuottamat tulokset, ennuste mukaan lukien. 

Projektin ohjausryhmässä361 päätettiin, että "trendiarvio voidaan esittää, mutta arvio 

on kuitenkin esitettävä siten, että se selkeästi erottuu kumulatiivisesta laskennasta. 

Arvio poistetaan, kun kumulatiivinen laskenta on edennyt riittävän pitkälle". Koska 

                                                   
360 Oikeusministeriön lehdistötiedote 20.9.2000.  TVU:n ark.  

361 Ohjausryhmän pöytäkirja 9.10.2000. TVU:n ark.  
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internetpalvelussa käytettävissä olevan kapasiteetin riittävyyttä epäiltiin, päätettiin 

varmistaa palvelun toimivuus ennen kuin sitä mainostettaisiin Yleisradion 

tulosohjelmissa362.  

TietoEnatorin toteuttama TietoVAT toimi näissäkin vaaleissa hyvin. Myös 

Yleisradion YleVat tuotti tuloksia nopeammin kuin kunnallisvaaleissa 1996. Silloin 

TV1:n lopettaessa tulosohjelmansa kello 23.00 oli laskettu 90 %, vuonna 2000 

samaan aikaan 98 %. Myös trendilaskenta oikaisi hyvin taas kerran varsinkin 

Keskustan kumulatiivisen laskennan virhettä tulosillan alkuvaiheessa.363 

Yleisradion internetissä ollut tulospalvelu jumittui viime vaalien tapaan 

kapasiteettiongelmien takia364. Myös TietoEnatorin nettivaalipalvelussa oli 

ongelmia, koska siinä oli liikaa käyttäjiä. Palvelua pidettiin kuitenkin hyvänä, koska 

ennusteen takia lehtien uutistoimittajat pääsivät aloittamaan vaalien tuloksia 

koskevien artikkelien kirjoittamisen tuntia normaalia aikaisemmin. Eduista 

huolimatta käyttäjien lukumäärä jäi odotettua pienemmäksi, ja seuraavissa vaaleissa 

nettivaalipalvelua ei enää toteutettu.365   

Kunnallisvaalien jälkeen oli edessä kaksi välivuotta, sillä seuraavat vaalit olivat 

vasta maaliskuussa 2003. Sekä oikeusministeriö että Yleisradio aloittivat vuoden 

2000 vaalien jälkeen vaalitietojärjestelmiensä uudistamistyöt. Oikeusministeriön 

käynnistämä vaalijärjestelmien kehittäminen kohdistui ministeriön muistion366 

mukaan vuosille 2001-2006. Suunnitelmassa esitettiin, että jo kymmenisen vuotta 

vanha VAT-vaalitietojärjestelmä uusitaan teknisesti ja samalla tutkitaan uutena 

asiana IT:n käyttömahdollisuuksia myös äänestämisessä. Yleisradiossa 

vaalitietojärjestelmän uusimiseen vaikutti yhtiön kaikkien IT-palvelujen 

ulkoistaminen. Se antoi uusia teknisiä mahdollisuuksia YleVatin kehittämiselle, 

mutta vaikeutti vaaliprojektin organisointia ja hallintaa. Myös oikeusministeriö 

suunnitteli jatkossa kilpailuttavansa vaalitietojärjestelmiensä toimittajat367. Siihen 

asti IT-palvelujen tuottajana oli ollut aina TietoEnator tai sitä edeltäneet 

organisaatiot.   

                                                   
362 Ohjausryhmän pöytäkirja 19.10.2002. TVU:n ark. 

363 Kunnallisvaalit 2000. Laskennan eteneminen, koko maa. Penttinen 26.10.2000.  TVU:n ark.  

364 Ohjausryhmän pöytäkirja 24.11.2000. TVU:n ark.   

365 Uutistoiminnan pöytäkirja 28.11.2000.  TVU:n ark.  

366 Vaalijärjestelmän kehittäminen 2001-2006. Jääskeläinen 24.3.2000.  TVU:n ark. 

367 Radio Suomen vaaliprojektin pöytäkirja 20.10.2000.  TVU:n ark. 
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4.5.3 Eduskuntavaalit 16.3.2003 

Eduskuntavaalien 2003 yhteydessä tapahtui ennakkotulosten tiedottamisen 

kannalta merkittäviä muutoksia vaalilainsäädännössä, YleVatin palveluissa ja 

Yleisradion uutistoimitusten tuottamissa tulosohjelmissa. Lisäksi internetin käyttö 

laajeni edelleen sekä oikeusministeriön että tiedotusvälineitten vaalitulospalveluissa. 

Nyt voitiin puhua jo uuden internetin käyttöön perustuvan tulosten jakelukanavan 

vakiintumisesta ennakkotulosten tiedottamisessa. Yleisradion vaalitulospalveluun 

vaikutti myös koko yhtiön tietotekniikan ulkoistaminen vuoden 2003 alusta alkaen.  

Eduskuntavaaleissa jatkettiin pyrkimyksiä parantaa vaalien tulokseen perustuvia 

tietopalveluja muuttamalla vaalilakia hallituksen esityksen (HE 1/2002) mukaisesti 

siten, että ennakkoäänten laskenta tapahtuu äänestysalueittain kuntakohtaisen 

laskennan sijasta.  Koska ennakkoon äänesti jo yli 40 % äänioikeutetuista, jäi 

vaalituloksen äänestysalueittainen analysointi pelkästään vaalipäivän äänestyksen 

tuloksen varaan. Se kertoi vain hieman yli puolet todellisesta tilanteesta. Uudistus 

auttoi tiedotusvälineitä arvioimaan vaalin lopputulosta jo ennakkoäänten perusteella 

ja vaalien jälkeen tapahtuvaa vaalitutkimusta. Toisaalta pelkona oli laskennan 

hidastuminen niin, että suuri osa ennakkoäänistä olisi vielä laskematta kello 20.00, 

jolloin tulosten tiedottaminen alkaa. 

Ennakkoäänten laskennan muutoksen lisäksi uudessa vaalilaissa oli muitakin 

merkittäviä uudistuksia. Hallituksen esityksen mukaisesti kunnat saavat päättää 

ennakkoäänestyspaikoista itsenäisesti. Sen mukaan ne voivat järjestää 

ennakkoäänestyksen omissa tiloissaan ja säästää näin kustannuksia. Muutoksia tuli 

myös vaalien kustannusten jaossa valtion ja kuntien välillä, sillä tämän jälkeen valtio 

alkoi maksaa kunnille valtiollisissa vaaleissa euromääräisen korvauksen 

äänioikeutettujen määrän mukaan. Uudistuksilla pyrittiin parantamaan kuntien 

mahdollisuuksia järjestää äänestäjille riittävästi äänestyspaikkoja ja hyvittää kunnille 

aiheutuvia kustannuksia vaalien toimittamisesta.      

Uutena palveluna TietoEnator ja Tilastokeskus tarjosivat yhteistyössä vaalien 

taustatietoja ja vaalituloksia ePortti nimisen portaalin kautta. Sen kautta oli 

mahdollista saada eri palveluntuottajien tietoja käyttöön yhdellä tunnistuksella ja 

yhdellä sopimuksella368. Palvelua oli tarkoitus laajentaa toteuttamalla myöhemmin 

uusia kaupallisia tuotteita. Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa tämän tapaiselle 

palvelulle ei löytynyt kuitenkaan riittävästi maksavia asiakkaita. Nykyisin ePortti on 

                                                   
368  Tilastokeskus ja TietoEnator laajentavat palvelujen jakeluyhteistyötä. Tilastokeskuksen tiedote 
8.3.2002. Saantitapa:  http://www.stat.fi/ajk/tiedotteet/v2002/903ttks.html.  Luettu 2.7.2014.  

http://www.stat.fi/ajk/tiedotteet/v2002/903ttks.html
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osa Kauppalehden on-line-tietopalveluja. Kun Alma Median osti sen vuonna 

2005369, ePortti ei ole toiminut enää vaalien ennakkotulosten jakelukanavana.   

Kaikissa aikaisemmissa vaaleissa oli ollut ennakkotulosten tiedottamisessa 

vaikeuksia Helsingin äänestysalueiden vaalipäivän tulosten valmistumisessa. 

Helsingin kaupunki, oikeusministeriö ja Yleisradio päättivät kokeilla 15 

äänestysalueella laskennan nopeuttamista palkkaamalla niihin lisää 

laskentahenkilökuntaa oikeusministeriön määrärahoilla. Lisäksi äänestysalueen tulos 

tallennettiin suoraan työasemilla oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään 13 

äänestysalueella.370  

Yleisradion vaalitietojärjestelmän toteuttamista eduskuntavaaleissa 2003 

vaikeutti tietotekniikan organisoinnin radikaali muutos. Monen muun organisaation 

tapaan, Yleisradio tutki mahdollisuuksia ulkoistaa tietotekniikkayksikkönsä, joka 

vastasi television ja radion tuotantotekniikkaa lukuun ottamatta yhtiön IT-

palveluista. Perustetun työryhmän tarkoituksena oli selvittää pitkällä tähtäyksellä 

mahdollisuuksia kustannusten alentamiseen ja kriittisen osaamisen varmistamiseen 

muun muassa vaalitulospalveluissa. Selvityksen pohjalta päätettiin perustaa 

yhteisyritys, jonka omistajiksi tulivat Yleisradio ja TietoEnator. Yrityksen nimeksi 

valittiin nimikilpailun jälkeen TEBIT, joka muodostui yrityksen virallisesta nimestä 

TietoEnator Broadcasting IT Oy.               

TEBIT:in perustaminen vuoden 2003 alussa aiheutti merkittäviä toiminnallisia 

muutoksia. Se loi samalla henkilöriskejä, sillä vaarana oli ulkoistamisiin yleensä 

liittyvä henkilökunnan muutosvastarinta ja siirtymiset muiden yritysten 

palvelukseen. Tässä tapauksessa näin ei kuitenkaan käynyt, sillä jo vuosikymmeniä 

vaaliprojekteissa mukana olleet avainhenkilöt olivat ulkoistamisesta huolimatta 

käytettävissä edelleen TEBIT:ssä vaalien IT-palvelujen tuottamisessa. Käytännössä 

toiminta muuttui vuoden 2003 vaihteessa siten, että IT-palveluista tehtiin kirjalliset 

sopimukset ulkoistamissopimuksen edellyttämällä tavalla. Palvelusopimukset 

edellyttivät Yleisradion määrittelevän haluttavan palvelun sisällön ja laadun 

huomattavasti aikaisempaa tarkemmin. Tämän seurauksena kehittämistyö oli 

edellisiin vaaleihin verrattuna paremmin hallinnassa sekä aikataulujen että 

kustannusten osalta. Negatiivisena puolena oli kustannusten nousu, joka aiheutui 

lähinnä aikaisempaa kalliimmasta viikonlopputyön hinnoittelusta.371 

                                                   
369 Alma Media ostaa online-tietopalvelun ja muodostaa suoramarkkinoinnin yhteisyrityksen 
TietoEnatorin kanssa. Alma Median pörssitiedote  30.5.2005. Saantitapa: 
http://www.almamedia.fi/medialle/tiedote/ThJX3hLbTXq6JP26atPMSw/. Luettu 2.7.2014. 

370 Helsingin vaalipiirilautakunnan kokouskutsu. Esko Sorvali 24.2.2003. TVU:n ark. 

371 Ylen ja TEBIT:in yhteistyö eduskuntavaalin 2003 vaalitulospalvelussa. Lamppula 6.3.2003.  
TVU:n ark..  

http://www.almamedia.fi/medialle/tiedote/ThJX3hLbTXq6JP26atPMSw/


 

205 

Yleisradion ohella myös oikeusministeriö oli uudistamassa vaalien IT-

palvelujaan. Vuoden 2000 kunnallisvaalien jälkeen se tilasi TietoEnatorilta 

ehdotuksen vaalitietojärjestelmän uudistamisesta ja sen teknisestä arkkitehtuurista 

(Jääskeläinen 2003). Eduskuntavaaleissa 2003 oikeusministeriö käytti kuitenkin 

edelleen jo teknisesti vanhaa, pääosin 1990-luvun alkupuolella rakennettua 

TietoVAT-järjestelmää. Palvelun tietojenkäsittelyn toteutti TietoEnator. 

Yleisradiossa parannettiin YleVatin käytettävyyttä ja uusittiin internetpalvelu 

kokonaisuudessaan, koska se ei ollut onnistunut siihen mennessä tyydyttävästi vielä 

kertaakaan. Tällä kertaa edelliseen vaaliin verrattuna käsittelytehoa oli 10-kertainen 

määrä372. Internetpalvelujen toteuttamisessa oli hyötyä yhteisyrityksen 

perustamisesta, koska nyt voitiin entistä helpommin käyttää TietoEnatorin 

osaamista ja resursseja. 

YleVatin käyttöliittymässä televisiografiikan ohjaus erotettiin omaksi osaksi. 

Lisäksi radion ja toimitusten taustaryhmän apuvälineeksi laadittiin niiden tarpeisiin 

sopiva helppokäyttöinen käyttöliittymä, josta tulosten lukeminen radiolähetyksissä 

oli nopeaa. Käyttöliittymästä voitiin käyttää myös TietoEnatorin 

keskuskonepohjaista TietoVAT-sovellusta. Trendilaskentaa laajennettiin 

toteuttamalla uutistoiminnan vain pari viikkoa ennen vaaleja esittämä toivomus 

saada ehdokaskohtainen ennuste, josta selviää ketkä ovat menemässä läpi ja ketkä 

ovat varalla. Samalla päätettiin ruveta käyttämään taas termiä ennuste kaikissa 

Yleisradion vaaliohjelmissa.373    

Kaupallisen median kilpailun takia Yleisradio päätti ensimmäisen kerran käyttää 

kaikkien kanavien tulosohjelmissa ensisijassa ennusteita, sillä ne olivat edellisissä 

vaaleissa osoittautuneet kumulatiivista laskentaa olennaisesti nopeammiksi ja 

tarkemmiksi lopputuloksen ennustajana. Vasta laskennan loppuvaiheessa 

käytettäisiin kumulatiivista laskentaa ennusteen tukena tai sen sijasta. Television 

suomenkielisen tulosohjelman tuottaja Timo Huovinen mainitsi haastattelussa 

23.9.2014, että ohjelma muutettiin tarinaksi, jossa "juoni etenee Aristoteleen 

aikanaan esittelemän draaman kaaren mukaisesti. Tarinassa on alkuesittely, asia, 

joka saa toiminnan liikkeelle, voima ja vastavoima kilpailevat keskenään, lopullinen 

ratkaisu ja loppupäivitys".  

Uuden tulosohjelman käsikirjoituksen mukaisesti kello 20.00 kerrottiin 

ennakkoäänestyksen sen hetkinen tulos esittämällä puolueittain kannatusprosentit, 

eduskuntapaikat ja vertailu edellisiin vaaleihin. Myös valituksi tulevia esiteltiin 

korostamalla laskennan keskeneräisyyttä. Noin 21.30 julkaistiin ennuste, kun 

                                                   
372 Kokousmuistio TT & internet vaalit 8.1.2003.  TVU:n ark. 

373 Tulospalvelun johtoryhmän pöytäkirja 13.3.2003. TVU:n ark. 
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kaikista vaalipiireistä oli saatu ennakkoäänten lisäksi myös vaalipäivän tuloksia. 

Tarkan julkaisuajan päättivät TV1:n tulosohjelman tuottaja ja YleVatin 

vastuuhenkilö tilannearvion pohjalta. Ennusteen julkaisemisen jälkeen oli 

vaaliasiantuntijoitten ja puoluejohtajien vuoro arvioida tuloksia. Noin kello 22.00 

jälkeen ruvettiin esittämään vaalipiirien lopputuloksia, puolueiden paikkamääriä 

muutoksineen sekä valituksi tulevia ehdokkaita ja varaedustajia. Lisänä voitiin 

kertoa vaalipiirien ääniharavat ja eduskunnasta putoavat kansanedustajat. Ennen 

puoltayötä keskityttiin koko maan lopputulokseen ja sen analysoimiseen 

hyödyntämällä tietotekniikkaa erilaisten hallituskokoonpanojen tarkastelussa.374  

Yleisradion tulospalvelussa oli uutta tietotekniikan käyttö televisioilmaisun 

kehittämisessä. Tulosohjelmien käyttöön kehitettiin sovellus, jonka avulla 

kuvaruudun alaosassa näytettiin tulosnauha. Tulosnauhaan siirrettiin YleVatista 

kahdella rivillä uusi tilanne tulostietokannan päivityksen jälkeen375. Tarkoituksena 

oli näyttää katsojille koko ajan viimeinen tilanne ja pitää katselijat kanavalla. 

IT:n mahdollisuuksia hyödynnettiin uudella tavalla myös Yleisradion 

internetpalvelussa, jossa seurattiin ensimmäisen kerran vaalin ennakkotuloksen 

laskennan etenemistä reaaliajassa. Internetsivuille siirrettiin tulokset suoraan 

YleVatista. Laskennan valmistuttua näytettiin valitut ehdokkaat valokuvin. Tulosten 

lisäksi sivuilla oli tietoa vaaleista, vaaliohjelmista ja puolueista. Internet on ollut 

tästä lähtien ainoa Yleisradion palvelu, josta kansalaiset voivat saada kaikki tulokset 

kuntatasolla, koska tulosohjelmissa niitä ei ehditä esittää.376 Internetpalveluja 

varjosti vaali-illan aikana mahdollinen Irakin sodan syttyminen ja sen aiheuttama 

suuri käsittelykapasiteetin tarve. Tilanteen varalle laadittiin toimintaohje, jonka 

mukaisesti internetin kapasiteettia hallitaan karsimalla tarpeen mukaan vähemmän 

tärkeitä palveluja.377   

Yleisradion lisäksi internetpalveluja tarjosi jo totuttuun tapaan oikeusministeriö, 

jonka sivuilla ministeriön tiedotteen mukaan "kerrotaan kansanedustajaksi 

valittujen nimet ja äänimäärät vaalipiireittäin. Lisäksi sivuille tulevat tiedot 

puolueitten vaalimenestyksestä kunnissa, vaalipiireissä ja koko maassa"378. 

Internettarjontaa lisäsivät suurimpien lehtitalojen vaalitulospalvelusivut, joissa oli 

TietoVAT:ista siirrettyjä tietoja lisättynä lehtien muutenkin käyttämiin 

                                                   
374 Eduskuntavaalit 2003, tulospalvelun loppuraportti. Jaakko  Heino 17.4.2003. TVU:n ark. 

375 Tulosnauhasta on malli luvun 5 alakohdan 5.1.2 kuviossa 14.   

376 Vaalien teksti-TV:n ja internetin tulospalvelu. TV-uutisten kokouspöytäkirja 10.3.2003.  TVU:n 
ark. 

377 Toimintaohje 7.3.2003. Johtoryhmän kokouspöytäkirjan 13.3.2003 liite. TVU:n ark. 

378 Oikeusministeriö tiedottaa 25.2.2003. TVU:n ark. 
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internetsivuihin. Esimerkiksi Helsingin Sanomat mainosti reaaliaikaista tulospalvelua, 

jossa uutisten lisäksi löytyy vaaleihin liittyviä kuvakoosteita379.   

Vaalipäivänä ennakkoäänten laskenta eteni verrattain hitaasti 

äänestysaluekohtaiseen laskentaan siirtymisen takia. Uusimaa oli laskenut kello 

20.00 mennessä vain 68 %, Oulu 69 % sekä Keski-Suomi ja Etelä-Savo noin 90 % 

ennakkoäänistä380. Tästä huolimatta Yleisradion julkaisema ensimmäinen ennuste 

kello 20.57 korjasi kumulatiivisen laskennan prosenttiosuuksia enimmillään lähes 

kuusi prosenttiyksikköä. YleVat laski ennusteita heti kello 20.00 jälkeen, mutta se 

jaettiin toimitusten työasemille kuitenkin vasta sitten, kun laskennan pohjana oli 

tuloksia riittävästi kaikista vaalipiireistä.  

Laskennan eteneminen on kuvattu taulukossa 18. Ennusteen julkaisuaikana 

kello 20.57 oli laskettu äänistä jo lähes puolet. 

 
Taulukko 18.  Laskennan eteneminen eduskuntavaaleissa 2003 

kello 20.00 20.30 21.00 21.15 21.30 21.45 22.00 22.29 23.02 23.59 

laskettu-% 33 36 49 60 70 79 85 94 99 100 

Lähde: EV2003 tapahtumatiedosto. Penttisen sähköposti 2.3.2014.  

Yleisradion päätös käyttää tulosennusteita kumulatiivisen laskennan sijasta 

osoittautui oikeaksi päätökseksi. Ensimmäisessä julkaisemattomassa ennusteessa 

kello 20.00 kumulatiivinen laskenta osoitti Keskustalle 28,4 % ja ennustelaskenta 

24,7 %, joka oli myös Keskustan lopullinen tulos. Taulukossa 19 on vertailtu 

Keskustan osalta kumulatiivisen ja ennustelaskennan eroja lopulliseen tulokseen 

verrattuna. Tällä kertaa laskettiin ensimmäisen kerran puoluekohtaisten tulosten 

lisäksi myös ennuste ehdokkaiden saamista äänistä ja niiden pohjalta valituksi ja 

varalle tulevat ehdokkaat. 

 
  

                                                   
379 Verkkoliite kertoo vaalituloksen tuoreeltaan. Helsingin Sanomat 16.3.2003. 

380 Tulospalveluprojektin johtoryhmän kokouspöytäkirja 11.4.2003. TVU:n ark. 
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Taulukko 19.  Kumulatiivisen ja ennustelaskennan kannatusprosenttien kehitys lopputulokseen 
verrattuna  puoluekohtaisessa prosenttiosuuksien laskennassa Keskustan osalta 

kello 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.03 

kumul. laskenta 3,7 4,6 6,9 4,5 2,3 1,0 0,2 

ennuste 0,0 0,7 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 

Huom: Luvut ovat Keskustan prosenttiosuuksien eroja vertailtaessa ennusteen ja kumulatiivisen 
laskennan lukuja lopputulokseen noin puolen tunnin välein.  
Lähde: EV2003 tapahtumatiedosto. Penttisen sähköposti 2.3.2014.  

Nimien esittäminen oli ajallisesti yhteensopiva paikkaennusteen kanssa. Nimien 

esittämiseen liittyvää epävarmuutta päätettiin vähentää kertomalla ennusteen 

mukana aina varalla olevia ehdokkaita381. Nimiennuste ei ollut kovinkaan tarkka 

laskennan alkuvaiheessa, kuten taulukko 20 osoittaa.  

Taulukko 20.  Kumulatiivisen ja ennustelaskennan paikkaerojen kehitys lopputulokseen 
verrattuna ehdokaslaskennassa 

kello 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.03 

kumul.laskenta 27 24 25 17 8 5 3 

ennuste 22 17 20 15 8 4 3 

Huom: Luvut ovat kumulatiivisessa laskennassa ja ennusteessa väärin valituksi ilmoitettujen 
ehdokkaiden yhteismäärä noin puolen tunnin välein.   
Lähde: EV2003 tapahtumatiedosto. Penttisen sähköposti 2.3.2014.  

Nimiennustelaskenta oli koko ajan jonkin verran tarkempi kuin saapuneiden 

tulosten yhteenlaskuun perustuva kumulatiivinen laskenta. Ennusteelle annettiin 

julkaisulupa kello 20.57 samaan aikaan puolueiden prosenttiosuuksien ja paikkajaon 

ennusteiden julkaisun kanssa382. 

Vaalitulospalvelun loppuraportissa383 todettiin sekä oikeusministeriön että 

Yleisradion tuottamat IT-palvelut onnistuneiksi. Ennusteiden ansiosta Yleisradion 

jakelukanavilla pystyttiin kertomaan lähes lopulliset vaalin tulokset runsas tunti 

ennen muita sähköisiä tiedotusvälineitä. Ennusteen aikaisempaa olennaisesti 

näkyvämpi käyttö vaikutti myös katsojamääriin, sillä TV1:llä oli noin kahden tunnin 

ajan lähes miljoona katsojaa enemmän kuin kilpailevalla MTV3:lla. YleVatin käyttö 

saavutti loppuraportin mukaan suuren suosion, sillä aktiivisia käyttäjiä oli vaali-illan 

aikana yli 300. Eräs syy oli uusi helppokäyttöinen käyttöliittymä. Oikeusministeriön 

TietoVAT-järjestelmää käytettiin vaali-iltana täydentävänä järjestelmänä ja 

                                                   
381 Ohjausryhmän kokouspöytäkirja 7.3.2003. TVU:n ark. 

382 TV1:n Vaalit 2003 tulosohjelma 16.3.2003. Yleisradion TV-arkisto.  

383 Tulospalvelun loppuraportti 11.4.2003. TVU:n ark.  
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varasysteeminä. Tällä kertaa Yleisradion internettulospalvelu toimi ensimmäisen 

kerran moitteettomasti.  

Loppuraportin mukaan Helsingin äänestysaluelaskennan kokeilu nopeutti 

laskentaa keskimäärin 42 minuuttia. Kolme koealuetta laski tuloksen yhdessä 

tunnissa384. Kokeilun ansiosta Helsingin vaalipiirin ja sitä kautta koko maan 

ennusteen luetettavuus aikaistui. Kokeilu osoitti, että ilman tietotekniikkaakin 

ennakkotulosten tiedottamista voidaan nopeuttaa organisoimalla laskenta 

äänestysalueilla tehokkaaksi. Manuaalisen tuloslaskennan tehokkuuteen kannattaisi 

yleisemminkin kiinnittää huomiota.  

Tietotekniikan hyväksikäytön muuttuminen Yleisradiossa kilpailutekijäksi 

vaikutti vaaliyön toimintaprosesseihin. Monissa vaaleissa heikoin lenkki on ollut 

tiedonkulku uutistoimitusten ja Yleisradion tietotekniikan välillä. Tällä kertaa 

YleVatin toiminnasta vastannut henkilö kytkettiin puhelimella uutislähetyksien 

ohjauksessa käytettyyn komentoverkkoon, jossa kaikki kuulevat koko ajan mitä 

viestitään. Tämä oli korvaamaton apu, kun ennusteen julkaisuajankohdasta 

päätettiin. Ajankohtaan vaikutti laskennan eteneminen ja meneillään olevan 

televisiolähetyksen tilanne. Toimintatapa on käytössä edelleen.  

Television vaali-illan tulosohjelmien katselussa tapahtui suuri muutos. Finnpanel 

Oy:n yliyönraportin (TV-mittaritutkimus 16.3.2003) mukaan tulosohjelmien 

katselumäärä lähes kaksinkertaistui vuoden 1999 eduskuntavaaleihin verrattuna. 

Samalla TV1:n osuus katselusta kasvoi MTV3:n kustannuksella (taulukko 21).  

Taulukko 21.  TV1:n ja MTV3:n tulosohjelmien katselijaluvut eduskuntavaaleissa vuosina 1999 
  ja 2003 

kello 20.00 20.30 21.00 21.15 21.30 21.45 22.00 22.30 23.00 24.00 

1999 
          YLE1 48 55 57 55 54 54 37 59 49 25 

MTV3 43 37 28 28 31 28 47 24 46 58 

2003 
          YLE1 56 62 55 52 55 58 55 53 66 64 

MTV3 23 18 23 21 17 18 18 20 17 12 

Huom: Luvut tarkoittavat kanavan markkinaosuutta prosentteina kyseisen ajankohdan kaikesta 
television katselusta. Markkinaosuudet on laskettu 30 tai 15 minuutin ajanjaksoilta eli 21.00 tarkoittaa 
katselua 21.00 -2 1.15, 21.15 vastaavasti 21.15 - 21.30 jne.   
Lähde: TV-mittaritutkimus 16.3.2003. 

                                                   
384 Helsingin koealueitten (nopeutettu laskenta) valmistumisajat. Penttinen 18.3.2003. Tutkijan 
hallussa.  
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Merkittävää oli myös muutos TV-katselussa kello 22-24 välisenä aikana, sillä TV1:n 

osuus katselusta kasvoi merkittävästi vuoteen 1999 verrattuna. Yksi syy voi olla 

TV1:n televisioruudun alaosassa näyttämä YleVatin tiedoista mikrotietokoneella 

tuotettu tulosnauha, josta voi seurata koko ajan vaalituloksen kehittymistä. Siksi ei 

ollut tarvetta katsoa tilannetta kilpailevasta MTV:n tulosohjelmasta tai 

internetpalveluista. Tämä oli ollut yksi TV1:n tulosohjelman rakenteen uusimisen 

tavoite385. 

Tällä kertaa Yleisradio mainosti ennustetta sekä ennen vaali-iltaa että 

tulosohjelmien alkaessa. Osittain tästä johtuen Yleisradio lisäsi katseluosuuttaan 

merkittävästi vuoteen 1999 verrattuna. Katseluosuuden kasvuun ei näytä löytyvän 

muita selittäviä tekijöitä kuin ennusteen korostaminen ja sen mainostaminen. 

Ensimmäistä kertaa IT:n tuottamaa ennustetta osattiin käyttää hyväksi 

kilpailutekijänä television katselijoiden suosion tavoittelussa  

Tulosohjelmien tapaan myös Yleisradion internetpalvelun suosio kasvoi 

merkittävästi. Yleisradion yleisötutkimuksen laatiman muistion (Kuokkala 2003) 

mukaan "YLE:n internetsivuilla kävi sunnuntaina 16.3.2003 kaikkiaan 100.000 

kävijää, mikä on yli puolet enemmän kuin keskimääräisenä talvisunnuntaina". 

Suurin osa suosiosta johtui vaalitulospalvelun seuraamisesta.    

Tällä kertaa myös lehdistössä kiinnitettiin huomiota TV1:n tulosohjelmien 

lisääntyneeseen suosioon. Esimerkiksi Markkinointi ja mainonta lehti kirjoitti, että 

"eduskuntavaalisunnuntain katsojakilpailussa TV1 pesi MTV3:n mennen tullen. 

Kun ykkösen vaalivalvojaisia seurasi noin 1,4 miljoonaa katsojaa, Maikkari sai 

tyytyä puoleen tästä"386. 

Eduskuntavaalit 2003 keskeyttivät vuoden 2000 kunnallisvaalien jälkeen 

alkaneen oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän uudistamishankkeen. Hanketta 

jatkettiin syksyllä 2003, jolloin oikeusministeriö tilasi TietoEnatorilta tulevan 

vaalitietojärjestelmän esimäärittelyn. Esimäärittelyn loppuraportissa (TietoEnator 

2003) kuvattiin vaalitoiminnan toimintaympäristö ja sidosryhmät sekä silloinen 

vaalitoiminta ja uuden järjestelmän looginen arkkitehtuuri. Tämän tutkimuksen 

kannalta kiinnostavaa on esimäärittelyssä suoritettu vaalien toimintaympäristön 

analyysi PESTLE-mallin mukaisesti. Samaa mallia sovellettiin kohdassa 2.2 kuvatun 

vaalitulospalvelun jäsentelymallin muodostamisessa. Esimäärittelyssä oli 

tarkoituksena kuvata mallin osa-alueitten tulevaisuuden skenaarioita ja arvioida 

niiden vaikutuksia vaalitietojärjestelmiin 10-15 vuoden aikaperspektiivillä. Arviossa 

korostuivat erityisesti poliittinen (e-demokratia), lainsäädännöllinen (suhteellisen 

                                                   
385 Huovisen haastattelu 23.9.2014. 

386 Yle voitti vaalit. Markkinointi ja mainonta 2003. TVU:n ark. 
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vaalitavan muutos), sosiaalinen (äänestysaktiivisuuden lasku) ja tekninen ympäristö 

(uudet tulosten jakelukanavat, teknologiariippuvuuden kasvu). Ihmetystä herättää, 

että taloudellisen ympäristön muutokset (kustannusten alentaminen) 

tulevaisuudessa eivät korostuneet esimäärittelyvaiheessa, vaikka kustannusten 

alentamispaineet varmaan nähtiin jo silloin.  Jatkokehittäminen esitettiin 

pilkottavaksi osaprojekteihin, jotka jaksotetaan vaalien välisiin ajanjaksoihin. 

Esityksen mukaan uutta vaalitietojärjestelmää kehitetään vuosina 2004-2009 siten, 

että uusittu järjestelmä olisi kokonaisuudessaan käytettävissä vuoden 2009 

europarlamenttivaaleissa. Siihen saakka joudutaan käyttämään rinnan uutta ja 

vanhaa VAT-järjestelmää.  

Esimäärittelyn ja oikeusministeriön muistion 12.1.2004 (OM:n muistio 2004) 

pohjalta päätettiin 27.2.2004 asettaa uuden vaalitietojärjestelmän kehittämishanke 

(uVAT-hanke387). Asettamispäätöksessä (OM 9/51/2004) todettiin, että 

"tavoitteena on selkeistä, hyvin hallittavista ja helposti ylläpidettävistä 

osajärjestelmistä koostuva, ehdottoman toimintavarma ja pitkän elinkaaren 

tietoteknisiin elementteihin pohjautuva vaalitietojärjestelmä, joka on 

tulevaisuudessa nykyistä helpommin muokattavissa uusiin vaalitapahtumiin ja 

muuttuviin tarpeisiin". Uutena IT:n käyttöalueena mainittiin sähköinen 

äänestäminen äänestyspaikoilla ennakkoon ja vaalipäivänä.    

Hankkeella toteutettavan uuden vaalitietojärjestelmän rakenne ja sähköisen 

äänestyksen toteuttamisen vaatimukset esitettiin oikeusministeriön edellä 

mainitussa muistiossa. Koska siinä on esitetty perusta nykyiselle oikeusministeriön 

vaaleissa käyttämälle tietotekniikalle, sen keskeiset linjaukset käsitellään tässä 

yhteydessä. Muistiossa määriteltiin kahdeksan osajärjestelmää, joiden toteuttaminen 

voidaan tarvittaessa kilpailuttaa. Osat olivat: 

1. Ohjausjärjestelmä, jonka avulla uVAT säädetään toiminaan kunkin vaalin 
tarpeisiin. 

2. Pohjatiedot sisältävät mm. vaalien määräajat, puoluerekisterin, alueellisen 
jaotuksen ja vaaliviranomaisten luettelon yhteystietoineen. 

3. Sähköinen viestintäjärjestelmä auttaa vaaliviranomaisten yhteydenpitoa 
tarjoamalla mm. vaaliviranomaisten välisen sähköpostin, sähköisen 
ilmoitustaulun ja vaalimateriaalin sähköisen jakelun.  

4. Äänestyspaikkarekisteri sisältää VAT-järjestelmän tapaan tiedot yleisistä 
ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista. 

                                                   
387 Termiä uVAT käytetään tässä tutkimuksessa myös hankkeen tuloksena olevan 
vaalitietojärjestelmän lyhenteenä.  
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5. Äänioikeusrekisteri sisältää äänioikeutettuja koskevat perustiedot. Jos 
äänioikeutettu äänestäisi sähköisesti, äänioikeusrekisteriin tulisi merkintä siitä, 
missä ja milloin äänestäjä on äänestänyt. Kuten VAT-järjestelmästä myös 
uudesta vaalitietojärjestelmästä voidaan tulostaa vaaliluettelot. 

6. Äänestysjärjestelmän avulla äänioikeutettu äänestää sähköisesti 
ennakkoäänestyspaikassa tai vaalipäivän äänestyspaikassa. 

7. Ehdokasrekisteriin kootaan tiedot ehdokkaista. Ehdokasrekisteri liittyy 
laskentajärjestelmään siten, että ehdokkaalle sähköisesti annettu ääni menee 
suoraan laskentajärjestelmään ja sen kautta myös tulospalvelujärjestelmään. 

8. Laskenta- ja tulospalvelujärjestelmä sisältää sekä sähköisesti että perinteisesti 
äänestyslipuilla annettujen äänten laskennan. Laskentajärjestelmään liittyy 
tulospalvelujärjestelmä, jonka kautta ennakkotuloksia jaettaisiin 
tiedotusvälineille, kansalaisille ja Tilastokeskukselle. (OM:n muistio 2004). 

Tavoitteena oli hyödyntää IT:n mahdollisuuksia koko vaaliprosessissa 

äänestäminen mukaan lukien.  

Eduskuntavaalien 2003 jälkeen muodostetun hallituksen hallitusohjelmaan 

(Hallitusohjelma 2003-2007) sisältyi kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma, jonka 

yksi tavoite oli pyrkiä lisäämään kansalaisten äänestysaktiivisuutta. 

Politiikkaohjelmassa esitettiin myös, että "selvitetään mahdollisuudet kokeilla 

sähköistä äänestämistä Suomessa".  Äänestysaktiivisuuden lisäämiseen tähtäävänä 

toimenpiteenä oikeusministeriö asetti 4.2.2004 vaalitiedotustyöryhmän (OM 

6/51/2004), jonka tehtävänä oli kartoittaa ja kehittää vuonna 2004 toimitettaviin 

europarlamenttivaaleihin ja kunnallisvaaleihin liittyvää viestintää sekä pohtia, miten 

tiedotuksen keinoin voitaisiin lisätä yleisten vaalien äänestysaktiivisuutta. 

Käytännön toimenpiteenä kehitettiin oikeusministeriön vuonna 2002 aloittamia 

www.vaalit.fi sivuja siten, että ne sisälsivät yleis- ja ajankohtaistietoa vaaleista, 

vaalikohtaisesti äänestysohjeet, tiedot ennakkoäänestyspaikoista, ehdokastiedot ja 

tulostiedot.  

4.5.4 Europarlamenttivaalit 13.6. ja kuntavaalit 24.10.2004 

Vuonna 2004 toimitettiin sekä europarlamenttivaalit että kuntavaalit388. Kummatkin 

vaalit käsitellään tässä tutkimuksessa samassa alakohdassa, sillä laite- ja 

                                                   
388 Kunnallisvaaleista ruvettiin käyttämään varsinkin mediassa termiä kuntavaalit. 
Vaalilainsäädännössä esiintyy edelleen termi kunnallisvaalit. Sen sijaan kuntia koskevassa laissa 
vuodelta 1995 käytetään termiä kuntalaki eikä vanhan vuonna 1976 säädetyn lain nimeä kunnallislaki.  
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tietoliikenneratkaisut olivat perusratkaisuiltaan samanlaiset. Erot olivat 

sovelluksissa, jotka muokattiin vaalien erilaisiin tarpeisiin.  

Vaalitulospalvelun näkökulmasta europarlamenttivaalien ennakkotulosten 

tiedottaminen oli yksinkertaista, koska tulokset sai julkistaa vasta kello 23.00. Siihen 

mennessä Suomessa on aina ollut käytettävissä jo lähes valmis ennakkotulos.   

Kuntavaaleissa Yleisradio toteutti siihen mennessä laajimman internetpalvelun, 

jossa välitettiin tulokset äänestysalueitten tarkkuudella. Sen seurauksena oli 

käytettävissä 170.000 erillistä raporttia. Ensimmäinen hyvin toiminut ennuste 

julkaistiin kello 21.08.389   

Internetpalveluja haittasi tulosohjelmien alkaessa TeliaSoneran runkoverkon 

vika, joka johtui vikaantuneesta keskusprosessoriyksiköstä. Viasta aiheutui 

ongelmia noin tunnin ajan390. Muilta osin kuntavaalien tulospalvelu toimi hyvin391. 

Näissä vaaleissa TV1:n katselijamäärät olivat alkuillasta pienemmät kuin MTV3:n. 

Syynä oli MTV3:n lähetys Brasilian F1-formulakisasta, joka loppui kello 22.00. Sen 

jälkeen TV1:llä oli taas selvästi suurempi katselijamäärä. (TV-mittaritutkimus 

26.10.2004).     

Kuntavaalien jälkeen valmistui oikeusministeriön SysOpen Oyj:ltä tilaama 

uuden vaalitietojärjestelmän teknisen arkkitehtuurin päivitys (SysOpen 2005). 

Muistiossa esitettiin malli, jossa vaalitietojärjestelmä jaettiin itsenäisiin 

osajärjestelmiin, jotka liitetään toisiinsa erillisen integraatioratkaisun avulla. 

Tarkoituksena oli uudistaa ensimmäisenä vaaliorganisaation toiminnan kannalta 

oleelliset pohja- ja paikkatietojärjestelmät, seuraavaksi puoluerekisteri, 

ehdokasasettelujärjestelmä ja äänioikeusrekisteri sekä viimeisenä äänestys- ja 

laskentajärjestelmät. Markkinaoikeuteen tehdyn valituksen seurauksena pohja- ja 

paikkatietojärjestelmän toteuttaminen viivästyi, koska tarjouspyyntökierros 

jouduttiin uusimaan (Markkinaoikeus 2007).  

Osana vaalitietojärjestelmän uusimista oikeusministeriössä valmistui 28.10.2005 

ehdotus sähköisestä äänestämisestä (OM 3/51/2005). Sen pohjalta hallitus esitti 

eduskunnalle (HE 14/2006), että "vaalilakiin tehtäisiin muutokset, jotka 

mahdollistaisivat sähköisen äänestyksen toteuttamisen äänestyspaikoissa ja 

ennakkoäänestyspaikoissa sekä kotiäänestyksessä" ja, että "Sähköisen äänestyksen 

käyttöön ottaminen tapahtuisi vaiheittain ja riippuisi oikeusministeriön erillisestä 

päätöksestä." Tietotekniikan käyttöönoton tavoitteena mainittiin olevan 

                                                   
389 Penttisen haastattelu 4.2.2014.  

390 Selvitys TeliaSoneran verkkoviasta kuntavaaleissa 10/2004. Yle / Tekniikka 5.11.2024. Yle 
Tekniikan arkisto. 

391 Penttisen haastattelu 4.2.2014. 
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äänestysmenettelyn nopeuttaminen äänestäjän kannalta, viranomaistyön 

vähentäminen ja kustannussäästöjen aikaansaaminen. Perusteluissa ei mainittu 

hallitusohjelmaan kuuluneessa kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmassa 

todettuja pyrkimyksiä lisätä äänestysaktiivisuutta. Vaalilain muutokset tulivat 

voimaan poikkeuksellisesti määräajaksi 1.1.2007-31.12.2008. Lakia päätettiin 

soveltaa vuonna 2008 toimitettavissa kunnallisvaaleissa Kauniaisten, Karkkilan ja 

Vihdin kunnissa.      

4.5.5 Presidentinvaalit 15.1. ja 29.1.2006 

Yleisradion televisiokanavat hyödynsivät tällä kertaa tehokkaasti IT-palvelun 

antamia mahdollisuuksia televisioilmaisussa käyttämällä grafiikkaa ja tulosnauhaa 

vaalitulosten esittämisessä. Ohjelma alkoi ennakkoääniin perustuvan laskennan 

kumulatiivisten tulosten esittelyllä. Suunnitelman mukaisesti kello 20.30 alkavien 

televisiouutisten aikana siirryttiin käyttämään ennusteita, kun kaikista vaalipiireistä 

on tullut riittävästi tuloksia. Tälläkin kerralla pääkaupunkiseudun hidas laskenta 

hidasti ennusteen julkaisua392. Kun lähes kaikki äänet oli laskettu, siirryttiin taas 

kumulatiivisten tulosten esittelyyn. Koska kukaan ehdokas ei saanut ensimmäisellä 

kierroksella yli puolta äänistä, järjestettiin toinen kierros kahden eniten saaneen 

ehdokkaan välillä. Kummallakin kierroksella IT-palvelu toimi hyvin.393   

Vaaliprojektin päätöskokouksessa394 todettiin, että teknisiä vaikeuksia ei ollut. 

Ennuste ei tuonut lisäarvoa toisella kierroksella, kun oli vain kaksi ehdokasta. 

Ilmeisesti kahden hengen henkilövaalissa lopputulokseen vaikuttaa henkilöasetelma 

erilailla kuin puoluevaaleissa, ja siksi käytetty ennustemenetelmä ei toimi.           

4.5.6 Eduskuntavaalit 18.3.2007 

Näissäkin vaaleissa suurin kehittämispanos oli Yleisradiossa vaali-illan 

internetpalvelujen kehittämisessä. Tulosten havainnollistamisessa käytettiin 

ensimmäistä kertaa karttagrafiikkaa ja julkaistiin vaalipiirikohtaisia tulosennusteita. 

Uutta oli myös vaalikoneessa olevien tietojen yhdistäminen valituksi tulleitten 

tietoihin. Näin voitiin kartoittaa uuden eduskunnan "mielipiteitä" vaalikoneeseen 

                                                   
392 Ohjausryhmän kokouspöytäkirja 20.1.2006. Yle Tekniikan arkisto. 

393 TV1:n tulosohjelmat 15.1. ja 29.1.2006. Yleisradion TV-arkisto. 

394 Ohjausryhmän pöytäkirja 10.5.2006. Yle Tekniikan arkisto. 
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ilmoitettujen tietojen perusteella. Tämä oli ensimmäinen pyrkimys hyödyntää 

tietotekniikkaa erilaisten tietokantojen sisältöjen yhdistämisessä uuden tiedon 

tuottamiseen eikä pitäytyä vain vaalituloksissa.395   

Oikeusministeriö otti käyttöön uudistetun ehdokastietojärjestelmän, joka oli 

toteuttamisjärjestyksessä ensimmäinen uVAT-hankkeeseen kuulunut osa. 

Varajärjestelmänä toimi vanha ehdokasrekisterisovellus (OM 24/51/2006).  

Vaalitulospalvelu sujui nopeasti, mutta epätasaisesti. Kello 20.00 oli valmiina 

noin miljoonaa ennakkoääntä (36 % kaikista annetuista äänistä) kuten taulukosta 22 

ilmenee. 

Taulukko 22.  Laskennan eteneminen eduskuntavaaleissa 2007 

kello 20.00 20.31 21.02 21.17 21.28 21.43 21.58 22.28 23.02 23.22 

laskettu-% 36 43 55 64 70 80 87 96 99 100 

Lähde: EV2007, laskentaprosentin kehitys. Penttisen sähköposti 2.3.2014.  

Vaalitulosten kertymä oli jonkin verran nopeampi kuin vuoden 2003 

eduskuntavaaleissa.  Ennuste julkaistiin kuitenkin myöhemmin, koska sen pohjana 

on oltava ääniä koko Suomesta. Tällä kertaa pääkaupunkiseudun laskennasta saatiin 

tuloksia hitaasti, ja siksi julkaisu tapahtui vasta kello 21.24, kun ääniä oli riittävästi 

kaikkialta Suomesta.396   

Taulukossa 23 on kuvattu eduskuntavaaleissa 2007 lasketun ennusteen 

tarkkuutta tarkastelemalla tarkkuuden mittarina käytetyn Keskustan tuloksen 

ennusteita eri kellonaikoina ja vertaamalla niitä lopputulokseen.  

Taulukko 23.  Kumulatiivisen ja ennustelaskennan kannatusprosenttien erojen kehitys 
 lopputulokseen verrattuna eduskuntavaaleissa 2007 Keskustan osalta 
   

kello 20.00 20.31 21.02 21.17 21.28 21.43 21.58 22.28 23.02 23.22 

kumul.laskenta 1,7 2,7 4,0 3,9 3,5 2,5 1,7 0,6 0,1 0,0 

ennuste 1,2 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Lähde: EV2007, prosenttiennusteen kehitys. Penttisen sähköposti 2.3.2014.  

Tälläkin kertaa Yleisradion ennuste oli huomattavasti tarkempi ja nopeampi kuin 

kumulatiivisen laskennan tuottamat tulokset. Taulukon mukaan ennuste olisi voitu 

                                                   
395 Penttisen haastattelu 4.2.2014. 

396 Lyhyt yhteenveto vaali-illan tapahtumista 18.3.2007 klo 20.00–23.30. Penttinen 21.3.2007. Yle 
Tekniikan arkisto. 
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julkaista suunniteltuna aikana kello 21.00, koska se oli silloin jo lähes oikea. Tässä 

tapauksessa se oli kuitenkin pelkkää sattumaa.   

TV1:n tulosohjelmaa seurasi maksimissaan 1,4 miljoonaa katselijaa, joka oli 0,2 

miljoonaa vähemmän kuin vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. MTV3:n Tulosiltaa 

seurasi yhtä paljon katselijoita kuin vuonna 2003 eli 0,6 miljoonaa. (TV-

mittaritutkimus 18.3.2007).  

4.5.7 Kuntavaalit 26.10.2008 

Kuntavaaleissa 2008 otettiin käyttöön uVAT-hankkeessa vaalien valmisteluvaiheen 

toimintaa tukevat pohja- ja paikkatietojärjestelmä sekä ehdokastietojärjestelmä. 

Vaali-illan tulospalvelussa käytettiin edelleen vanhaa laskentajärjestelmää, jonka 

uudelleenmäärittely oli vasta alkanut. Kokonaan uutta oli sähköisen 

äänestysjärjestelmän kokeilu. (OM 12/51/2008). 

Osana oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän uusimista käynnistyi vuonna 

2005 sähköisen äänestämisen hanke, jonka osana kunnallisvaaleissa 2008 kokeiltiin 

ensimmäistä kertaa tietotekniikan hyväksikäyttöä varsinaisessa äänestämisessä. 

Kolmessa kunnassa, Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä oli mahdollista äänestää 

sähköisesti ennakkoon ja vaalipäivänä äänestyspaikoilla vaaliviranomaisten 

valvonnassa. Kokeilusta oli säädetty muuttamalla vaalilakia (HE 14/2006) 

määräaikaisesti. Etä-äänestys internetin kautta ei ollut kokeilussa mahdollista. 

Oikeusministeriö kuvaili äänestyskokeilua tiedotteessaan (OM:n tiedote 2008) 

seuraavasti:  

Sähköisessä äänestyksessä äänestäjä saa henkilöllisyyden tarkistamisen jälkeen 
äänestyskortin, johon on talletettu hänen tietonsa. Hän asettaa kortin 
äänestyspäätteessä olevaan kortinlukijaan, painelee kosketusnäytölle ehdokkaan 
numeron ja hyväksyy sen. - - -  Sähköinen äänestys nopeuttaa ja helpottaa erityisesti 
ennakkoäänestystä ja ääntenlaskentaa. Oikeusministeriö vastaa sähköisessä 
äänestyksessä käytettävän tietokoneohjelmiston, äänestyskoppien, äänestyskorttien 
sekä Vihdin äänestysbussissa tarvittavan tietoliikenneyhteyden kustannuksista. 
Kokeilukunnat hankkivat työasemat, kosketusnäytöt ja kortinlukijat. - - - Sähköisen 
äänestysjärjestelmän keskeiset osat perustuvat Linux-käyttöjärjestelmään. 
Äänestysjärjestelmän toimittaa oikeusministeriölle TietoEnator ja tietoturvaratkaisu 
pohjautuu Scytl-yhtiön tuotteeseen. Oikeusministeriön toimeksiannosta Turun 
yliopiston matematiikan laitos suorittaa kevään 2008 aikana sähköisen äänestyksen 
riippumattoman arvioinnin, jonka jälkeen järjestelmään tehdään vielä mahdollisesti 
tarvittavat muutokset. 
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Sähköisen äänestysjärjestelmän toteutti TietoEnator integroimalla VAT-

järjestelmän ja sähköisen äänestyksen ratkaisuihin kehitetyn Pnyx.core-tuotteen397 

toimivaksi kokonaisuudeksi. Sähköisesti annetut äänet siirrettiin VAT-

järjestelmään, joka yhdisti ne kunnista syötettyihin äänestyslipuilla annettuihin 

ääniin. Tämän jälkeen suoritettiin kunnan tuloksen laskenta ja tuloksen välittäminen 

vaaliviranomaisille ja tiedotusvälineille. (TietoEnator 2008, 6). 

Oikeusministeriön lehdistötiedotteen398 mukaan mahdollisuus äänestää 

sähköisesti sai hyvän vastaanoton. Kolmen kunnan äänioikeutetuista (34.062) 

sähköisesti äänesti 12.234 ja äänestyslipuilla 8.123. Tarkastuksessa löytyi kuitenkin 

232 tapausta, joissa sähköinen äänestys ei ollut kirjautunut sähköiseen vaaliuurnaan, 

ja ääni jäi siten antamatta. Näissä tapauksissa äänestäjä ei ollut hyväksynyt ohjeiden 

mukaan äänestystä painamalla OK-painiketta, vaan poistanut äänestyskortin ilman 

hyväksyntää. Korkein hallinto-oikeus määräsi kokeilukunnissa kirjautumatta 

jääneiden äänien takia kunnallisvaalit uusittaviksi. Lehdistössä sähköinen äänestys 

sai suurta huomiota, ja kokeilu tulkittiin kirjoituksissa täysin epäonnistuneeksi. 

Voidaan kuitenkin myös väittää, että tietotekniikka sinänsä toimi hyvin, mutta sitä 

käytettiin ohjeiden vastaisesti.  

Vaalien jälkeen oikeusministeriö laati muistion (OM:n muistio 2009) sähköisen 

äänestämisen kokeilusta saaduista kokemuksista ja opituista asioista. Muistiosta 

saatujen lausuntojen ja käydyn kansalaiskeskustelun perusteella oikeusministeriö 

laati ehdotuksen (OM:n muistio 2010) hallitukselle eri vaihtoehdoista 

jatkotoimenpiteiksi. Ehdotuksen mukaisesti hallitus päätti iltakoulussaan 13.1.2010, 

että "äänestyspaikalla tapahtuvan sähköisen äänestyksen kehittämistä ei tällä erää 

jatketa, vaan pitäydytään toistaiseksi nykyisessä vaalijärjestelmässä. Samalla 

seurataan sähköisen äänestyksen kansainvälistä kehitystä"399. 

Kokeilun tuloksista on lähinnä käsitelty äänien kirjautumisen epäonnistumista. 

Vaalijohtaja Arto Jääskeläisen400 mukaan äänestyspaikalla tapahtuvan sähköisen 

äänestämisen käyttöönottoa ei olisi muutenkaan jatkettu, koska sen kustannukset 

todettiin aivan liian korkeiksi. Kustannuksia syntyy ohjelmiston ylläpidosta, 

                                                   
397 Pnyx.core on espanjalaisen SCYTL Secure Electronic Voting S.A:n sähköiseen äänestämiseen 
kehittämä ohjelmisto (OM:n muistio 30.9.2009).  

398 Sähköisen äänestyksen kokeilusta myönteistä palautetta – noin 200 äänestystä kuitenkin keskeytyi 
erehdyksessä. Oikeusministeriön lehdistötiedote. Saantitapa: 
http://oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2008/10/sahkoisenaanestyksenkokeilu
sta.html. Luettu 19.8.2014.   

399 Valtioneuvoston tiedote 13/2010. Sähköisen äänestyksen kehittämistä ei jatketa nykyiseltä 
pohjalta. Saantitapa:  http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=285151. 
Luettu 19.8.2014. 

400  Jääskeläisen haastattelu 18.11.2013. 

http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=285151
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asennuksista ja IT-tukihenkilöiden läsnäolosta äänestyspaikoilla. Säästöt syntyisivät 

postituskulujen poisjäännistä, mutta ne eivät kattaisi syntyviä lisäkustannuksia.   

4.5.8 Europarlamenttivaalit 7.6.2009  

Aikaisemmista Euroopan parlamentin vaaleista poiketen näissä vaaleissa voitiin 

tuloksia alkaa julkaista muiden vaalien tapaan heti vaalihuoneistojen sulkeuduttua 

vaalipäivänä kello 20.00. Yleisradio päätti tällä kertaa tiedottaa ennakkotuloksia 

ilman ennustetta. Laskenta oli kokonaisuudessaan valmis kello 23.00.401   

4.5.9 Eduskuntavaalit 17.4.2011 

Oikeusministeriö toteutti uuden äänioikeustietojärjestelmän käyttöönoton kokeilun 

vaalipäivän äänestyksessä 31 kunnassa (OM 13/51/2012).  Äänioikeusjärjestelmä 

oli viimeinen osa uutta oikeusministeriön uVAT-hanketta, jossa uusittiin vanha jo 

yli kymmenen vuotta käytössä ollut vaalitietojärjestelmä VAT. Yleisradiossa 

laajennettiin YleVatin palveluja äänestysaluetasolle sekä yhtiön sisällä että 

internetsivuilla. Internetpalvelun suosio kasvoi edelleen, ja vaalisivujen käyttäjiä402 

oli jo 700.000403.  

Tällä kertaa vaalitulosten saapuminen Yleisradion laskentaan oli jonkin verran 

hitaampaa laskennan alkuvaiheessa kuin eduskuntavaaleissa 2007 (taulukko 24). 

Suurin syy hitauteen oli Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien muita vaalipiirejä 

hitaampi laskenta.   

Taulukko 24.  Laskennan eteneminen eduskuntavaaleissa 2011 

kello 20.00 20.32 20.59 21.14 21.29 21.45 21.59 22.29 23.02 23.48 

laskettu-% 36 41 48 53 62 70 79 91 98 100 

Lähde: EV2011, laskentaprosentin kehitys. Penttisen sähköposti 2.3.2014.  

Vuoden 2007 eduskuntavaaleissa oli kello 21.02 laskettu 55 % ja 21.58 87 % 

kaikista annetuista äänistä. Ennuste julkaistiin kummassakin vaalissa kuitenkin lähes 

                                                   
401 Penttisen haastattelu 4.2.2014. 

402 Luku kuvaa käyttäjäselaimien lukumäärää. Se on suurempi kuin yksilökäyttäjien määrä. 

403 Penttisen haastattelu 4.2.2014. 
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samaan aikaan TV1:n uutislähetyksessä noin kello 21.20404. Yleisradio haluaa 

julkaista ensimmäisen ennusteen kilpailusyistä 20.30 alkavan uutislähetyksen 

kuluessa, vaikka monissa viimeaikaisissa vaaleissa Uudeltamaalta ja Helsingistä on 

laskennassa ollut mukana liian vähän ääniä pitävän ennusteen laatimiseksi. Kuten 

taulukosta 25 ilmenee, luotettavan ennusteen parempi julkaisuaika olisi ollut 

uutislähetyksen jälkeen, eikä sen kuluessa.  

Taulukko 25.  Kumulatiivisen ja ennustelaskennan kannatusprosenttien erojen kehitys 
 lopputulokseen verrattuna eduskuntavaaleissa 2011 Keskustan osalta 

kello 20.00 20.32 21.00 21.14 21.30 21.45 22.00 22.30 23.02 23.48 

kumul.laskenta 1,5 1,9 3,0 3,2 3,1 2,6 2,0 0,9 0,8 0,0 

ennuste 0,8 0,5 0,9 0,8 0,6 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 

Lähde: EV2011, kannatusennusteen kehittyminen. Penttisen sähköposti 2.3.2014.  

Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa puolueitten paikkalukujen muutos oli yhteensä 68 

eli suurin IT:n käytön aikana. Yksistään perussuomalaiset voittivat 34 lisäpaikkaa, 

joka merkitsi tietysti häviöitä muille puolueille. Vaikka muutos oli suuri, siitä 

huolimatta ennuste toimi hyvin. Ensimmäisen ennusteen julkaisuaikaan ennusteen 

onnistumisen mittarina käytetyn Keskustan ennustettu prosenttiosuus erosi 

lopputuloksesta vain noin 0,6 prosenttiyksikköä.  

Yleisradion TV1:n vaalitulosohjelma säilytti edelleen katselijoiden suosion, jonka 

se saavutti vuoden 2003 vaaleissa tapahtuneen ennusteen roolia korostavan 

uudistuksen seurauksena. Vaali-iltana 17.4.2011 TV1:n ohjelmaa Eduskuntavaalit 

2011 seurasi enimmillään 1,8 miljoonaa katselijaa. Vastaava luku MTV3:lla oli 0,6 

miljoonaa (TV-mittaritutkimus 17.4.2011).  

Vuoden 2011 eduskuntavaalit olivat viimeiset vaalit, joissa oikeusministeriö 

käytti vielä osia 1990-luvulla laaditusta vaalitietojärjestelmästä ja Yleisradio jo 

monta vuotta käytössä ollutta YleVat-järjestelmää. Yksi aikakausi vaalien IT-

historiassa päättyi.  

Yleisradiossa vuonna 2003 perustettu yhteisyritys TEBIT yhdistettiin Tieto 

Oyj:n toimintoihin. Samalla osa TEBIT:in suorittamista Yleisradion toimitustyöhön 

läheisesti liittyneistä tietojenkäsittelytehtävistä siirrettiin takaisin Yleisradion 

organisaatioon405. Monitoimittajamalliin siirtymisen seurauksena YleVatin 

kehittäminen ja käsittelypalvelut jaettiin eri toimittajien vastuulle. Televisiografiikka 

                                                   
404 Eduskuntavaalit 2011. Yle TV1:n tulosohjelma 17.4.2011. Yleisradion TV-arkisto.   

405 Yleisradion Tekniikan kehityspäällikkö Juha Vesaojan haastattelu 4.2.2015.   
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toteutettiin Yleisradiossa, laskenta ja tietokanta Reaktor Innovations Oy:ssä ja 

internetpalvelu sekä tekstitelevisioliittymä Fimeikon Oy:ssä406. 

Oikeusministeriön vaalitietojärjestelmässä oli uutta tulosten keruu ja 

päivittäminen uVAT:n tietokantoihin äänestysalueittain koko laskennan ajan. 

Menettely olisi hyvä pohja ennusteiden laadinnalle, mutta valitettavasti ainakin 

näissä vaaleissa manuaalinen laskenta kunnissa oli hidasta. Äänestysaluekohtainen 

tulosten keruu tekisi mahdolliseksi otokseen perustuvan ennustamisen 

ensimmäisten tietokonevaalien tapaan. 

4.5.10 Presidentinvaalit 22.1. ja 5.2.2012 sekä kuntavaalit 28.10.2012 

Vuonna 2012 toimitettiin kahdet vaalit. Tammi- ja helmikuussa olivat vuorossa 

presidentinvaalit ja lokakuussa kuntavaalit. Kummassakin vaalissa oli käytössä 

uVAT-järjestelmän uudet osat. Myös Yleisradiolla oli uusi YleVat-

vaalitietojärjestelmä sekä kunnallisvaaleissa paranneltu internetpalvelu ja 

vaalikone.407  

Presidentinvaaleissa YleVatin toteutus jaettiin kolmelle osapuolelle. Reaktor 

(Reaktor Innovations Oy) vastasi laskennasta ja tietokannasta, Fimeikon Oy 

internetpalvelusta ja Yleisradion tuotantotekniikka TV-grafiikasta. Uusi YleVat 

perustui InnoBDMysq-tietokantaan ja Javalla ohjelmoituun aikaisemmin käytettyä 

ennustemenetelmää käyttävään laskenta- ja ennusteohjelmistoon. Uusia 

ominaisuuksia olivat muun muassa karttagrafiikka, data-mining vaali-illan aikana 

tulostietokannasta ja ennusteen etenemisen seurantatyökalu. Ensimmäisellä 

kierroksella ennuste ilmoitti jo kello 20.49 ehdokkaiden oikean järjestyksen.408        

Ensimmäisellä kierroksella seurasi TV1:n tulosohjelmaa suurimmillaan 1,9 

miljoonaa katselijaa409 (Finnpanel 22.1.2012), joka oli siihen mennessä kaikkien 

aikojen suurin. Toisella kierroksella katsojia oli vähemmän, koska TV1:n 

tulosohjelman tuottajan mukaan "vaaleista puuttui jännite"410.  

Presidentinvaalissa oli uutta sosiaalisen median käyttö vaalikampanjassa, jota 

varsinkin Haaviston kampanjatiimi hyödynsi tehokkaasti (Kämppi & Lähde 2012).   

                                                   
406 Penttisen haastattelu 4.2.2014. 

407 Ohjausryhmän pöytäkirja 6.3.2012. Yle Tekniikan arkisto. 

408 Penttisen haastattelu 4.2.2014.  

409 Ohjausryhmän pöytäkirja 31.1.2012. Yle Tekniikan arkisto. 

410 Ohjausryhmän pöytäkirja 6.3.2012. Yle Tekniikan arkisto.  
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Vuoden 2012 kuntavaaleissa oli ensimmäisen kerran käytettävissä kaikki uuden 

uVAT-vaalitietojärjestelmän osat. Myös Yleisradiolla oli käytössään jo talvella 

presidentinvaaleissa testattu uusi YleVat. 

Oikeusministeriön kunnanhallituksille lähettämässä kirjelmässä (OM 

13/51/2012) todettiin, että varsinaisessa äänestyksessä ja tulosten laskennassa 

hyödynnetään edellisissä eduskunta- ja presidentinvaaleissa kokeiltua 

äänioikeustietojärjestelmää ja ensimmäisen kerran uutta tuloslaskentajärjestelmää. 

Koska kumpaakin järjestelmää käytetään vaalipäivänä yhtä aikaa kello 12.00-24.00, 

sen nähtiin voivan aiheuttaa riskejä järjestelmien käytettävyydelle. Tämän takia 

äänioikeusjärjestelmän hyödyntäminen oli vapaaehtoista ja vain laskentajärjestelmän 

käyttö pakollista.  

Oikeusministeriössä vaalitietojärjestelmän kokonaisuudesta vastasi 

oikeushallinnon tietotekniikkakeskus (OTTK). Järjestelmä koostui neljästä, eri 

toimittajan toteuttamasta IT-palvelusta, jotka olivat:  

pohjatietojärjestelmä (keskusvaalilautakunta) 

ehdokastietojärjestelmä (keskusvaalilautakunta) 

äänioikeustietojärjestelmä (ennakkoäänestyksen vaalitoimitsija sekä 
keskusvaalilautakunta, ns. "jälkikirjaukset") 

tuloslaskentajärjestelmä (keskusvaalilautakunta). (OM 13/51/2012). 

Pohjatietojärjestelmän toimitti CGI (Consultants to Government and Industry), 

ehdokastieto- ja tuloslaskentajärjestelmän Tieto Oyj ja äänioikeustietojärjestelmän 

Solita Oy. Vaalitietojärjestelmän käyttöpalvelutoimittajana jatkoi Tieto Oyj411.  

Vaali-iltana oli uutta tulosten keruu ja päivittäminen uVAT:n tietokantoihin 

ehdokkaittain äänestysalueittain koko laskennan ajan. Tulosten hidas laskenta 

vaikutti Yleisradion ennusteen julkaisemiseen siten, että se voitiin esittää 

tulosohjelmissa vasta kello 21.30, 24 minuuttia myöhemmin kuin vuoden 2008 

kuntavaleissa.412  

  

                                                   
411 OTTK:n ylitarkastaja Jukka Leinon haastattelu Tieto Times julkaisussa numero 1 vuonna 2013. 

412 Penttisen haastattelu 4.2.2014. 
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4.5.11 Europarlamenttivaalit 25.5.2014 

Europarlamenttivaalien tulospalvelu toimi hyvin. Tosin tällä kertaa oli lähellä 

epäonnistuminen, sillä Yleisradion YleVat tiedostoihin siirrettiin epähuomiossa 

uVAT:ista vertailutiedoiksi väärän vaalin tulokset413. Ilman Yleisradion 

vaaliasiantuntija Penttisen pitkää kokemusta vaalitulospalveluista, virhettä ei 

luultavasti olisi huomattu. Vaalien tietotekniikka on tyypillinen tietojärjestelmä, 

jossa kokemus on valttia. 

4.5.12 Tiivistelmä ja arviointi 

Aikaisempien tiivistelmien tavoin tässäkin alakohdassa tarkastellaan IT:n 

mahdollisuuksien hyödyntämistä vaalien toimittamisessa vaalitulospalvelun 

näkökulmasta käyttäen analysoinnissa vaalitulospalvelun jäsentelymallia. 

Vaalitulospalveluun kuulumattomat vaalien IT-palvelut käsitellään 

toimintaympäristön teknologiakohdassa.   

IT-palvelun asiakkaat 

Internettekniikan hyödyntäminen toi vaalitietojärjestelmille uuden asiakaskunnan. 

Kansalaiset voivat itse etsiä vaalituloksia ja vaalien taustatietoja silloin kuin heille 

sopii. Internetpalvelujen käyttö on lisääntynyt nopeasti. Esimerkiksi Yleisradion 

internetsivujen kävijämäärä oli vuoden 2003 eduskuntavaaleissa 100.000 ja vuoden 

2011 eduskuntavaaleissa vaali-iltana jo yli 700.000.   

Internetkauden alussa kilpailu vaali-illan television katselusta kiristyi MTV:n 

aloitettua tulosohjelmien lähettämisen MTV3-kanavalla. Vuoden 2003 

eduskuntavaaleissa Yleisradion uutistoiminta alkoi hyödyntää ennusteita ja TV-

grafiikkaa kilpailukeinona vaali-illan katselijoiden suosion tavoittelussa. Uuden 

toimintatavan ansiosta TV1:n tulosohjelman katselijamäärä lähes kaksinkertaistui 

vuoden 1999 eduskuntavaaleihin verrattuna. Ennusteen käyttö olisi ollut 

mahdollista jo PC-kaudella, mutta sen hyödyllisyys sisäistettiin vasta 

kilpailutilanteessa.   

Yleisradion sisällä YleVatin uusi selainpohjainen käyttöliittymä saavutti suuren 

suosion. Heti ensimmäisellä kerralla eduskuntavaaleissa 2003 aktiivisia käyttäjiä oli 

yli 300, joka oli olennaisesti suurempi kuin aikaisemmin. Tämä todisti, että IT-

                                                   
413 Penttisen haastattelu 8.4.2014. 
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järjestelmän käytön helppous on yksi hyväksikäyttöön ratkaisevasti vaikuttava 

ominaisuus. Sama on todettu yleisesti tunnetussa TAM-mallissa (Davis 1989), jonka 

mukaan mielikuva käytön helppoudesta ja hyödyllisyydestä ovat ratkaisevia 

tietojärjestelmien käyttöönotossa.   

IT-palvelut 

Yleisradion tietotekniikan tarjoamissa palveluissa suurin muutos oli IT:n 

mahdollisuuksien hyödyntäminen Yleisradion internetpalvelussa, jossa on seurattu 

vuoden 2003 eduskuntavaaleista alkaen vaalien ennakkotuloksen laskennan 

etenemistä reaaliajassa. Internetsivuille on siirretty tulokset suoraan YleVatista. 

Laskennan valmistuttua esiteltiin puoluekohtaisten tulosten lisäksi valitut ehdokkaat 

valokuvin. Internetpalveluja lisäsivät Yleisradion ja oikeusministeriön lisäksi 

suurimmat lehtitalot ottamalla käyttöön vaalitulospalvelusivustot, joissa välitettiin 

oikeusministeriön vaalitietojärjestelmästä siirrettyjä tietoja lisättynä lehtien 

muutenkin käyttämiin internetsivuihin.  

YleVatin keskeisin anti uutistoimituksille oli internetkautena edelleen ennuste, 

johon lisättiin vuoden 2003 eduskuntavaaleista lähtien myös ehdokaskohtainen 

laskelma, josta selvisi ketkä ovat menemässä läpi ja ketkä ovat varalla. Kaikissa 

internetkauden eduskuntavaaleissa ennuste oli kumulatiivista laskentaa olennaisesti 

luotettavampi ja nopeampi.  

Tulosten esittämisessä televisiossa käytettiin yhä enemmän tietotekniikkaa 

kuvallisen ilmaisun parantamiseen. Uutta oli myös vaalikoneessa olevien tietojen 

yhdistäminen valituksi tulleitten tietoihin. Näin voitiin kartoittaa uuden eduskunnan 

"mielipiteitä" vaalikoneeseen ilmoitettujen tietojen perusteella. Tämä oli 

ensimmäinen pyrkimys hyödyntää tietotekniikkaa erilaisten tietokantojen sisältöjen 

yhdistämisessä uuden tiedon tuottamiseen eikä pitäytyä vain vaalituloksissa. 

Television tulosohjelmien seuraamista helpotettiin kehittämällä vuoden 2003 

eduskuntavaaleihin sovellus, jonka avulla kuvaruudun alaosassa näytettiin 

tulosnauha. Tulosnauhaan siirrettiin YleVatista kahdella rivillä uusi tilanne 

tulostietokannan päivityksen jälkeen. Tämä oli yksi keino hyödyntää IT:n 

mahdollisuuksia tulostietojen tuottamisen lisäksi myös ruutuilmeen kehittämisessä. 

Tulosnauha on jäänyt pysyvään käyttöön.  

Vaalitietojärjestelmät 

Prosessit: Vaalitulosten tiedottamisessa äänten manuaalinen laskenta on ollut usein 

hidastava vaihe. Viime vaaleissa äänten saaminen tuloslaskentaan on hidastunut 



 

224 

varsinkin Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireissä. Jotta vaali-iltana saataisiin nopeasti 

yleiskuva vaalituloksesta, pitäisi joko lisätä äänten laskijoita tai organisoida laskenta 

äänestysalueilla nykyistä tehokkaammaksi. Helsingin äänestysaluelaskennan vuoden 

2003 eduskuntavaalien yhteydessä suoritettu kokeilu osoitti, että tehostaminen on 

mahdollista.  

Tietosisältö: Ensimmäisissä tietokonevaaleissa äänestystulokset välitettiin puolueittain 

vaaliliitoittain ATK-laskentaan. Tietokoneitten tehon ja tietoliikenteen nopeuduttua 

on vähitellen voitu lisätä välitettävien tietojen määrää niin, että nykyisin 

vaalitulokset kerätään oikeusministeriön perustamaan valtakunnalliseen 

laskentakeskukseen ehdokkaittain äänestysalueitten tarkkuudella erikseen 

ennakkoäänestyksestä ja vaalipäivän äänestyksestä. Vaalitulospalvelussa eri 

organisaatiot keräävät lisäksi omiin tietojärjestelmiinsä tarvitsemiaan taustatietoja 

puolueista, ehdokkaista ja äänestysalueista. Vaalitulosten yhdistäminen muihin 

tietokantoihin lisää edelleen vaalitulospalvelussa käsiteltävän tiedon määrää. 

 Osallistujat: Kaikissa tutkituissa vaaleissa keskeiset toimijat ennakkotulosten 

tiedottamisessa ovat olleet oikeusministeriö, STT ja Yleisradio. Internetkautena 

uusiksi toimijoiksi on tullut useita mediayrityksiä, jotka ovat siirtäneet tulostietoja 

oikeusministeriön vaalitietojärjestelmästä omiin IT-järjestelmiinsä ja jakaneet niitä 

asiakkailleen omilla tiedoilla täydennettyinä. Myös IT-palvelujen tuottamiseen 

osallistuu monia yrityksiä tietotekniikan ulkoistusten seurauksena.  

Tekniikka: Yleisradion vaalitietojärjestelmän uusimiseen ja käyttöön vaikutti 

Yleisradion tietotekniikan ulkoistus TietoEnator Oy:n kanssa perustettuun 

yhteisyritykseen. Yhteisyritys on nyttemmin lopetettu, ja osa toiminnosta 

ulkoistettu uudelleen ja osa kotoutettu. Kummassakin tapauksessa keskeinen syy on 

ollut tietotekniikan painopisteen siirtäminen Yleisradion tukitoimintojen 

avustamisesta osaksi yhtiön ydintoimintoja. 

Internetkautena vaalitulospalvelussa on keskeiseen rooliin tullut Yleisradion 

tuotantotekniikka, joka vastaa televisioilmaisun kehittämisestä tietotekniikan 

keinoin. Perustana on verkko, jonka palvelimiin YleVat tuottaa tulos- ja 

ennustetiedot. Sen jälkeen tuotantotekniikka muokkaa palvelimissa olevista 

tiedoista mikrotietokoneilla halutut kuvat televisiolähetykseen. 
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Vaalitulospalvelun toimintaympäristö 

Teknologiset tekijät: Internetkauden kuluessa oikeusministeriö uusi jo yli kymmenen 

vuotta käytössä olleen VAT-vaalitietojärjestelmän. Tavoitteena on ollut hyödyntää 

IT:n mahdollisuuksia koko vaaliprosessissa, äänestäminen mukaan lukien. 

Sähköistä äänestystä kokeiltiin kuntavaalien 2008 yhteydessä kolmessa kunnassa, 

joissa voitiin äänestää mikrotietokoneilla vaaliviranomaisten valvonnassa sekä 

ennakkoon että vaalipäivänä. Teknisesti sähköinen äänestyskokeilu toimi, virhe oli 

tämän tutkimuksen terminologiaa käyttäen työsysteemin toiminnassa. Ohjeiden 

vastainen äänestämisen lopettaminen olisi voitu ehkäistä esimerkiksi asentamalla 

äänestyskoppeihin kirjoittimet, joiden tulosteista olisi voitu tarkistaa äänestämisen 

onnistuminen. 

VAT-järjestelmä uusittiin asteittain siten, että uusi uVAT-järjestelmä oli 

käytettävissä kokonaisuudessaan, vaalitulospalveluun kuuluva laskentasovellus 

mukaan lukien, vuoden 2012 kuntavaaleissa. Tällä hetkellä oikeusministeriö on 

suurin tietotekniikan käyttäjä vaalien toimittamisessa. Eräkäsittely-, suorakäyttö- ja 

PC-kausina keskeisin IT-palvelujen tuottaja oli Yleisradio.     

Poliittisjuridiset tekijät: Lainsäädännössä jatkettiin pyrkimyksiä parantaa vaalien 

tulokseen perustuvia tietopalveluja muuttamalla vaalilakia siten, että ennakkoäänten 

laskenta tapahtuu äänestysalueittain kuntakohtaisen laskennan sijasta. Tämä hidasti 

jonkin verran tulosten laskentaa, mutta helpotti toisaalta Yleisradiossa ennusteen 

laadintaa, vaalitilastojen hyödyntämistä ja äänestyskäyttäytymisen tutkimista.  

Sosiaaliset tekijät: Sosiaalisista tekijöistä vaalitulospalvelun kannalta keskeisimmät 

ovat äänestysaktiivisuuden laskeminen ja kansalaisten IT-osaamisen lisääntyminen. 

Internetkautena kasvoi politiikassa huoli äänestysaktiivisuuden pitkään jatkuneesta 

alenemisesta. Yhtenä keinona lisätä äänestämistä nähtiin olevan aktiivinen 

tiedottaminen äänestämisen tärkeydestä. Toisena keinona tutkitaan edellytyksiä 

helpottaa äänestämistä internetäänestyksen käyttöönotolla ja lisätä sitä kautta 

äänestysaktiivisuutta.  

Tilastokeskuksen tilaston (SVT 2013) mukaan vuonna 2013 jo 85 prosenttia 16-

89-vuotiaista kansalaisista käytti internetiä. Lisäksi todettiin, että yleistyminen jatkuu 

nopeimmin vanhimmissa ikäryhmissä. Tämän takia tietotekniikan osaamisen ero 

nuorten ja vanhimpien kansalaisten välillä näyttää pienenevän. Tilaston mukaan 

"Euroopan maista vain muissa Pohjoismaissa sekä Alankomaissa ja Luxemburgissa 

internetin käyttö on yleisempää kuin Suomessa". IT-osaamisen lisääntymisellä on 



 

226 

merkitystä vaalien toimittamisessa, jos tulevaisuudessa halutaan tehdä mahdolliseksi 

äänestäminen internetin kautta lippuäänestyksen rinnalla.  

Taloudelliset tekijät: Oikeusministeriön VAT-järjestelmän uusimisessa oli teknologian 

kehittämisen lisäksi tavoitteena kustannussäästöjen aikaansaaminen. Osaksi IT:n 

mahdollisuuksien hyödyntämisellä valtion vaalien toimittamisen 

kokonaiskustannukset eivät ole internetkautena nousseet. Vuoden 1999 

eduskuntavaaleissa kaikki valtion maksamat vaalikustannukset olivat 15,5 miljoonaa 

euroa ja vuonna 2011 eduskuntavaaleissa 15,1.   
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5 Tietokonevaalien historian analyysi ja 
kehittämismahdollisuuksien arviointi    

Edellisessä luvussa kuvattiin käytettävissä olleen lähdeaineiston pohjalta IT:n 

hyväksikäytön historia vaalien toimittamisessa Suomessa. Tässä luvussa kuvauksista 

johdetaan induktiivista tutkimusotetta käyttämällä löydöksiä, joiden tieteellistä 

merkitystä arvioidaan seuraavassa luvussa 6.  

Mason ym. (1997) ovat esittäneet kuinka historiallista metodia voidaan soveltaa 

tietojärjestelmien historian tutkimukseen. Sen mukaan historiallinen aineisto pitää 

tutkimusaineiston keruun jälkeen tulkita ja selittää. Tässä luvussa sillä ymmärretään 

ajassa tapahtuneiden pitkäaikaisten muutosten etsimistä sekä muutosten syiden ja 

seurauksien analysointia vaalitulospalvelun jäsentelymallin avulla. Analyysissä 

tutkimustehtävä pilkotaan osiin, jotka selvittämällä ratkaistaan koko 

tutkimustehtävä. Tutkimustehtävänä on selvittää miten vaalien toimittamisessa IT:n 

tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen on edennyt Suomessa, mikä siihen on 

vaikuttanut, miten IT-palvelujen asiakkaat ovat kokeneet etenemisen ja mitkä ovat 

tulevaisuuden näkymät.  

Seuraavissa kohdissa esitetään tutkimusaineiston analyysin tulokset sekä 

arvioidaan vaalien IT-palvelujen kehittämismahdollisuuksia. Analyysillä vastataan 

kohdassa 1.3 esitettyihin vaalitietojärjestelmien historiaa ja tulevaisuutta koskeviin 

tutkimuskysymyksiin, jotka olivat: 

1. Miten IT:n mahdollisuuksien hyväksikäyttö on edennyt vaalien 
toimittamisen eri vaiheissa? Vaiheet ovat vaalien valmistelu, äänestys, 
vaalitulospalvelu ja vaalien päättäminen. 

2. Miten IT:n tuottamat palvelut ovat muuttuneet?  

3. Mitä muutoksia IT:n käyttö on aiheuttanut IT-palvelujen asiakkaiden414 
toimintaan?  

                                                   
414 Asiakkaita ovat ne, jotka saavat hyödyn tietotekniikan käytöstä. Käyttäjiä ovat henkilöt, jotka 
käyttävät tietoteknisiä laitteita. Asiakas ei ole välttämättä laitteiden käyttäjä. 
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4. Miten toimintaympäristö on vaikuttanut IT-palvelujen sisällön 
muotoutumiseen sekä päinvastoin, mitkä ovat olleet IT:n mahdolliset 
vaikutukset toimintaympäristöön?   

5. Mitä IT:n käytön kehittämismahdollisuuksia vaalien toimittamisessa on 
nähtävissä historiallisen kehityksen pohjalta? 

Tämän luvun kohdassa 5.1 esitellään tietokonevaalien historian (kysymykset 1–4) 

analyysissä tehdyt löydökset ja kohdassa 5.2 hahmotellaan vaalien IT-historian ja 

toimintaympäristön muutostrendien pohjalta IT:n käytön 

kehittämismahdollisuuksia (kysymys 5).  

5.1 Tietokonevaalien historia 

Tämä tutkimus on keskittynyt vaalitulospalveluun, koska se on vanhin ja näkyvin 

vaalien toimittamiseen liittyvä tietojärjestelmä. Tutkimusmetodina on ollut 

ensisijaisesti tapaustutkimus, jossa on seurattu IT:n käytön etenemistä Yleisradiossa 

vaalien ennakkotulosten tiedottamisessa.  

Tutkimusaineiston kuvauksessa ja analysoinnissa on sovellettu 

työsysteemiajattelua, jonka pohjalta kehitettiin vaalitulospalvelun jäsentelymalli. 

Työsysteemiajattelua on sovellettu myös vaalitietojärjestelmien onnistumisen ja IT-

palvelujen asiakkaille tuottamien hyötyjen mittaamisessa.  

Alterin (2002) työsysteemien viitekehysmallia on muutettu siten, että malliin 

kuuluva toimintaympäristö (infrastruktuuri, strategia ja ympäristö) on korvattu 

PESTEL-mallin tekijöillä (teknologiset, poliittisjuridiset, sosiaaliset ja taloudelliset 

tekijät). Käytännössä ratkaisu toimi hyvin. Luultavasti alkuperäisen mallin 

toimintaympäristö olisi tässä tutkimuksessa aiheuttanut tulkintavaikeuksia ainakin 

strategisten tekijöiden osalta. Muodostetun vaalitulospalvelun jäsentelymallin suurin 

hyöty oli rakenne, jossa erotettiin tietojärjestelmä, sen tuottamat palvelut ja 

asiakkaat. Tämä auttoi näkemään eri tekijöissä tapahtuneet muutokset vaalien 

välillä, kun vaalit kuvattiin samalla jäsentelyllä. Jäsentelymallia soveltamalla saatiin 

yhdenmukainen tutkimusaineisto vaalien IT-historian analyysille ja vastausten 

tuottamiselle tutkimuskysymyksiin. 

Käytetty vaalitulospalvelun jäsentelymalli ja sen soveltaminen IT:n käytön 

etenemisen kuvaamisessa ja analysoinnissa on uutta tietotekniikan historian 

tutkimuksessa. Vaikka jäsentelymalli on kehitetty tätä tutkimusta varten, sillä voisi 

olla käyttöä historiantutkimuksessa laajemminkin.  
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Tietojärjestelmien onnistumista ja hyötyjä on perinteisesti mitattu järjestelmän 

käyttäjien kokemalla tyytyväisyydellä. Käyttäjien kokemusten lisäksi olisi mitattava 

onnistumisia ja hyötyjä myös yhteisötasolla. Työsysteemiajattelun mukaisesti 

mittaamisessa pitää tällöin ottaa huomioon myös tietotekniikkaan kuulumattomia 

asioita, kuten vaalitulospalvelussa tulosohjelmien katselijat ja kuuntelijat. 

Tietojärjestelmien onnistumisen ja hyötyjen mittauksia on suoritettu kahdella 

tasolla selvittämällä Yleisradion IT-palvelujen sisäisten (yksilötaso) ja ulkoisten 

asiakkaiden (yhteisötaso) kokemuksia. Konkreettisina mittareina on käytetty vaali-

illan IT-palvelujen nopeutta ja luotettavuutta sekä television tulosohjelmien 

katselijamääriä. Mittareita on voitu käyttää kaikissa tutkituissa vaaleissa 

vertailukelpoisella tavalla. Useimmista vaaleista oli saatavissa myös subjektiivisia 

mielipiteitä onnistumisesta vaalien jälkeen järjestettyjen kritiikkipalaverien 

pöytäkirjoista, mutta ne eivät olisi olleet vertailukelpoisia eivätkä välttämättä aina 

luotettavia. 

Vaikka tapaustutkimus koskee vaalien ennakkotulosten laskentaa ja 

tiedottamista, sen rinnalla on edellisessä luvussa selvitetty myös IT:n kehittämistä 

vaalitulospalvelua edeltävissä toiminnoissa, jotka liittyvät äänioikeuden 

määrittelyyn, ehdokasasetteluun ja äänestykseen. Lisäämällä analyysiin myös selvitys 

tietotekniikan hyödyntämisestä vaalitulospalvelun jälkeisissä toimissa saadaan 

kokonaiskuva IT:n käytöstä vaalien toimittamisessa Suomessa.  

5.1.1 IT:n hyväksikäytön eteneminen 

Tutkimuskysymys 1: Miten IT:n mahdollisuuksien hyväksikäyttö on edennyt vaalien 

toimittamisen eri vaiheissa? Vaiheet ovat vaalien valmistelu, äänestys, vaalitulospalvelu ja vaalien 

päättäminen. 

IT:n mahdollisuuksien hyväksikäytön etenemistä voidaan kuvata monella eri tavalla. 

Tässä yhteydessä IT:n käytön kehittämistä ja kehittymistä Suomen vaaleissa 

analysoidaan vertaamalla sitä Hirshheimin ja Kleinin (2012, 196) 

tietojärjestelmätieteen historian jäsentelyyn, jossa on esitetty neljä aikakautta ja eri 

kausien tyypillisimmät IT:n hyväksikäytön ohjausmallit sekä teknologiat. 

Aikakaudet on esitetty taulukossa 26.  
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Taulukko 26.  Tietojärjestelmätieteen historian jäsennys 

Aikakausi1 Teknologia 

kausi 1, n. 1965 – n. 1975: 
raportointi talousjohdolle 

keskustietokoneet: IBM 360 
kielet: Assembler, COBOL 
tietokannat, ethernet 

kausi 2. n. 1975 – n. 1985: 
ohjausryhmät, käyttäjien vetämät 
kehittämisprojektit 

minitietokoneet 
mikrotietokoneet 
 

kausi 3, n. 1985 – n. 1995: 
hajautettu tietojenkäsittely, tietohallinnon 
johtaminen organisoituu 

tietojenkäsittely verkostoituu, TCP/IP luo pohjan 
internetin synnylle 

kausi 4, n. 1995 ja eteenpäin: 
hajautetut tietojärjestelmät ja IT-henkilökunnat 
(ml. ulkoistukset) 

internet 
joka paikan tietotekniikka (ubiquitous computing)  
hakukoneet 
sosiaalinen media 

Huom: 
1 Aikakaudet ja niille tyypilliset tietojärjestelmien kehittämisen ohjausmallit.  
Lähde: Taulukko on muokattu artikkelista "A Glorious and Not-So-Short History of the information 
Systems Field" (Hirschheim & Klein 2012, 196). 

Taulukossa 27 on esitetty tiivistelmänä vaalitietojärjestelmien historia Suomessa 

verrattuna taulukossa 26 esitettyihin aikakausiin 1-4 ja niille tyypillisiin IT:n 

ohjausmalleihin ja teknologioihin. Suomen vaalien tietojärjestelmien historiallinen 

kehitys myötäilee melko tarkasti Hirschheimin ja Kleinin esittämää 

tietojärjestelmätieteen historiaa. Merkittävimmät erot liittyvät IT:n ulkoistukseen, 

kotouttamiseen ja sisäistykseen415 sekä minitietokoneitten ja hakukoneitten käytön 

puuttumiseen. Kaksi viimeksi mainittua selittyvät vaalitietojärjestelmien 

ominaisuuksilla, jotka puoltavat keskitettyä tietojenkäsittelyä. 
  

                                                   
415 Tässä tutkimuksessa sisäistämisellä tarkoitetaan päätöstä IT-palvelujen tuottamisesta itse ja 
kotouttamisella IT-toimintojen palauttamista ulkopuolisilta palveluyrityksiltä takaisin yrityksen itsensä 
hoidettavaksi.   
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Taulukko 27.  Tietojärjestelmien historia vaalien toimittamisessa Suomessa 

Aikakausia Teknologia 

kausi 1, n. 1965  –  n. 1975: 
raportointi talousjohdolle, IT palvelee tukitoimintoja, 
IT:n käyttöpalvelujen ulkoistus  

keskustietokoneet: IBM 1401, GE 415, IBM 
360 
kielet: Assembler, MAP, COBOL 
tietokannat: IDS  

kausi 2, n. 1975  –  n. 1985: 
ohjausryhmät, IT:n käyttöpalvelujen kotouttaminen  

keskustietokoneet 
mikrotietokoneet 
 

kausi 3, n. 1985  –  n. 1995: 
tietojenkäsittelyn hajautuminen alkaa, tietohallinnon 
johtaminen organisoituu 

tietojenkäsittely verkostoituu: vaalitulokset 
datasiirtona VTKK:n IBM-keskustietokoneille ja 
sieltä Yleisradion mikrotietokoneverkkoon 

kausi 4, n. 1995 eteenpäin: 
hajautetut tietojärjestelmät, IT osaksi ydintoimintoja, 
monitoimittajamalli IT-palvelujen hankinnassa  

internet 
sulautettu tietotekniikkab   
sosiaalinen media 

Huom: 
a Aikakaudet 1 ja 2 koskevat vain Yleisradion vaalitietojärjestelmää, kaudet 3 ja 4 sisältävät myös 
muiden käyttämiä vaalitietojärjestelmiä. 
b Tässä yhteydessä sulautettu tietotekniikka tarkoittaa järjestelmää, jossa vaalitulospalvelun IT:n 
tuottamat tulokset ovat osa television tulosohjelman tuotanto- ja lähetystekniikkaa.  

 
Vaalitietojärjestelmien hyväksikäytön etenemisestä on analyysissä tehty kolme 
löydöstä: 

1. IT:n hyväksikäyttö vaalitulospalvelussa on edennyt jaksoittain uusien 
teknologioitten myötä. 

2. IT:n hyväksikäyttö vaalitulospalvelussa on vaikuttanut Yleisradion tietotekniikan 
ulkoistuksiin, sisäistyksiin ja kotouttamisiin. 

3. IT:n hyväksikäytön painopiste on siirtynyt Yleisradion IT-järjestelmistä 
oikeusministeriön valtakunnallisiin vaalitietojärjestelmiin. 

 
Kaksi ensimmäistä löydöstä koskevat vain Yleisradion IT:n historiaa, viimeinen 
kaikkea vaalien toimittamisessa käytettyä tietotekniikka.  
 
IT:n hyväksikäytön jaksoittainen eteneminen 

Tässä tutkimuksessa vaalitulospalvelun tietotekniikka on jaettu ajanjaksoihin 

tietotekniikan käyttötavan perusteella. Jaksot ovat eräkäsittely, suorakäyttö, pc ja 

internet. IT:n hyväksikäyttö on kunkin jakson alussa muuttunut hyppäyksittäin 

uuden tietotekniikan tultua käytäntöön. Ensimmäinen hyppäys tapahtui, kun 

tietotekniikkaa käytettiin ensimmäisen kerran Suomen vaaleissa 1966. Käytössä oli 

eräkäsittely, joka oli silloin vallitseva tietokoneitten käyttömuoto. Seuraava hyppäys 

IT:n hyväksikäytössä tapahtui vuoden 1972 kunnallisvaaleissa, jolloin Yleisradiolla 
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oli käytössään maantieteellisesti hajautettu reaaliaikainen vaalitietojärjestelmä. 

Muutos oli uutistoimittajien kannalta suuri, sillä nyt tuloksia voitiin lukea suoraan 

päätteen kuvaruudulta. Seuraava muutos oli mikrotietokoneitten tulo vaalitulosten 

käsittelyyn. Sen avulla voitiin tulokset jalostaa helppolukuisiksi grafiikkakuviksi 

osaksi televisiolähetystä. Viimeinen hyppäys oli internettekniikan käyttöönotto, 

jonka avulla tuloksia voitiin jakaa suoraan koteihin ohi uutistoimitusten. 

Jaksojen alkuvaiheessa vaalitulospalvelujen kehittämisessä tietotekniikka on 

määritellyt IT-palvelun sisällön. Jaksojen loppuvaiheissa kehittämistä ovat 

ohjanneet IT-palvelun asiakkaiden näkemykset. Internetkautena tähän on 

vaikuttanut Yleisradiossa myös siirtyminen IT-palvelujen sisäiseen 

veloituskäytäntöön. Sen jälkeen budjettirahat olivat Yleisradion toimituksilla, jotka 

ostivat tarvitsemansa palvelut palvelusopimuksilla yhtiön sisäisiltä tulosyksiköiltä tai 

yhtiön ulkopuolelta. 

 

Yleisradion IT-palvelujen ulkoistaminen, kotouttaminen ja sisäistäminen 

Tietokonevaalien kuvausten analysointi toi esille vaalitulospalvelun vaikutuksen 

Yleisradion päätöksiin ulkoistaa, kotouttaa tai sisäistää IT-palveluja. Samalla se 

herätti tarpeen tutkia myös muita päätöksiin vaikuttaneita tekijöitä, jotta saadaan 

kokonaiskuva päätösten perustelujen muuttumisesta 50 vuoden tutkimusajanjakson 

kuluessa.  

Analyysissä havaittiin taloudellisten tekijöitten ohella myös muiden, usein 

vaikeasti rahassa mitattavien tekijöitten vaikutus Yleisradion IT-palvelujen 

hankintapäätöksiin. Ajan kuluessa niiden vaikutus on kasvanut. Taulukossa 28 on 

esitetty Yleisradion IT-palvelujen ulkoistamisen, kotouttamisen ja sisäistämisen 

vaiheet ja niihin liittyneisiin päätöksiin vaikuttaneet keskeisimmät tekijät. 

 Kuten taulukosta 28 ilmenee, kaikissa kuvatuissa päätöksissä kustannukset ovat 

vaikuttaneet IT-palvelujen hankintapäätöksissä. Kustannusten ohella on päätöksiin 

vaikuttanut myös muita tekijöitä, joista merkittävimmät ovat olleet 

vaalitulospalvelu, politiikka, IT-henkilöstön asenteet, uudet tietojärjestelmät ja 

median tietojärjestelmien osaamisen kehittäminen sekä kriittisten IT-resurssien 

saannin ja järjestelmien hallinnan varmistaminen. Päätösten perusteluissa on 

arvioitu eri tekijöitten vaikutukset kustannuksiin tai tuottoihin vaikkei siihen olisi 

aina ollut yksiselitteisiä arviointiperusteita.  
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Taulukko 28.  Yleisradion IT-palvelujen hankinnan historia 

päätökset IT-palvelujen hankinnasta päätöksiin vaikuttaneet keskeisimmät tekijät 

vaihe 1: oman sovelluskehityksen ja 
käsittelypalvelun perustaminen v. 1967 (sisäistys) 

kustannukset 
vaalitulospalvelun onnistuminen v. 1966 
politiikka  

vaihe 2: käsittelypalvelun ulkoistus Tietotehdas 
Oy:lle  v. 1974 

kustannukset 
vaalitulospalvelun epäonnistuminen v. 1970 
IT-henkilöstön asenteet (IBM:n suosiminen)  
politiikka  

vaihe 3: käsittelypalvelun uudelleen ulkoistus          
Pääkaupunkiseudun Tietokeskukseen v. 1978 

kustannukset 
tietojärjestelmien kehittäminen 

vaihe 4: käsittelypalvelun kotoutus v. 1981 kustannukset  
vaalitulospalvelun epäonnistuminen v. 1980 
uudet toimitustyötä tukevat  tietojärjestelmät  

vaihe 5: koko IT:n ulkoistus yhteisyritykseen  
v. 2003 

IT-kustannusten saaminen näkyviin 
median tietojärjestelmien osaamiskeskus 
kriittisten IT-resurssien saanti  

vaihe 6: ydintoimintoja tukevan IT:n kotoutus ja 
muun IT:n  uudelleen ulkoistus v. 2010  

kustannusten kehittymisen hallinta 
kriittisten IT-järjestelmien hallinta  

Tutkittuna ajanjaksona on suoritettu kolme IT:n sisäistystä tai kotoutusta, kaksi 

ulkoistusta ja kaksi uudelleenulkoistusta. Vuonna 1966 tapahtunut Yleisradion 

ATK-osaston perustaminen ja tietokoneen hankinta on tulkittu IT:n 

sisäistämiseksi, koska silloin päätettiin IT-palvelukeskusten käytön sijasta tukeutua 

yhtiön omiin ATK-resursseihin. ATK-toiminnon perustaminen nähtiin 

taloudellisesti kannattavaksi, sillä arvioidun henkilökunnan säästön laskettiin olevan 

vuositasolla suuremman kuin uuden ATK-osaston käyttömenojen. 

Vaalitulospalvelun onnistuminen vuoden 1966 eduskuntavaaleissa rohkaisi 

tietotekniikan käyttöönottoa myös muissa yhtiön tietojenkäsittelytehtävissä. 

Tietokonevalinnassa vaikutti politiikka, jonka mukaan Yleisradiossa ja 

valtionhallinnossa yleensäkin piti suosia hankinnoissa kotimaisia vaihtoehtoja. 

ATK-osasto esitti IBM 360-sarjan tietokoneen vuokrausta, mutta johtokunta halusi 

vielä lisäselvityksiä kustannuksista. Jatkoneuvottelujen jälkeen päätettiin hankkia 

GE-tietokone Kaapelitehdas Oy:ltä. Kaapelitehtaan tarjous oli halvempi kuin 

IBM:n, kun vertailtiin pelkästään tietokoneen hankintakustannuksia.   Lopullisessa 

esityksessä ei arvioitu IBM:n Kaapelitehtaan parempaa osaamista mediatoimialan 

tietojärjestelmistä eikä teknologiajohtajuuden tuomia etuja. Jos hankinnassa olisi 

arvioitu myös muita kuin tietokonelaitteiston hankintaan välittömästi liittyviä 

kustannuksia, olisi luultavasti päädytty IBM:n tarjouksen hyväksymiseen.   

Myös käsittelypalvelun kotouttamispäätöksessä vuonna 1981 vaikutti 

kustannusten ohella vaalitulospalvelun epäonnistuminen vuoden 1980 
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kunnallisvaaleissa. Perustamalla taas oma tietokonekeskus voitiin silloin käytettyjä 

IT-palvelukeskuksia alemmilla kustannuksilla hoitaa vaalitulospalvelut sekä 

toteuttaa uusien toimitustyötä tukevien tietopalvelujärjestelmien vaatimat 

päätteiden käyttöön perustuvat kehittämishankkeet. Kotoutuspäätöksessä oli 

keskeinen tekijä ohjelma-arkistojen käyttö, johon vain IBM:llä oli tarjottavanaan 

sopivia tietopalveluohjelmistoja. Ohjelma-arkistojen arvoksi arvioitiin silloin 70 

miljoonaa markkaa, jonka hyödyntämiseen silloinen tietotekniikka tarjosi jo 

koeteltuja ratkaisuja. Usein ulkoistamisessa tai sisäistämisessä ei oteta huomioon 

tietokannoissa olevia tietoresursseja (Järvinen 2003, 96). Yleisradion tapauksessa 

tämä oli kuitenkin tekijä, joka tällä kertaa puolsi ratkaisevasti IBM:n 

tietokonelaitteiston hankintaa uuteen tietokonekeskukseen. Ilman tietoresurssien 

huomioimista ja niiden arviointia rahassa, tietokonehankinnassa olisi päädytty 

toisenlaiseen ratkaisuun.       

Vuoden 2010 jälkeen kotoutettiin tietotekniikka toisen kerran 

tutkimusajanjaksolla, kun Yleisradion ja Tieto Oyj:n IT-yhteisyrityksestä 

toimitustyötä tukevien IT-järjestelmien kehittäminen ja käyttötoiminta siirrettiin 

takaisin Yleisradioon. Keskeinen perustelu oli, että yhteisyrityksestä ei kehittynyt 

sitä perustettaessa tavoitteena ollutta mediatoimialan osaavaa IT-palveluyritystä. 

Samalla Yleisradion oma IT rupesi keskittymään yhtiön ydintoimintaa tukevaan 

tietotekniikkaan, koska mediatoimialan tietojärjestelmien ulkomaalaiset toimittajat 

eivät tarjoa Suomessa jatkuvaa palvelua tuotteilleen eivätkä perinteiset IT-yritykset 

tunne mediatoimialaa riittävän hyvin. Koska toimiala on Suomessa pieni, ja 

asiakkaita on vähän, on kannattavaa IT-palvelua vaikeaa saada aikaiseksi.416  

Ensimmäinen ulkoistus tapahtui Yleisradiossa ATK-osaston kustannusten 

nousun takia vuoden 1970 eduskuntavaalien ATK-palvelun epäonnistumisen 

siivittämänä. Myös ATK-osaston perustamisen perusteluissa luvatut säästöt yhtiön 

toiminnoissa olivat jääneet toteutumatta. Suoritetun selvityksen perusteella 

päädyttiin taloudellisiin syihin viitaten ulkoistamaan käsittelypalvelut Tietotehtaan 

IBM-ympäristöön. Ulkoistaminen merkitsi tietojärjestelmien siirtämistä GE-

laitteistoilta IBM-tietokoneille ja uuden suunnittelu- ja käyttöympäristön 

opettelemista. Varsinkin sovellussuunnittelijat näkivät IBM:n tarjoavan 

mediatoimialalle sopivia järjestelmiä muita enemmän. Samalla he kokivat IBM:n 

tekniikan osaamisen lisäävän henkilökohtaista arvoa työmarkkinoilla GE-

järjestelmien tuntemista enemmän. Nämä olivat merkittäviä tekijöitä päätöksen 

taustalla vaikka muodollisesti perusteluina olivat kustannustekijät. 

                                                   
416 Vesaojan haastattelu 4.2.2014.  
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Ensimmäistä ulkoistamista valmisteltaessa elettiin Suomessa ja varsinkin 

Yleisradiossa poliittisesti aktiivista aikaa, joka heijastui myös ulkoistuspäätökseen. 

Koska Yleisradio oli silloin vahvasti eduskunnan valvonnassa, eduskunnassa 

esitettiin huoli siitä, että Yleisradio on siirtämässä ATK-palvelut kansanvaltaisen 

kontrollin ulkopuolelle liikepankin tytäryhtiön suoritettavaksi. Päätöstä tehtäessä 

taloudelliset seikat painoivat kuitenkin eniten, ja käyttöpalvelujen ulkoistaminen 

Tietotehtaalle päätettiin käynnistää. Todellinen syy ulkoistukseen oli näkemys, 

jonka mukaan IBM tarjoaisi parhaat mahdollisuudet kehittää mediayritysten 

toimitustyötä tukevia tietojärjestelmiä, joista vaalitulospalvelu on hyvä esimerkki.       

Toinen ulkoistus tapahtui vuonna 2003, jolloin sekä sovellussuunnittelu että 

käyttöpalvelu siirrettiin Yleisradion ja Tieto Oyj:n perustamaan yhteisyritykseen. 

Keskeisenä ajatuksena oli perustaa kannattava mediatoimialan IT-palveluihin 

erikoistunut yhtiö, joka Yleisradion ohella myisi palveluja myös muille 

mediayrityksille. Koska enemmistöomistajana oli Tieto, sen nähtiin takaavan 

Yleisradiolle kriittisten IT-resurssien saannin esimerkiksi vaalitulospalvelussa ja 

internetin käytössä. Ensisijaisena tavoitteena ei ollut kustannussäästöjen saaminen, 

vaan saada laitteisto- ja tietoliikennekustannusten lisäksi myös aikaisemmin 

raportoimatta olleet henkilökustannukset näkyviin ja parantaa näin IT:n 

kustannusten hallintamahdollisuuksia.  

Uudelleen ulkoistuksissa tavoitteena on ollut hankkia halutun palvelutason 

täyttävät IT-palvelut mahdollisimman taloudellisesti. Tavoite on johtanut 

monitoimittajamalliin siirtymiseen. Siinä IT-palvelut jaetaan osiin, joille hankitaan 

paras mahdollinen palvelujen toimittaja. Myös oikeusministeriö on päätynyt 

kilpailutuksen jälkeen hankkimaan vaalien IT-palvelut monelta eri toimittajalta. 

Rajauksena on, että IT-palvelun on tapahduttava Suomessa417.  

Yleisradion ulkoistus-, kotoutus- ja sisäistyspäätöksissä ei ole pystytty 

arvioimaan kaikkia tekijöitä, jotka olisivat tarpeellista tietää päätöksiä tehtäessä. Eri 

vaihtoehtoja arvioitaessa kohdataan Järvisen (2003, 96) mukaan Virkkusta (1951) 

lainaten laskentatoimessa jo kauan tunnetut ongelmat: "laajuusongelma (mitkä 

hyödyt ja kustannukset otetaan mukaan), mittaamisongelma (miten hyödyt ja 

kustannukset mitataan), arvostusongelma (miten hyötyjä ja kustannuksia 

arvostetaan) ja jakamisongelma (miten hyödyt ja kustannukset jaetaan tuotteille ja 

palveluille)". Kustannusten jakamisessa on lisäksi ongelmana yleiskustannusten 

kohdistaminen ja jaksottaminen. Varsinkin IT-organisaation yleiskustannusten 

                                                   
417 Oikeusministeriön ylitarkastaja Jukka Leinon haastattelu 20.11.2014. Leino on vastannut 
oikeusministeriön uVAT-projektista, jossa on uusittu yli kymmenen vuotta vanha 
vaalitietojärjestelmä VAT. 
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jakaminen aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palvelujen käyttäjille on käytännössä 

vaikeaa. Aina jakoa ei edes suoriteta, vaan IT-kustannukset käsitellään yritysten 

yleiskustannuksina. Jakamatta jättäminen näkyy IT-organisaation korkeina 

kustannuksina, jonka seurauksena voi olla vaatimus kustannusten alentamisesta ja 

ehkä koko IT-organisaation lopettamisesta. Näin kävi esimerkiksi Porran ym. 

(2006) kuvaamassa Texacon tietotekniikan historiassa alkujaan hyvin menestyneelle 

IT-organisaatiolle.  

 

IT:n hyväksikäytön painopisteen siirtyminen oikeusministeriön valtakunnallisiin 

vaalitietojärjestelmiin 

 

Ensimmäisessä tietokonevaalissa oikeusministeriö, Suomen Tietotoimisto ja Oy 

Yleisradio Ab perustivat vaalitulosten tiedottamista varten valtakunnallisen 

tiedotuskeskuksen, johon keskuslautakuntien oli ilmoitettava tiedot 

ennakkolaskennan tuloksista. Käytännössä Yleisradio toimi tiedotuskeskuksena 

organisoimalla tulosten keruun, hoitamalla tietojenkäsittelyn sekä jakamalla tulokset 

STT:lle ja sitä kautta lehdistölle. Toimintamalli oli käytössä yli kaksikymmentä 

vuotta, vaikka Yleisradio ja lehdistö esittivät moneen otteeseen vaalien 

ennakkotulosten keruun siirtämistä oikeusministeriön vastuulle. 

Tiedonsiirtotekniikan kehityttyä ja vaalipiirien ryhtyessä käyttämään yhä 

useammin tietokoneita ennakkotulosten laskemisessa oikeusministeriö otti vuoden 

1991 eduskuntavaaleissa käyttöön uuden vaalitietojärjestelmän, joka keräsi 

ennakkotulokset koko Suomesta kaikille yhteiseen tietokantaan. Tämä oli samalla 

alku oikeusministeriön hankkeelle, jonka tavoitteena on ollut tietotekniikan käyttö 

kaikissa vaaleihin liittyvissä tietojenkäsittelytehtävissä. Tällä hetkellä 

oikeusministeriö on suurin IT-palvelujen käyttäjä yleisten vaalien toimittamisessa.   

5.1.2 IT-palvelut 

Tutkimuskysymys 2: Miten IT:n tuottamat palvelut ovat muuttuneet?  

Yleisten vaalien toimittaminen etenee vaiheittain. Vaiheet ovat valmisteluvaihe, 

äänestäminen, vaalitulospalvelu ja päättämistoimet, jossa keskeisintä on 

tarkistuslaskenta ja vaalitulosten tilastointi. Kahdessa ensimmäisessä vaiheessa 

tärkein tietojärjestelmä on oikeusministeriön vaalitietojärjestelmä VAT, 

vaalitulospalvelussa VAT ja Yleisradion YleVat sekä päättämistoimissa VAT ja 
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Tilastokeskuksen tietojärjestelmä418. IT-palvelujen analyysissä on tehty kaksi 

löydöstä: 

1. IT-palvelut ovat muuttuneet ja ovat muuttumassa vaaliorganisaatioiden 
tukitoimintojen palvelemisesta osaksi niiden ydintoimintoja. Yleisradiossa 
tämä tarkoittaa tietotekniikan käyttämistä osana televisio- ja radio-ohjelmia.  

2. Vaalitietojärjestelmien ja laskentaorganisaation kehittämisen ansiosta 
ennakkotulosten tiedottaminen on nopeutunut 50 vuoden kuluessa lähes 
kaksi tuntia.  

Tietojärjestelmät tuottavat palveluja niiden asiakkaille. Analyysissä havaittu näkyvä 

muutos on vaalien ennakkotulosten tiedottamisen nopeutuminen. Siitä ovat 

hyötyneet television katselijat ja radion kuuntelijat, STT:n asiakaslehdet ja internetin 

IT-palvelujen käyttäjät. Nopeutuminen on ollut ratkaisevaa lehdistön kannalta, 

koska vielä 1980-luvulla monet lehdet menivät painoon jo kello 22.00, ja sitä ennen 

haluttiin aamun lehteen arvioita vaalien tuloksesta. Toinen suuri muutos on ollut 

oikeusministeriön IT-palvelujen lisääntyminen 1990-luvun alkupuolelta alkaen. 

Nykyisin oikeusministeriön käyttämä tietotekniikka liittyy kaikkiin vaaliprosessin 

vaiheisiin äänen antamista lukuun ottamatta.  
  
IT-palvelujen muuttuminen osaksi vaaliorganisaatioiden ydintoimintoja 

Taulukoissa 26 ja 27 kuvatuista kausista kahdessa vanhimmassa tietojärjestelmät 

ovat palvelleet yritysten ja organisaatioiden tukitoimintoja, joista ensimmäisiä IT:n 

käyttökohteita ovat olleet talous- ja henkilöstöhallinnon tietojenkäsittelytehtävät. 

Mediayrityksissä tästä yleisestä kehityksestä on ollut poikkeuksena 

vaalitulospalvelun IT, joka on palvellut median ydintoimintoihin kuuluvaa 

toimitustyötä jo tietotekniikan kehittämisen alkuvaiheessa. Näissäkin tapauksissa IT 

on ollut kuitenkin aluksi tukipalvelua, jossa toimittajille on tulostettu ennusteita ja 

tulostiivistelmiä paperilla tai näyttölaitteilla esitettäväksi tulosohjelmissa. Suoraa 

liittymää tulosohjelmiin ei ollut. 

Vähitellen IT on kahden taulukoissa viimeksi esitetyn kauden kuluessa 

muuttunut keskeiseksi osaksi varsinkin television vaali-illan tulosohjelmia. 

Kehityksen on tehnyt mahdolliseksi tietoliikenteen kehittyminen, tietotekniikan 

                                                   
418 Myös kunnat ja vaalipiirit ovat käyttäneet toiminnoissaan tietotekniikkaa, mutta ne on jätetty 
tämän tutkimuksen ulkopuolelle muutamia vaalitulospalveluun välittömästi vaikuttaneita IT-palveluja 
lukuun ottamatta. Median tietojärjestelmistä on tutkittu vain Yleisradion vaalitulospalvelun 
tietotekniikkaa, sillä se on vanhin ja edelleenkin näkyvin toimija ennakkotulosten tiedottamisessa. 
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hajautuminen osaksi tuotantoprosessia ja IT-osaamisen lisääntyminen sekä 

Yleisradion tietotekniikassa että tuotantotekniikassa. IT:n roolin muuttumista kuvaa 

hyvin vaalitulosten esittämisen muuttuminen televisiossa. Kuviossa 13 olevissa 

televisiokuvissa on esitetty malleja vaalitulosten esittämisestä televisiossa vuonna 

1970 ja 1983.  

 

 
 

 

Kuvio 13.  Televisiossa esitetyt tulostaulukot eduskuntavaalien 1970 ja 1983 tulosohjelmissa.  

Lähteet:  Kuvakaappaukset. Tv-vaalien herkkupalat, vaalit 1970, Yle Elävä arkisto ja Valet-
83, TV2:n tulosohjelma 21.3.1983. Yleisradion TV-arkisto. 

Kuviossa 13 on esitetty ylhäällä kameralla tulospaperilta kuvattu tulostaulukko 

vuoden 1970 vaalilähetyksestä ja alhaalla kuvakaappaus TV2:ssa graafisesti 

esitetystä ennusteesta vuoden 1983 eduskuntavaalien tulosohjelmassa.  
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Tietotekniikan rooli muuttui vuoden 2003 eduskuntavaaleissa, kun ennuste ja 

grafiikka muutettiin tulosohjelman etenemistä ohjaavaksi tekijäksi. Yleisradion 

tietotekniikan laskemat tulokset ja tuotantotekniikan tuottama grafiikka tulivat 

osaksi televisioilmaisua, josta kuviossa 14 on esitetty kaksi esimerkkiä. 

 

 
 

 

Kuvio 14.  Kaksi perusnäyttöä vuoden 2003 eduskuntavaalien TV1:n tulosohjelmasta 16.3.2003  

  Lähde: Kuvakaappaukset TV1:n ohjelmasta vaalit 2003. Yleisradion TV-arkisto.  

Yleisradio käytti vuoden 2003 television vaali-illan lähetyksessä vaalitulosten 

esittämiseen helppolukuista pylväsgrafiikkaa, jossa oli näkyvissä sekä ennustettu 
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tulos että vertailu edelliseen eduskuntavaaliin. Sen lisäksi koko tulosohjelman ajan 

oli kuvaruudun alaosassa näkyvissä tulosnauhalla aina uusin koko maan tilanne 

vuorotellen puolueitten paikkoina tai prosenttiosuuksina. Tarkoitus oli pitää 

katselijat koko ajan tietoisina laskennan tilanteesta ja seurata tilanteen kehittymistä 

urheilulähetyksistä tuttujen juoksukilpailujen tapaan lähdöstä maaliin. Juoksijoiden 

sijasta kilpailijoina olivat tulospalvelun lähetyksissä puolueet. Tulosnauha vastasi 

juoksukilpailujen väliaikatilanteita.  

Vaalitulospalvelussa tietotekniikan rooli on muuttunut Yleisradiossa 

tukipalveluista osaksi journalistista toimitustyötä. Samanlainen kehitys on 

nähtävissä myös muissa mediayrityksissä. Vaalien valmisteluvaiheessa ja 

äänestystapahtumassa tietotekniikka auttaa vaalien äänoikeuden määrittelyä ja siitä 

tiedottamista, ehdokasasettelua ja vaalitoimitsijoiden työtä äänestyspaikoilla. 

Internetin käyttöönoton myötä tietotekniikka on tullut viranomaistehtävissäkin 

osaksi äänestäjille kohdennettua vaali-informaation jakelua ennen äänestystä ja 

osaksi vaalitilastojen julkaisua vaalien jälkeen. Tällä hetkellä vaalitilastojen jakelu 

paperilla on korvattu kokonaan internetsivuilta saatavilla tilastoilla joko valmiiksi 

muokattuina tai mahdollisuudella siirtää tilastotiedot käsiteltäväksi edelleen 

käyttäjien omilla työvälineillä. Itse äänestämisessä tietotekniikkaa ei ole käytetty 

vuoden 2008 kunnallisvaalien sähköisen äänestyksen kokeilua lukuun ottamatta. 

Yleinen suuntaus vaalien IT:n historiassa näyttää olleen painopisteen siirtyminen 

vaaliorganisaatioitten tukipalveluista niiden ydintoimintoihin sekä mediassa että 

viranomaistehtävissä.   

   

Vaalitulosten tiedottamisen nopeutuminen 

Yleisradion järjestämässä vaalitulospalvelussa tietojärjestelmien tehtävänä on 

tuottaa uutistoimituksille vaali-iltana kello 20.00 alkaen mahdollisimman nopeasti 

tarkkoja välituloksia ja ennusteita laskennan eri vaiheissa. IT-palvelut tuottavat 

toimituksille raaka-ainetta, jonka pohjalta ne jalostavat journalistisia tuotteita 

jaettavaksi Yleisradion palvelujen käyttäjille. 

 Tässä tutkimuksessa käytetään eduskuntavaalien laskennan etenemistä 

mittarina, kun vertaillaan tulospalvelun nopeuden kehittymistä. Eduskuntavaalit 

sopivat nopeuden mittariksi, koska ne ovat ainoat vaalit, joiden toimittaminen on 

ollut perusteiltaan samanlainen koko tutkimusajanjakson.  
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Taulukossa 29 on esitetty laskennan eteneminen eduskuntavaaleissa vuodesta 

1966 vuoteen 2011.  

Taulukko 29.  Vaalitulospalvelun laskentanopeuden vertailu eduskuntavaaleissa 1966-2011  

Vaalivuosi 20.00 20.30 21.00 21.15 21.30 21.45 22.00 22.30 23.00 24.00 

1966 
      

11 42 68 81 

1970 
    

5 11 28 63 83 99 

1972 
   

10 16 24 40 68 83 97 

1975 
   

7 12 18 23 48 64 99 

1979 
  

7 13 24 36 44 80 93 99 

1983 
  

13 27 47 66 82 95 98 99 

1987 
  

10 20 38 56 82 79 96 99 

1991 28 32 40 43 47 56 64 86 94 99 

1995 30 42 55 65 77 84 90 98 99 99 

1999 37 41 53 62 78 79 80 96 99 99 

2003 33 38 49 60 70 79 85 94 99 100 

2007 36 40 54 63 71 81 88 97 99 100 

2011 36 40 48 54 63 70 79 91 98 100 

Huom. Riveillä on kuvattu kuinka monta prosenttia äänistä on päivitetty Yleisradion YleVat-
tietojärjestelmän tiedostoihin sarakkeessa esitettyyn kellonaikaan mennessä. Prosenttiosuuksia on 
muokattu kunkin vaalin tilastoista lineaarisella interpoloinnilla vertailukelpoisiksi edellisessä luvussa 
esitettyjen taulukoiden tietojen pohjalta.  

Ensimmäiseen tietokonevaaliin verrattuna ennakkotuloksen tiedottaminen on 

nopeutunut noin kaksi tuntia. Esimerkiksi eduskuntavaaleissa 2011 kello 20.00 oli 

Yleisradion IT-palvelussa mukana 36 % kaikista äänistä. Ensimmäisissä 

tietokonevaaleissa 1966 sama äänimäärä saavutettiin kello 22.30 suoritetussa 

tietokoneajossa, jossa oli mukana 42 % annetuista äänistä. Ennen tietokonevaaleja 

ennakkotulokset selvisivät vasta vaalipäivän jälkeisinä päivinä ja viralliset tulokset 

vasta viikkojen päästä.  

IT:n kehittäminen ei ole ollut ainoa syy ennakkotulosten laskennan 

nopeutumiseen. Toinen keskeinen tekijä on ollut manuaalisten työvaiheiden 

kehittäminen kunnissa ja vaalipiireissä tulosten laskennassa. Tässä oikeusministeriö 

on ollut aktiivinen ja huomioinut median toiveet koskien laskennan nopeutta. 

Ratkaisevaa on ollut ennakkoäänten laskenta varsinaisena vaalipäivänä jo ennen 

äänestyksen loppumista. Tästä johtuen vaalihuoneistojen sulkeutuessa ja tulosten 

julkistamisen alkaessa, lähes kaikki ennakkoäänet on jo laskettu. Kahdessa viime 

vaalissa näin ei kuitenkaan ole ollut, koska ennakkoäänten laskijoiden määrällinen 

tarve ei ole vastannut ennakkoäänten lukumäärän jatkuvaa kasvua. Seurauksena on 

ollut Yleisradion ennusteen julkaisemisen siirtyminen aikaisempaa 

myöhäisemmäksi.   
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Yleisradio on ainoana Suomessa laatinut tulosten ennakkolaskennan perusteella 

lopputuloksen ennusteita, joiden tarkoituksena on nopeuttaa kokonaiskuvan 

saamista vaalien voittajista ja häviäjistä.  

Ennusteen nopeutta ja tarkkuutta on mitattu Keskustan menestymisen avulla eri 

eduskuntavaaleissa. Taulukossa 30 on esitetty kellonajat, jolloin ennusteessa on eri 

vaaleissa saavutettu ensimmäisen tietokonevaalin prognoosin tarkkuus. Vuoden 

1966 prognoosissa kello 22.15 julkaistu ennuste poikkesi vain 0,4 prosenttiyksikköä 

lopullisesta tuloksesta Keskustan (silloin Maalaisliitto) osalta. 

 
Taulukko 30.  Keskustan ennusteen tarkkuus eduskuntavaaleissa verrattuna vuoden 1966 

prognoosiin  

 
1966 1972 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 

kello a 22.15 21.15 22.30 22.20 21.44 21.58 22.00 20.43 21.27 21.11 20.46 21.40 

laskettu-%    .     40  50 58 64 65 64 45 73 56 48 68 

muutos b 15,2 5,5 12,4 11,5 16,7 15,2 19,9 19,2 16,4 10,7 13,8 29,6 

Huom. 
a Kellonaika kertoo ajan, jolloin ennuste on poikennut Keskustan lopputuloksesta enintään 0,4 
prosenttiyksikköä. 
b Muutos on puolueitten prosenttiosuuksien muutosten summa. Se kuvaa kyseisen vaalin tulosten 
muutosten suuruutta verrattuna edelliseen eduskuntavaaliin. 
Lähde: Muutokset on laskettu Tilastokeskuksen eduskuntavaalien vaalitilastoista.  Muut luvut 
perustuvat edellisen luvun taulukkojen tietoihin. 

Taulukosta ilmenee, että kumulatiiviseen laskentaan perustuvan ennusteen tarkkuus 

riippuu laskettujen äänien määrästä ja puolueitten kannatusmuutosten suuruudesta. 

Havainto ei päde eduskuntavaalien 1966 ennusteeseen, koska se perustui harkittuun 

otantaan. Vuoden 1972 eduskuntavaaleissa tapahtui harvinaisen vähän muutoksia, 

jonka takia kumulatiiviseen laskentaankin perustuva ennuste toimi hyvin. Vuonna 

1991 ennusteesta luovuttiin, koska oletettiin sen olevan tarpeeton tulosten 

tiedonsiirron nopeuttaessa tulosten keruuta. Laskenta nopeutui silloin puoli tuntia, 

mutta siitä huolimatta lopputulos ei ennusteen puuttuessa selvinnyt nopeammin 

aikaisempaan verrattuna. Kun vuoden 1991 huonojen kokemusten jälkeen palattiin 

taas ennusteiden tuottamiseen, on se ollut kumulatiivista laskentaa huomattavasti 

nopeampi. Esimerkiksi vuonna 2003 kello 21.00 ennuste näytti Keskustalle 25,4 % 

ja kumulatiivinen laskenta 31,6. Oikea tulos oli 24,7 %. Vuonna 2011 tapahtuivat 

suurimmat muutokset puolueitten voimasuhteissa419 tutkitun ajanjakson kuluessa. 

                                                   
419 Eduskuntapuolueitten prosenttiosuuksien muutosten yhteissumma oli 29,58 %. Paikkoja muuttui 
yhteensä 68 (SVT 2011). 
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Osittain tämän takia myös ennuste vakiintui tavanomaista myöhemmin. Toinen syy 

oli ennakkoäänien hidas laskenta, joka vaikeutti Helsingin ja Uudenmaan tulosten 

ennustamista.  

5.1.3 IT-palvelujen asiakkaat 

Tutkimuskysymys 3: Mitä muutoksia IT:n käyttö on aiheuttanut IT-palvelujen asiakkaiden 

toimintaan?  

IT-palvelujen asiakkaita ovat ne, jotka saavat palveluista hyötyä. Asiakkaat ovat IT-

palveluja tuottavan organisaation näkökulmasta joko sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita. 

Vuoden 1966 eduskuntavaaleista lähtien 1990-luvulle saakka, ennen 

oikeusministeriön VAT-järjestelmän käyttöönottoa, Yleisradion YleVat oli ainoa 

valtakunnallinen vaalitietojärjestelmä. YleVatin sisäisinä asiakkaina olivat yhtiön 

uutistoimitukset, ulkoisina television katselijat, radion kuuntelijat sekä STT ja sen 

asiakaslehdet. Myöhemmin 1980-luvulla asiakkaiksi tulivat myös ulkoministeriö ja 

Tilastokeskus. VAT-järjestelmän käyttöönoton jälkeen vaalitietojärjestelmien 

asiakaskunta laajeni ja YleVatin sijaan oikeusministeriön VAT alkoi toimia 

valtakunnallisena laskentakeskuksena vaali-iltoina.  

Internetin käyttö vaalien tulosten jakelussa ja vaaleista tiedottamisessa on tuonut 

kansalaiset vaalitietojärjestelmien asiakkaiksi. Kansalaisille välitetään vaalituloksia 

sellaisinaan ilman toimitusten tuottamia lisäpalveluja. Edelleen Yleisradio on ainoa, 

joka välittää internetin käyttäjille yksityiskohtaisten ennakkotulosten lisäksi 

ennusteita vaalien lopputuloksista. Internetpalvelujen käyttö ennen äänestystä on 

lisääntynyt nopeasti viime vaaleissa, ja varsinkin sosiaalinen media näyttää 

muodostuvat yhä tärkeämmäksi suoraan kansalaisille kohdistetuksi IT-palveluksi.    

Nykyiset tärkeimmät vaalitietojärjestelmät ja niiden asiakassuhteet on esitetty 

kuviossa 15. 
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Kuvio 15.  Vaalitietojärjestelmien asiakkaat 

Huom. Paksu katkoviiva kuvaa vaalitulosten siirtoa oikeusministeriön VAT-järjestelmästä muihin 
tietojärjestelmiin. Suorakulmioiden sisään on merkitty organisaation tietotekniikan sisäiset asiakkaat ja 
ohuella katkoviivalla IT-palvelut ulkoisille asiakkaille. 
Lähde. Kuvio on muokattu VAT-järjestelmän esimäärittelyn loppuraportin (TietoEnator 2003) pohjalta.   

Tietokonevaalien analysoinnissa on tehty asiakkaiden toiminnan muutoksista kaksi 

löydöstä:  

1. Asiakkaiden IT-palvelujen hyödyntämiseen on vaikuttanut eniten 
palvelujen käytön helppous ja hyödyllisyys. Vaalitulospalvelussa hyödyn 
tavoittelu on johtanut IT:n käyttämiseen kilpailukeinona television 
katselijoiden suosion tavoittelussa. 

2. Internetpalvelujen kehittäminen on luonut kansalaisille mahdollisuuden 

saada vaaleihin liittyvää informaatiota käyttöönsä omaehtoisesti silloin kun 

sitä haluavat. 

 

Ensimmäinen löydös koskee koko tutkimusajanjaksoa ja toinen lähinnä 2000-luvun 

muutoksia.  
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 Asiakkaiden kokema IT:n käytön hyöty ja helppous 

 

Oikeusministeriön VAT-järjestelmän sisäisillä asiakkailla on ollut tavoitteena saada 

IT:n käytöllä lähinnä kustannushyötyjä. Kun VAT-järjestelmän käyttöönotto alkoi 

vuonna 1991, silloin järjestettyjen eduskuntavaalien toimittamisen kulut olivat noin 

100 milj. markkaa. Kustannus vastaa kuluttajahintaindeksin mukaan noin 24 

miljoonan euron ostovoimaa vuonna 2011 (SVT 2012). Koska vuoden 2011 

eduskuntavaalien kustannukset olivat 15 milj. euroa, ovat eduskuntavaalien 

toimittamisen kustannukset laskeneet 20 vuoden kuluessa IT-palvelujen 

hyväksikäytön aikana jonkin verran. Suurin osa kustannusten laskusta viime 

vuosisadalla johtui ennakkoäänestyksen uudelleenorganisoinnista. Internetkautena  

valtion vaalien toimittamisen kokonaiskustannukset ovat pysyneet samalla tasolla 

IT:n käytön ansiosta, sillä vuoden 1999 eduskuntavaaleissa kaikki valtion maksamat 

vaalikustannukset olivat 15,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2011 eduskuntavaaleissa 

15,1. Pitkällä tähtäimellä kustannuksia voitaisiin alentaa ottamalla käyttöön 

sähköinen äänestäminen, joka vähentäisi henkilöresurssien tarvetta 

ennakkotulosten laskennassa ja tiedottamisessa.  

Vaalitulospalvelussa on havaittu sekä IT:n käytön helppouden että hyödyn 

vaikuttaneen Yleisradion YleVatin sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden 

käyttäytymiseen. IT:n käytöllä on tavoiteltu vaalien ennakkotulosten nopeaa 

tiedottamista mahdollisimman virheettömästi. Kuten edellä todettiin, YleVatin 

yhtiön uutistoimituksille tuottama tulosten raportointi on tietotekniikan ja 

laskentaorganisaation kehittämisen ansiosta nopeutunut ensimmäiseen 

tietokonevaaliin verrattuna lähes kaksi tuntia.  

IT:n tuottamien tulosten hyväksikäyttö on edennyt Yleisradion 

uutistoimituksissa IT-palvelujen kehittymiseen verrattuna hitaasti ja hyppäyksittäin. 

Eräkäsittelyvaiheessa vuosina 1966-1972 IT-palvelujen hyväksikäyttö tapahtui 

tekniikan ehdoilla jopa niin, että tulosohjelmissa vaaliennusteen esitteli sen 

suunnitellut asiantuntija eikä uutistoimittaja, kuten nykyisin tapahtuu. 

Suorakäyttövaiheen alkaessa vuonna 1972 uutistoimittajilla oli jo mahdollisuus 

käyttää itsenäisesti näyttöpäätteitä tulosten katseluun ja esittämiseen lähetyksessä, 

mutta käyttö tapahtui päätteen käytön osaavan tukihenkilön avustamana. Vasta PC-

kauden (1984-2000) kuluessa monet toimittajat alkoivat käyttää itsenäisesti PC-

työasemia tulosohjelmissa. Tähän vaikutti mikrotietokoneen tuleminen tutuksi 

päivittäisessä uutistyössä. Työasemien käyttöä tulosohjelmien toimittamisessa lisäsi 

merkittävästi myös uusi helppokäyttöinen selainpohjainen käyttöliittymä vuoden 

2003 eduskuntavaaleissa. Sama on todettu yleisesti tunnetussa Davisin (1989) 
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esittämässä TAM-mallissa (The Technology Acceptance Model), jonka mukaan 

käytön helppous on keskeinen tekijä tietojärjestelmien käyttöönotossa ja käytössä.  

Vaalien ennakkotulosten tiedottamisessa Yleisradiossa on ollut keskeisessä 

roolissa vaaliennuste. Tästä huolimatta ennusteen hyväksikäyttö on laitteiden 

käytön omaksumisen tapaan edennyt hitaasti ja tempoillen. Välillä ennuste on 

julkaistu liian aikaisin ja välillä sitä ei ole käytetty ollenkaan. Varsinkin 

suomenkielisessä televisiossa toimittajat suosivat pitkään kumulatiivisia tuloksia. Ne 

olivat heidän mielestään aina oikeita ja täyttivät siksi ennusteita paremmin 

uutiskriteerien vaatimuksen oikean tiedon välittämisestä. 

Ennusteen hyödyntämisessä alkoi suuri muutos, kun Yleisradion uutistoiminta 

sai kilpailijan vaalien tulosohjelmien tuottamisessa MTV:n lähetettyä ensimmäisen 

tulospalveluohjelmansa eduskuntavaaleissa 1995. Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa 

TV1:n tulosohjelman rakenne uusittiin kokonaan, jotta ohjelman katsojien suosion 

lasku kääntyisi nousuun. Tulosohjelma muutettiin tarinaksi, jonka etenemistä ohjaa 

vaalitulos. Suunnitelman mukaan tulosohjelma alkaa ennakkoäänillä, sen jälkeen on 

kommentointia, joka pitää mielenkiinnon yllä. Sopivassa kohdassa julkaistaan 

ennuste, joka luo dramatiikkaa urheilukilpailujen tapaan. Lopuksi on arvio tulosten 

merkityksestä ja julkaistaan lopputulokset. Käyttämällä ennustetta uudella tavalla 

TV1:n katselijamäärä kasvoi merkittävästi MTV3:n kustannuksella. Tässä 

tapauksessa saavutettu hyöty ohjasi ennusteen hyödyntämiseen aikaisempaa 

tehokkaammalla tavalla. Samalla ennusteesta tuli Yleisradiolle kilpailutekijä 

television katselijoiden suosion tavoittelussa.  

Työsysteemiajattelun mukaisesti tietojärjestelmän hyötyä pitää mitata yritysten 

ulkoisten asiakkaiden kokemusten kautta. Yleisradion vaalitulospalvelussa tämä 

tarkoittaa television katselijoiden ja nyttemmin myös internetin käyttäjien kokeman 

hyödyn mittaamista. Mittaamiseen on käytetty eduskuntavaalien television 

tulosohjelmien katselijamääriä, johon vaalien tietotekniikalla on todettu olevan 

vaikutusta.  

Television tulosohjelmien katselijamääristä eduskuntavaaleissa on käytettävissä 

tilastotietoja vuodesta 1962 alkaen vuoden 1983 eduskuntavaaleja lukuun ottamatta. 

Taulukossa 31 on esitetty television tulosohjelmien katselijamäärien kehittyminen 

vuodesta 1962 vuoteen 1975420.  
  

                                                   
420 Eri vuosien katselijamäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska luvut ovat vaali-iltoina eri 
ajankohdilta. 
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Taulukko 31.  TV1:n tulosohjelmien keskimääräiset katselijamäärät 1962–1975 
eduskuntavaaleissa 

 
EV62 EV66 EV70 EV72 EV75 

televisiolupia / 1000 kpl a 336 822 1.058 1.183 1.336 

katselijoita / 1000 kpl b 110 489 1.390 1.138 1.002 

katselijat / televisioluvat % c 32 59 131 96 75 

Lähteet: 
a Salokangas 1996, osa 3, 192.  
b Sisättö 1977, 169. 
c Katselijamäärien suhde voimassa oleviin TV-lupiin. 

Sisätön tutkimuksen (1977, 169) mukaan IT:n käyttöönotto vuoden 1966 

eduskuntavaaleissa vaikutti ratkaisevasti tulosohjelman katselun 

kaksinkertaistumiseen suhteessa televisiolupiin421. Vuonna 1970 vaalitulosohjelmia 

katsottiin kodeissa enemmän kuin oli televisiolupia. IT:n käyttöönoton lisäksi 

tulosohjelman suosion kasvuun vaikutti poikkeuksellisen suuri kiinnostus 

politiikkaan Suomessa 1960-luvun loppupuolella. 

Toinen suuri muutos katsojaluvuissa tapahtui MTV:n saatua vuonna 1993 oman 

toimiluvan (Salokangas 1996, osa 2, 430) ja alkaessa lähettää myös vaalien 

tulosohjelmia. Kuten edellä kuvattiin, tämän seurauksena Yleisradio päätti 

kilpailusyistä muuttaa tulosohjelmiensa sisältöä. Uudistuksella oli suuri vaikutus 

television katselijamääriin kuten kuvio 16 osoittaa.  
  

                                                   
421  Vertailu on vain suuntaa-antava, sillä katsojaluvut ovat yksilökohtaisia ja tv-luvat talouskohtaisia. 
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Kuvio 16.  TV1:n, TV2:n ja MTV3:n tulosohjelmien maksimikatselijamäärät 1979–2011 

eduskuntavaaleissa (TV-mittaritutkimus, 1979 ja 1987-2011). Eduskuntavaaleista 1983 ei 
ole tehty yleisötutkimusta, koska mittaus ei ollut silloin vielä jatkuvaa.  

Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa TV1:n katselijamäärä kasvoi 23 ja MTV3:n laski 

30 prosenttiyksikköä. TV1:n suuren katselun lisäyksen aiheutti Yleisradion IT-

palvelun tuottaman ennusteen tehokas käyttö, koska samaan aikaan ei ole 

havaittavissa muita katselun muutoksiin vaikuttavia tekijöitä. Tätä tukee myös 

Finnpanel Oy:n tuottama yliyönraportti (TV-mittaritutkimus 17.3.2003) vuoden 

2003 tulosohjelman katselijamäärien kehittymisestä vaali-iltana 16.3.2003. TV1:ssä 

tiedotettiin etukäteen, että Yleisradio julkaisee vaaliennusteen kello 20.30 alkavan 

television uutislähetyksen yhteydessä. Uutislähetyksen alkaessa katselijamäärä oli 

TV-mittaritutkimuksen mukaan suurimmillaan ja alkoi vähentyä ennusteen 

julkaisemisen jälkeen. Vuosina 2007 ja 2011 toimitetuissa eduskuntavaaleissa 

tilanne on säilynyt samana.  
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Kansalaisten IT-palvelut vaalien toimittamisessa 

Vanhin suoraan kansalaisille suunnattu vaalien toimittamiseen liittyvä IT-palvelu on 

Väestörekisterin tietojen perusteella oikeusministeriön vaalitietojärjestelmästä 

kaikille äänioikeutetuille tulostettu ilmoitus äänioikeudesta yleisissä vaaleissa. 

Internetin käytön lisääntyminen on antanut kansalaisille mahdollisuuden etsiä 

vaaleihin liittyvää tietoa omaehtoisesti silloin kun sitä haluaa. Varsinkin vaalikoneet 

ovat saaneet suuren suosion. Myös vaaliviranomaiset ovat ennen vaaleja käyttäneet 

internetpalveluja tiedon välittämiseen muun muassa äänestyspaikoista, ehdokkaista 

ja äänestämisestä. Vaalitulospalvelussa voi internetyhteyden haltija seurata nykyisin 

tuloslaskennan etenemistä jopa ehdokkaan ja äänestysalueen tarkkuudella.  

Sosiaalisen median käyttö tuo seuraavissa vaaleissa todennäköisesti uusia IT-

palveluja ja niiden käyttäjiä ainakin ennen vaaleja tapahtuvassa 

vaalikampanjoinnissa. 

5.1.4 Vaalitulospalvelun toimintaympäristö   

Tutkimuskysymys 4: Miten toimintaympäristö on vaikuttanut IT-palvelujen sisällön 

muotoutumiseen sekä päinvastoin mitkä ovat olleet IT:n mahdolliset vaikutukset 

toimintaympäristöön?   

Tässä tutkimuksessa on tutkittu vaalitulospalvelussa käytetyn tietotekniikan ja sen 

toimintaympäristön suhdetta tapaustutkimuksella, jossa kohteena on ollut 

Yleisradion IT-palvelu. Toimintaympäristö on jaettu vaalitulospalvelun 

jäsentelymallin mukaisesti neljään osa-alueeseen, joissa vaikuttavat teknologiset, 

poliittisjuridiset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät. Tässä alakohdassa esitetään 

vaalitulospalvelun toimintaympäristön analyysin tulokset, jotka pätevät suurelta 

osin myös muissa vaalien toimittamisen vaiheissa.   

1. Teknologia on ollut ensimmäisissä tietokonevaaleissa kehittämistä 
ohjaavana tekijänä, viimeaikaisissa tietokonevaaleissa tietojärjestelmien 
asiakkaat.    

2. Vaalien toimittamisessa käytetyn tietotekniikan hyväksikäytön eteneminen 
ei olisi ollut mahdollista ilman poliittisjuridisten tekijöitten kehittämistä ja 
kehittymistä.  
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3. Tulevaisuudessa IT:n kehittämiseen näyttää vaikuttavan entistä enemmän 
sosiaalisen toimintaympäristön muuttuminen. Tässä on tärkein 
äänestysaktiivisuuden pitkään jatkunut laskeminen.   

4. Yleinen taloudellinen tilanne on vaikuttanut oikeusministeriön 
vaalitietojärjestelmiin ja on ollut Yleisradiossa osatekijä kahdessa 
vaalitulospalvelujen tietotekniikan epäonnistumisessa.   

Toimintaympäristön eri tekijät ovat vaikuttaneet IT:n hyväksikäytön etenemiseen 

eri aikoina eri tavalla. Poliittisjuridiset tekijät ovat vaikuttaneet tietotekniikan 

kehittämiseen koko tutkimusajanjakson. Teknologia on ollut ensimmäisissä 

tietokonevaaleissa määräävä tekijä IT-palvelujen kehittämisessä, viimeisissä 

tietojärjestelmien sisällön määrittelyssä avainasemassa ovat olleet IT-palvelujen 

asiakkaat. Toistaiseksi sosiaalisten tekijöitten vaikutus on ollut vähäistä, mutta 

tulevaisuudessa niiden painoarvo näyttää kasvavan. Taloudellisten tekijöitten 

vaikutus on näkynyt merkittävästi vasta viimeisinä vuosikymmeninä.  

 

Teknologian ohjausvaikutuksen muuttuminen  

Ensimmäisissä tietokonevaaleissa teknologia ohjasi IT-palvelun sisältöä, koska 

palvelu jouduttiin sopeuttamaan käytettävissä olevaan laitteistoon ja ohjelmistoon. 

Kun vaalitulospalveluprojektia aloitettiin 1970-luvulla, oli Yleisradion 

uutistoimitusten edustajien tyypillinen kysymys aloituspalaverissa silloiselle ATK-

osastolle, minkälaista ATK-palvelua tulevissa vaaleissa voidaan toteuttaa? Tähän 

vaikutti tietysti myös uutistoimitusten kokemattomuus tietotekniikasta ja 

tietämättömyys sen mahdollisuuksista.  

Teknologian ohjausvaikutus alkoi hiipua tietoliikennetekniikan kehittymisen ja 

mikrotietokoneitten käyttöönoton myötä 1990-luvulle tultaessa. Teknologia ei enää 

asettanut esteitä toteuttaa toimitusten toivomia reaaliaikaisia tietokonepäätteiden 

käyttöön perustuvia vaalitietojärjestelmiä. Vuosituhannen vaihtumisen jälkeen alkoi 

uusi vaihe IT-palvelujen hankinnassa. Tietotekniikalta ruvettiin pyytämään IT-

palvelujen toteuttamista siten, että tuloksena oleva journalistinen tuote menestyy 

kilpailussa television katselijoiden ja radion kuuntelijoiden suosiosta. IT-palvelujen 

sisällön muotoutumiseen alkoivat vaikuttaa asiakkaat ja markkinavoimat enemmän 

kuin teknologia.  
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Poliittisjuridisten tekijöitten vaikutus 

Vaalien toimittaminen on keskeinen demokraattisen yhteiskunnan toiminto, jonka 

puitteet määrittelee vaalilainsäädäntö. Käytännössä oikeusministeriö antaa vaalilain 

valtuuttamana ohjeet ja määräykset, joilla varmistetaan laeissa määriteltyjen vaalien 

toimittamiseen liittyvien periaatteiden toteutuminen. Analyysissä on tullut esille 

valtiovallan tavoitteet tehdä lainsäädännöllä ja oikeusministeriön määräyksillä 

tulosten laskenta ja tiedottaminen nopeaksi sekä äänestäminen mahdollisimman 

helpoksi.  

Oikeusministeriö on jo ennen IT:n käyttöönottoa todennut nopean tulosten 

laskennan ja tulosten tiedottamisen tärkeyden. Vuoden 1962 eduskuntavaalien 

ohjeissa oikeusministeriö ilmoitti perustaneensa valtakunnallisen 

tiedotuskeskuksen, johon oli ilmoitettava tiedot ennakkolaskennan tuloksista. 

Ensimmäisessä tietokonevaalissa vuonna 1966 ohjeita muutettiin siten, että tulokset 

ilmoitettiin puhelimitse oikeusministeriön, STT:n ja Yleisradion perustamaan 

valtakunnalliseen laskentakeskukseen, jonka tietojenkäsittelyn toteutti Yleisradio 

yhteistyössä IBM:n kanssa. Vaalitulosten uuden tiedottamismenettelyn ja 

tietotekniikan käyttöönoton ansiosta alustavan vaalituloksen selviäminen nopeutui 

lähes vuorokaudella.         

Alustavien tulosten selvittämistä on edelleen nopeuttanut oikeusministeriön 

päätös sallia ennakkoäänten laskenta vaalipäivänä ennen äänestyksen loppumista, 

jotta ne olisivat laskettuina jo kello 20.00. Toinen merkittävä uudistus oli uuden 

vaalitietojärjestelmän käyttöönotto, jossa tulokset siirrettiin kunnista ja vaalipiireistä 

tietoliikenteen avulla keskitettyyn vaalitietokantaan. Tässä vaalitulospalvelun tarpeet 

vaikuttivat oikeusministeriön uudistukseen. Vaalitulospalvelun jäsentelymallissa 

esitetty epäily, että vaalitulospalvelu on vaikuttanut poliittisiin ja juridisiin tekijöihin 

ja päinvastoin, on näin ollen oikea.   

Nopeuden lisäämisen ohella analyysissa on tullut esille kehityskulku, jossa 

valtiovallan tavoitteena on ollut äänestämisen tekeminen mahdollisimman helpoksi. 

Vuonna 1972 otettiin käyttöön mahdollisuus äänestää ennakkoon posteissa ennen 

vaalipäiviä vaalihuoneistoissa tapahtuvan äänestämisen sijasta. 

Ennakkoäänestämistä on myöhemmin vielä helpotettu lisäämällä 

ennakkoäänestyspaikkoja, jonka ansiosta viime vaaleissa jo lähes puolet 

äänioikeutetuista on äänestänyt ennakkoon. Seuraava vaihe äänestämisen 

helpottamisessa voisi olla internetäänestyksen käyttöönotto, jota käsitellään 

tarkemmin alakohdassa 5.2.2. 
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Sosiaalisen toimintaympäristön muuttuminen 

Vaalien sosiaalisessa ympäristössä on analyysissä tunnistettu vaalitulospalveluun 

vaikuttavina tekijöinä äänestysaktiivisuuden laskeminen ja kansalaisten IT-

osaamisen lisääntyminen. Analyysissa todettiin, että vaalitulospalvelu on lisännyt 

kiinnostusta tietotekniikkaa kohtaan ja tietoa tietotekniikasta. Varsinkin 

ensimmäisissä tietokonevaaleissa sekä Yleisradio että lehdistö käsittelivät laajasti 

vaalitulospalvelun ohella tietokoneita ja tietojen automaattista käsittelyä myös 

yleisesti. Ensimmäiset tietokonevaalit toivat tietokoneet ja niiden 

käyttömahdollisuudet näkyvästi kansalaisten tietoisuuteen. Todellinen läpimurto 

tiedoissa ja taidoissa on tapahtunut kuitenkin vasta mikrotietokoneiden ja internetin 

kotikäytön lisääntymisen seurauksena. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2014 

suomalaisista 16–89-vuotiaista jo 81 prosentilla oli kotona internetyhteys ja 

käytössään tietokone (SVT 2014).   

Toinen vaalien IT-palveluihin vaikuttava kehityskulku on äänestysaktiivisuuden 

pitkään jatkunut lasku. Eduskuntavaaleissa 1966, jolloin IT tuli mukaan 

vaalitulospalveluun, äänestysprosentti oli 84,9 %, eduskuntavaaleissa 2011 enää 

70,5 % (SVT 2011).  Äänestysaktiivisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu 

hyvin paljon, kuten Wass (2008, 9) toteaa väitöskirjassaan, mutta aktiivisuuden 

laskua ei ole pystytty yksiselitteisesti selvittämään. Epäselvää on, onko kiinnostus 

yhteiskunnallisiin asioihin vähentynyt vai esimerkiksi usko äänestämisen 

vaikutuksiin hiipunut. Suomessa äänestysaktiivisuutta on pyritty toistaiseksi 

kohottamaan lähinnä lisäämällä nuorille äänioikeutetuille kohdennettua 

tiedottamista äänestämisestä ja sen merkityksestä.  

Tässä tutkimuksessa ei ole selvitetty onko tietotekniikan käytöllä saavutettu 

tulosten nopea selviäminen vaikuttanut äänestäjien kokemaan luottamukseen 

vaaleja kohtaan. Voisi kuitenkin olettaa, että mitä hitaammin vaalitulokset selviävät, 

sitä enemmän epäluuloja syntyy tulosten oikeellisuudesta. Luottamus 

vaalijärjestelmään on yksi keskeisimmistä äänestämiseen vaikuttavista tekijöistä. 

  

Taloudellisten tekijöiden vaikutus 

Oikeusministeriön vaalitietojärjestelmien kehittämisessä on ollut yhtenä tavoitteena 

vaalien toimittamisen kustannusten alentaminen tai ainakin nousupaineiden 

hillitseminen. Tässä on myös onnistuttu.  

 Yleisradion vaalitietojärjestelmään yhtiön ulkopuoliset taloudelliset tekijät eivät 

ole vaikuttaneet suoraan. Välillisesti yhtiön lupatulojen riittämättömyyden 
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aiheuttamat talouden säästötavoitteet ovat kuitenkin heijastuneet myös vaalien IT-

palveluihin. Ensimmäisen kerran tämä koettiin konkreettisesti, kun vuoden 1970 

vaaleissa jouduttiin käyttämään rahojen puutteessa Yleisradion vanhaa tietokonetta 

uudenaikaisen palvelukeskuksen sijasta. Toisen kerran ongelmia aiheutti tinkiminen 

vaalijärjestelmän testauksessa IT-palvelukeskuksessa budjetin niukkuuden takia. 

Molemmissa tapauksissa osasyy IT-palvelun epäonnistumiseen oli Yleisradion 

huono taloudellinen tilanne.  

5.2 IT:n käytön kehittämismahdollisuuksia 

Tutkimuskysymys 5: Mitä IT:n käytön kehittämismahdollisuuksia vaalien toimittamisessa on 

nähtävissä historiallisen kehityksen pohjalta? 

Tässä kohdassa analysoidaan IT:n käytön kehittämismahdollisuuksia ja 

kehittämiskohteita edellisessä luvussa esitettyjen tietokonevaalien kuvausten sekä 

asiaan liittyvän lähdeaineiston pohjalta. Analyysissä on tunnistettu kolme kohdetta, 

joissa IT:n mahdollisuuksien hyväksikäyttöä kannattaisi kehittää. Kehittämiskohteet 

ovat:  

1. Äänestäjien IT-palvelut ennen äänestämistä, 

2. internetäänestys ja   

3. vaalitulospalvelu. 

Tärkein kehittämiskohde on internetäänestyksen käyttöönotto.  

5.2.1 Äänestäjien IT-palvelut ennen äänestämistä 

Edellisessä luvussa IT:n käyttömahdollisuuksien tutkiminen vaalien 

valmisteluvaiheessa keskittyi vaaliviranomaisten käyttämään tietotekniikkaan ja 

äänestäjille kohdistettuun viestintään vaalien käytännön järjestelyistä. Vaalien 

valmisteluvaiheeseen liittyvästä tietotekniikasta tässä tutkimuksessa on jäänyt 

vähäiselle huomiolle vaalikoneet sekä ennen vaaleja laaditut mielipidetiedustelut ja 

sosiaalisen median käyttö vaalikampanjoinnissa. Niissä tietotekniikan käyttö on 

kuitenkin nopeasti lisääntymässä. Alueen tutkiminen on oma ajankohtainen tärkeä 

uusi kohde myös tieteellisessä tutkimuksessa. 

Viime aikoina on vaaleihin valmistautumisessa internetin hyödyntämisestä 

muodostunut äänestäjille tärkeä tietolähde perinteisten viestintäkanavien rinnalle. 
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Taulukossa 32 on esitetty eri tietolähteitten käyttö Demokratiaindikaattorit 2013-

tutkimuksen mukaan ennen eduskuntavaaleja 2011 (Mykkänen & Borg 2013, 161). 

Taulukko 32.  Viestimet äänestyspäätöksen tietolähteinä eduskuntavaaleissa 2011 (%) 

 
Erittäin  Melko Jonkin En EOS YHT 

Tietolähde paljon paljon verran lainkaan 
  Television uutis- ja ajankohtaisohjelmat 6 22 35 32 5 100 

Television vaaliohjelmat 8 19 30 37 5 100 

Sanomalehtien kirjoittelu 7 19 39 30 6 100 

Vaalikoneet 6 13 24 51 6 100 
Jonkun ehdokkaan/ehdokkaiden 
internetsivut 4 11 14 63 7 100 

Ystävät, tuttavat, sukulaiset 3 9 25 57 6 100 

Sanomalehtimainonta 2 9 35 49 6 100 

Jonkin puolueen/puolueiden internetsivut 2 8 15 69 7 100 

Vaaleja käsitelleet radio-ohjelmat 2 4 20 67 7 100 

Vaalitilaisuudet tms. 2 4 8 80 7 100 

Televisiomainonta 1 4 20 69 6 100 

Television viihdeohjelmat 1 3 19 71 6 100 
Sosiaalinen media (Facebook, Twitter 
tms.)  1 3 7 82 7 100 

Lähde: Moring 2012. Elektroninen aineisto FSD 2630. Eduskuntavaalien 2011 seuranta. 

Taulukossa 32 esitetyissä tietolähteissä IT liittyy vaalikoneitten käyttöön, 

puolueitten internetsivuihin ja sosiaaliseen mediaan. Varsinkin vaalikoneet ovat 

saavuttaneet suuren suosion ja ovat tulleet television ja sanomalehtien rinnalle 

äänestyspäätösten teon tietolähteeksi. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa oli erilaisia 

vaalikoneita jo yli 20. Käyntikertojen määrä oli Ylellä, MTV3:lla ja HS:lla kaikilla 

joko lähes tai yli miljoonan (Mykkänen & Borg 2013, 162). Perinteisiin 

tietolähteisiin verrattuna vaalikoneilla on se etu, että käyttäjä saa haluamaansa tietoa 

silloin kun sitä tarvitsee.      

Puolueitten tai ehdokkaitten internetsivut ovat olleet tietolähteinä vaalikoneisiin 

verrattuna jonkin verran harvemmin. Vuoden 1999 eduskuntavaaleissa ehdokkaista 

23 prosentilla oli oma kotisivu ja vuonna 2011 jo 65 prosentilla (Strandberg 2009, 

71). Kotisivujen lisääntymisestä huolimatta niiden merkitys äänestäjien 

tietolähteenä on melko vaatimaton. Kotisivuja vielä vähemmän näyttää sosiaalinen 

media toimivan tietolähteenä, vaikka mediassa on yleisesti nimitetty viime vaaleja 

vuoden 2008 Yhdysvaltain presidentinvaalien esimerkin mukaisesti Facebook-

vaaleiksi.  
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Vaali-informaation välittämiseksi puolueitten ja ehdokkaiden mielipide-erojen 

esille pääsemiseksi on esitetty kehitettäväksi vaaliportaali, joka toimisi yleisenä 

keskitettynä ja jatkuvasti käytettävissä olevana tietolähteenä äänioikeutetuille. 

Ajatuksen yhteisen vaaliportaalin perustamisesta on esittänyt Sami Borg (2008, 96-

97) jo vuonna 2008, mutta käytännössä asia ei ole edennyt. Ongelmana lienee 

portaalia ylläpitävän organisaation löytyminen. Portaali olisi kuitenkin kehittämisen 

arvoinen, sillä se voisi omalta osaltaan aktivoida kansalaisia äänestämään. Lisäksi 

Borgin mukaan portaali tukisi kansalaisten äänestyspäätöksiä "murto-osalla siitä 

rahamäärästä, joka nyt työnnetään puolueille ylimääräisenä tukena 

vaalikampanjointikuluihin".  

Sosiaalinen media tarkoittaa horisontaalista viestintää, jossa viestit etenevät 

ihmiseltä toiselle tai organisaatiolta sen jäsenille ja päinvastoin (Sanastokeskus TSK 

2010). Vuoden 2008 presidentinvaalit Yhdysvalloissa olivat ensimmäiset vaalit, 

joissa sosiaalinen media oli näkyvästi esillä. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama 

hyödynsi vaalikampanjoinnissaan Facebookin ja Twitterin mahdollisuuksia hyvällä 

menestyksellä sekä mainostamisessa että rahan keräämisessä (Wright, Kranfar, 

Harrington & Kizer 2010, 76). Myös Suomessa vuoden 2012 presidentinvaalissa 

Pekka Haaviston vaalikampanjassa hyödynnettiin näkyvästi sosiaalisen median 

mahdollisuuksia (Kämppi & Lähde 2012). 

IT:n mahdollisuuksien tutkiminen ennen äänestämistä tapahtuvissa 

äänestyspäätöksiä tukevissa tietopalveluissa on lisätutkimusta kaipaava 

tutkimusalue. Varsinkin sosiaalisen median ja edellä mainitun vaaliportaalin 

hyväksikäyttömahdollisuuksien ja käytön tutkiminen vaaleihin osallistumista 

edistävänä keinona olisi tulevaisuuden kannalta tärkeä konkreettinen 

tutkimuskohde. 

5.2.2 Internetäänestys 

Kun tarkoitetaan IT:n käyttöä äänestämisessä, käytetään usein termiä sähköinen 

äänestäminen (electronic voting, e-voting). Äänestyspaikalla tapahtuvasta sähköisestä 

äänestämisestä on tässä tutkimuksessa käytetty termiä koneäänestys. Kun äänestys 

tapahtuu vaalihuoneistojen ulkopuolella, puhutaan etä-äänestyksestä. Tässä 

alakohdassa käsitellään etä-äänestystä, joka tapahtuu internetin kautta 

äänestämiseen sopivalla päätelaitteella. Tästä käytetään joko termiä internetäänestys tai 

nettiäänestys. 
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Suomessa kokeiltiin vuoden 2008 kunnallisvaalien yhteydessä sähköistä 

äänestystä äänestyspaikoilla vaaliviranomaisten valvomana. Samanlaisesta 

äänestyksestä on jo pitkät perinteet muun muassa Yhdysvalloissa, jossa on käytetty 

varta vasten äänestämiseen kehitettyjä äänestyskoneita. Muita suuria maita, joissa 

käytetään äänestyskoneita, ovat Intia ja Brasilia (Avgerou 2013, 421). Brasiliassa 

koneäänestys on ainoa mahdollisuus äänestää. Tutkiessaan Brasilian 

äänestyskoneitten käyttöön perustuvia äänestyksiä Chrisanthi Avgerou tuli 

johtopäätökseen, jonka mukaan uuden äänestysmenetelmän onnistunut 

käyttöönotto perustui "sosiaaliseen mekanismiin", joka loi luottamuksen 

äänestykseen.  

Mekanismit, joiden kokonaisuutta Avgerou (2013, 442-443) kutsuu sähköisen 

äänestyksen luottamisen teorian ytimeksi (kernel for a theory of trust in e-voting), 

ovat:  

1. Luottamus sähköiseen äänestykseen pohjautuu kansalaisten luottamukseen 
demokratian toteutumiseen. 

2. Luottamukseen vaikuttavat kansalaisten asenteet IT:n käytöstä 
yhteiskunnassa. 

3. Luottamukseen vaikuttaa luottamus vaaliviranomaisiin. 

Avgerou korostaa tiedottamisen merkitystä luottamuksen saavuttamisessa. 

Brasiliassa juuri tiedottamisella poistettiin epäilyjä sähköisen äänestyksen 

luotettavuudesta. Tämän takia siellä eivät saavuttaneet merkittävästi huomiota 

sähköistä äänestämistä vastustavat ryhmät toisin kuin monessa muussa maassa.  

Epäonnistuminen äänestyspaikalla tapahtuneen sähköisen äänestyksen 

kokeilussa vuoden 2008 kunnallisvaaleissa on lisännyt Suomessa mielenkiintoa 

internetin kautta tapahtuvaan äänestämiseen. Mielenkiintoa on epäilemättä lisännyt 

myös yleinen teknologisen osaamisen lisääntyminen Suomessa ja Viron positiiviset 

kokemukset internetäänestyksestä.  

Tähän mennessä kymmenkunta maata on kokeillut internetäänestystä, joista 

Virolla, Sveitsillä, Ranskalla ja Kanadalla on kokemusta useammasta kuin yhdestä 

vaalista (Esteve, Goldsmith & Turner 2012, 1). Viro on toistaiseksi ainoa valtio, 

jonka vaaleissa internetäänestys on ollut äänestämisvaihtoehto perinteiselle 

lippuäänestykselle koko valtakunnassa. Muista Suomen naapurimaista Norja on 

kokeillut internetäänestystä kunnallisvaaleissa 2011 ja parlamenttivaaleissa 2013, 

mutta on toistaiseksi hylännyt sen käyttöönoton422. Ruotsissa vaalilakikomitea on 

                                                   
422 Leinon haastattelu 20.11.2014. 
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keväällä 2013 esittänyt internetäänestyksen käyttömahdollisuuksien selvittämistä 

vuoden 2018 vaaleissa. (OM 30/2014, 21-24). 

Tietojärjestelmien suunnittelussa tavoitteen määrittelyn jälkeen on keskeinen 

tehtävä arvioida hankkeen kannattavuus. Internetäänestyksen arvioinnissa käytetään 

tässä yhteydessä apuna vaalitulospalvelun jäsentelymallia siten muutettuna, että se 

sopii arvioinnin pohjaksi (kuvio 17).   

 

 

Kuvio 17.  Vaalitulospalvelun jäsentelymallista muokattu Internetäänestyksen arviointimalli 

 

Tämän tutkimuksen kohteen rajauksessa (ks. alakohta 2.1) suljettiin sähköisen 

äänestyksen tietojärjestelmien tekniset ratkaisut tutkimuksen ulkopuolelle. 

Tutkimuksessa on keskitytty internetäänestyksessä tietotekniikan tuottamiin IT-

palveluihin, äänestäjiin ja tietojärjestelmiin vaikuttaviin ulkoisiin tekijöihin. 

Internetäänestyksessä käytettävä tietotekniikka kaipaa lisää tieteellistä tutkimusta, 

mutta tämän tutkimuksen puitteissa sen tutkiminen ei ole ollut mahdollista. 

Teknologisista tekijöistä todetaan tässä yhteydessä vain, että nykyinen teknologia 

mahdollistaa sähköisen äänestyksen, kuten Viron esimerkki todistaa. Ongelmana 

ovat lähinnä internetin käyttöön liittyvät tietoturvariskit ja juridiset tekijät. 
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Poliittisjuridisista tekijöistä internetäänestyksen käyttöönottoon vaikuttaa 

puolueitten asenne ja niiden valmius tehdä eduskunnassa tarvittavat muutokset 

lainsäädäntöön. Suuri periaatteellinen muutos olisi äänestämisen salliminen muualla 

kuin vaaliviranomaisten valvomissa tiloissa. 

Sosiaalisista tekijöitä internetäänestykseen vaikuttaa äänestysaktiivisuuden 

pitkään jatkunut lasku ja kansalaisten tietoteknisten taitojen lisääntyminen 

internetpalvelujen hyväksikäytössä.  

Taloudellisista tekijöistä oikeusministeriön nettiäänestystyöryhmän 

loppuraportissa todetaan, että neljän vuoden kokeilun ajaksi kunnallisiin 

kansanäänestyksiin kehitettävän nettiäänestysjärjestelmän kustannukset olisivat 2,4 

miljoonaa euroa, ja että yleisten vaalien järjestelmän hinta olisi moninkertainen. 

Internetäänestyksen käyttöönoton kustannusten arviointi on kuitenkin hankalaa, 

koska valmiita järjestelmiä ei oikeusministeriön nettiäänestystyöryhmän mukaan ole 

saatavilla (OM 30/2014). Myös säästyvien henkilökustannusten arviointi on 

vaikeaa. Voidaan kuitenkin olettaa, että internetäänestyksen osuuden kasvaessa 

äänestyksessä tarvittavan henkilötyön kustannukset alenevat pitkällä tähtäyksellä. 

Viime kädessä internetäänestyksen käyttöönotossa on kysymys siitä, ovatko 

saatavat hyödyt suurempia kuin haitat. Koska keskeisin hyöty yleisissä vaaleissa 

liittyy tämän tutkimuksen mukaan äänestysaktiivisuuden ja internetäänestyksen 

riippuvuuteen, tarkastellaan seuraavassa suomalaisten näkemyksiä 

internetäänestyksen vaikutuksista äänestämiseen sekä tutkimustuloksia Viron 

äänestyksistä. Lopuksi käsitellään internetäänestyksen kehittämismahdollisuuksia 

Suomessa.    

Suomalaisten näkemykset internetäänestyksen vaikutuksista äänestysaktiivisuuteen  

Kohdassa 1.2 kuvatussa kirjallisuuskatsauksessa löytyi Suomesta vain yksi 

internetäänestyksen vaikutuksia äänestysaktiivisuuteen käsittelevä tutkimus 

"Kuullaanko kuntalaisia 2007" (Ekholm & Jutila 2007). Siinä selvitettiin vuonna 

2007 nuorten äänestäjien mielipiteitä internetäänestyksestä. Tulosten mukaan 

"peräti yhdeksän kymmenestä (90 %) arvioi, että internetin kautta tapahtuva 

äänestäminen lisäisi nuorten äänestysaktiivisuutta. Kahdeksan kymmenestä (78 %) 

arvioi äänestämisen lisäävän myös yleisesti suomalaisten äänestysaktiivisuutta".  

Koska vuoden 2007 tutkimuksesta on kulunut jo kuusi vuotta, Yleisradio teetti 

marraskuussa 2013 Taloustutkimuksella vastaavan kyselytutkimuksen 

(Taloustutkimus Oy - Yle 2013). Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten 

näkemyksiä internetäänestämisen vaikutuksista kysymyksellä: "Jos äänestäminen 
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olisi mahdollista internetin kautta (ns. sähköinen etä-äänestäminen), miten 

arvioisitte sen vaikuttavan äänestysaktiivisuuteen?". Arvioita pyydettiin erikseen 

vastaajan oman, nuorten sekä yleensä suomalaisten äänestysaktiivisuuden osalta. 

Kuviossa 18 on esitetty Taloustutkimuksen kyselyssä 18-79-vuotiaitten näkemykset 

internetäänestyksen vaikutuksista äänestämiseen.  

 
 

 

Kuvio 18.  Näkemykset internetäänestyksestä 

Lähde: Vastaukset kysymykseen "Jos äänestäminen olisi mahdollista internetin kautta (ns. 
sähköinen etä-äänestäminen), miten arvioisitte sen vaikuttavan äänestämiseen" 
(Taloustutkimus Oy - Yle 2013).   

Tutkimuksessa internetäänestämisen uskottiin vaikuttavan eniten nuorten 

äänestysaktiivisuuteen. Jopa 90 % oli sitä mieltä, että internetin kautta tapahtuva 

äänestäminen lisäisi selvästi tai hieman nuorten äänestämistä.  

Taulukossa 33 on esitetty vertailu siitä, miten koko väestö arvioi 

internetäänestyksen vaikutuksia vuoden 2007 ja 2013 tutkimuksissa. Vuoden 2013 

tutkimuksen tulokset osoittavat, että internetäänestyksen arvioidaan lisäävän 

äänestysaktiivisuutta jonkin verran enemmän kuin vuoden 2007 tutkimuksessa.  

Vuonna 2007 arvioi 28 % kyselyyn vastanneista, että internetin käyttö lisäisi omaa 

äänestysaktiivisuutta.  Vuonna 2013 näin vastanneiden osuus oli 40 %. 
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Taulukko 33.  Miten koko väestö arvioi internetäänestyksen vaikutusta äänestämiseen?  

  
omaa aktiivisuutta nuorten aktiivisuutta aktiivisuutta yleensä 

  
2007 2013 2007 2013 2007 2013 

lisäisi selvästi 14,8 19 50,6 53 24,0 19 

lisäisi hieman 13,2 21 38,2 37 53,4 57 

ei vaikutusta 62,5 53 3,3 3 9,2 16 

voisi jopa vähentää 4,8 5 0,7 1 4,0 3 

en osaa sanoa 3,4 1 5,6 5 7,6 5 

Huom: Vuoden  2007 tutkimuksessa ikäraja oli otoksessa yli 18, vuonna 2013 raja oli 18–79 vuotta. 
Ahvenanmaa ei ollut mukana kummassakaan tutkimuksessa. 
Lähteet: Vuoden 2007 tutkimus, (Ekholm & Jutila 2007) ja 2013 tutkimus (Taloustutkimus Oy - Yle 
2013). 

Nuorten merkittävään äänestysaktiivisuuden kasvuun (89 % vuonna 2007 ja 90 % 

vuonna 2013) uskotaan kummassakin tutkimuksessa. Merkittävä on huomio, jonka 

mukaan nuoret itse uskovat kasvuun muita vähemmän. Ilmeisesti he näyttävät 

arvioivan pikemminkin äänestämistään sinänsä kuin sen toimittamista sähköisesti, 

koska he käyttävät internetiä vanhempaa väestöä enemmän.  

Vuonna 2007 tutkimuksessa selvitettiin myös näkemyksiä internetäänestämisestä 

äänestäjätyypeittäin. Tulosten mukaan: 

Nukkuviksi äänestäjiksi itsensä luokittelevista kuusi kymmenestä (59 %) arvioi, että 
internetin kautta tapahtuva äänestäminen lisäisi heidän omaa äänestysaktiivisuuttaan. 
Liikkuvista äänestäjistä tätä mieltä oli neljä kymmenestä (38 %) ja vakiintuneista 
äänestäjistä joka viides (19 %). (Ekholm & Jutila 2007, 11).  

Internetäänestys näyttää edellä esitettyjen tutkimusten mukaan lisäävän selvästi 

kansalaisten äänestysaktiivisuutta Suomen yleisissä vaaleissa. 

Tutkimukset Viron internetäänestyksestä  

Viron internetäänestyksestä löytyy runsaasti artikkeleita, mutta niissä on kuitenkin 

vähän vertaisarvioituja tutkimuksia. Tällä hetkellä ainoa maa, jossa voidaan tutkia 

internetäänestyksen vaikutuksia usean vuoden ajalta koko maassa, on Viro. Koska 

vuoteen 2014 mennessä Virossa on toimitettu kaikkiaan kuusi yleistä internetvaalia, 

voidaan niiden perusteella jo tehdä johtopäätöksiä internetin käytön vaikutuksista 

äänestämiseen.  

Virossa internetäänestys on tasaisesti kasvattanut suosiotaan kaikissa vaaleissa, 

joissa sen käyttö on ollut mahdollista (taulukko 34). Myös äänestysprosentti on 
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jonkin verran noussut eduskuntavaaleissa, mutta kuntavaaleissa nousun jälkeen 

koettiin vuonna 2013 pieni äänestysprosentin lasku vuoteen 2009 verrattuna.  
 

Taulukko 34.  Viron äänestysprosentti ja internetäänestystä käyttäneet 2005 – 2013 vaaleissa  

 
kunta eduskunta EU kunta eduskunta kunta 

 
2005 2007 2009 2009 2011 2013 

äänestysprosentti 47,4 61,9 43,9 60,6 63,5 58,0 

internetäänestäjiä a 1,9 5,5 14,7 15,8 24,3 21,2 

Huom. Taulukossa on käytetty Viron vaaleista Suomessa käytettyjä vaalien nimilyhenteitä. 
a  Kuinka monta prosenttia käytti internetäänestystä kaikista äänestäneistä.  
Lähde: Luvut on muokattu Viron vaaliviranomaisen (Vabariigi Valimiskomisjon) tilastosta (Voting 
statistics 2014). 
 

Seuraavassa tarkastellaan, ketkä ovat käyttäneet internetäänestystä ja mitkä tekijät 

ovat siihen vaikuttaneet. Lisäksi analysoidaan tutkimustuloksia uuden 

äänestämistavan vaikutuksista äänestysaktiivisuuteen ja vaalien lopputuloksiin. 

 

Internetäänestyksen käyttö: Yleinen käsitys on, että nuoret ovat aktiivisimpia internetin 

kautta tapahtuvan uuden äänestysmahdollisuuden käyttäjiä. Viron äänestämistä 

koskeneissa tutkimuksissa (esim. Trechsel 2010, 58) on todettu, että nuoret 

äänestivät aktiivisimmin ensimmäisissä internetvaaleissa, mutta viimeaikaisissa 

vaaleissa iällä ei ole ollut enää suurta vaikutusta. Ikää tärkeämpi internetin käyttöä 

selittävä tekijä on äänestäjien luottamus sähköiseen äänestämiseen eli se, että 

internetissä annettu ääni välittyy laskentaan oikein ja on mukana tulosten 

laskennassa. Sama havainto on tehty Kanadan ja Sveitsin internetäänestyksissä 

(Goodman 2014). Iän merkityksen vähenemisen tapaan myös teknisen osaamisen 

vaikutus vähenee koko ajan, koska internetin käyttö yleistyy. Yhtä mieltä ollaan 

siitä, että eniten mahdollisuudesta äänestää internetin kautta ovat hyötyneet 

ulkomailla ja kaukana äänestyspaikoista asuvat sekä liikuntarajoitteiset äänestäjät 

(Solvak, Vassil & Vinkel 2014).   

Suurin osa internetäänestystä käyttäneistä olisi äänestänyt joka tapauksessa. 

Internetäänestyksellä on suurin mahdollisuus vaikuttaa nuorten äänestämiseen, 

koska heille internet on muissakin asioissa luonnollinen viestintäväline.  Nicole 

Goodmanin (2014, 22) tutkimuksen mukaan hyvä keino lisätä äänestysaktiivisuutta 

olisi tukea ensi kertaa äänestäviä käyttämään internetiä äänestämiseen, koska he 

käyttävät internetin palveluja joka tapauksessa päivittäin. Jos nuoren saa 
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äänestämään äänioikeuden saamisen jälkeen heti ensimmäisissä vaaleissa, hän 

äänestää todennäköisesti myös myöhemmin.   

 

Äänestysaktiivisuus: Tähänastiset tutkimukset eivät kaikki yksiselitteisesti tue 

näkemystä, jonka mukaan internetäänestys nostaa äänestysaktiivisuutta. Viron 

neljää internetvaalia 2005-2009 koskeneessa tutkimuksessa (Trechel 2010) todetaan, 

että ensimmäisessä internetvaalissa vuonna 2005 äänestysprosentti ei noussut. Sen 

jälkeen tilanne on kuitenkin muuttunut, ja viimeisessä tutkitussa vaalissa 

(kuntavaalit 2009) äänestysprosentti olisi ollut Trechelin arvion mukaan ilman 

internetäänestystä 2.6 % pienempi.  Johtopäätös perustuu kyselytutkimuksen 

tuloksiin, jonka mukaan yksi kymmenestä äänestäneestä ei olisi äänestänyt ilman 

internetin käyttömahdollisuutta. Samanlainen tulos on saatu Kanadassa, jossa 

äänestämättä jättäneiden määrä putosi 12 % vuodesta 2006 vuoteen 2010 

(Goodman 2014). Jos tulokset pitävät paikkaansa, ja jos internetäänestyksen suosio 

kasvaa edelleen, kasvattaa se myös äänestysaktiivisuutta.   

Toisessa Viroa koskeneessa tutkimuksessa (Bochsler 2010) selvitettiin 

internetäänestyksen vaikutuksia äänestysvilkkauteen vertaamalla keskenään 

parlamenttivaaleja 2003 (ei internetäänestystä) ja 2007 (internetäänestys). Vaikka 

äänestysprosentti nousi 2007 vaaleissa 4,1 %, tutkimuksen mukaan se selittyi muilla 

kuin internetin käytöllä. Suurin selittävä tekijä oli Bochslerin mukaan Vihreän 

puolueen tuleminen vaaleihin ja sen aiheuttama kiinnostuksen lisääntyminen 

politiikkaan ja äänestämiseen.   

Tutkimusten erot johtuvat todennäköisesti siitä, että Trechelin tutkimuksessa on 

tutkittu äänestysaktiivisuuden kehittymistä neljässä internetvaalissa, Bochslerin 

tutkimuksessa vain vuoden 2007 vaalia. Yleensä uuden innovaation omaksumiseen 

menee ainakin koko väestön tasolla vuosia. Ensikäyttäjiä ovat positiivisesti kaikkeen 

uuteen suhtautuvat aktiiviset henkilöt sekä myöhäisiä käyttöönottajia uuteen 

varovaisesti suhtautuvat passiiviset kansalaiset. Esimerkiksi tietotekniikan 

hyödyntämiseen vaalitulospalvelussa kilpailutekijänä Yleisradiossa kului 

vuosikymmeniä, vaikka ensimmäisen kerran tietokonetta käytettiin jo 1966 

eduskuntavaalien vaalitulospalvelussa. Myös ennakkoäänestyksen käyttö ja suosio 

ovat lisääntyneet nykyiseen noin 50 prosenttiin pitkän ajan kuluessa eikä 

"kertarysäyksellä".  Samoin näyttää käyvän internetäänestykselle. 

 

Vaikutukset vaalien lopputuloksiin: Ennen vaalipäivää suoritettujen internetäänestysten 

ja varsinaisten äänestyspäivien äänijakautumat ovat eronneet Virossa huomattavasti 

toisistaan. Samanlainen ilmiö on myös Suomessa perinteisen ennakkoäänestyksen ja 
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vaalipäivän äänien jakaantumisessa puolueiden kesken. Useat Viron vaaleja 

tutkineet tutkijat423 ovat tulleet tulokseen, jonka mukaan internetäänestys ei vaikuta 

vaalien lopputuloksiin, vaikka esimerkiksi Viron Keskustapuolue sai vuoden 2007 

parlamenttivaaleissa internetin kautta vain 9,1 % ja äänestyslipuista 27,1 % (Vassil 

2014, 3) kaikista äänistä.   

Internetäänestyksen kehittämismahdollisuudet Suomessa 

Suomessa oikeusministeriö asetti 15.11.2013 työryhmän (OM 3/021/2013) 

valmistelemaan ehdotukset nettiäänestysmahdollisuuden käyttöön ottamiseksi 

aikaisintaan vuoden 2018 presidentinvaalissa. Asettamispäätöksen mukaan:  

Nettiäänestyksen tavoitteena on parantaa äänestysmahdollisuuksia. Pitkällä 
tähtäimellä nettiäänestys vähentäisi viranomaistyötä ja sitä kautta voitaisiin saavuttaa 
säästöjä vaalien kustannuksissa. Epäselvien äänestysmerkintöjen tulkintaongelmat 
vähentyisivät, ennakkoäänestyksessä annettujen äänten kuljettaminen 
tuloslaskentaan nopeutuisi ja myös vaalien tuloslaskenta edelleen nopeutuisi. 

Tavoitteissa mainitaan äänestysmahdollisuuksien parantamisen, mutta ei suoraan 

äänestysaktiivisuuden laskusuunnan pysäyttämistä. Työryhmän loppuraportti (OM 

28/2015) valmistui 22.4.2015. IT:n käytön kehittämismahdollisuuksien tarkasteluun 

liittyvät seuraavat loppuraportin esitykset: 

Väliraportissa 11.6.2014 (OM 30/2014) työryhmä katsoi, että tässä vaiheessa ei vielä 
ole tarkoituksenmukaista selvittää nettiäänestyksen käyttöönottoa yleisissä vaaleissa 
ja ehdotti, että osana oikeusministeriön demokratiaverkkopalveluja toteutettaisiin 
nettiäänestysjärjestelmä, joka olisi ilman korvausta kuntien käytettävissä kunnallisissa 
neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä.  

Keskeistä nettiäänestyksen onnistumisen kannalta on kansalaisten luottamus 
järjestelmään. Luottamusta nettiäänestykseen voidaan rakentaa järjestelmän 
ymmärrettävyydellä, selkeällä viestinnällä ja valmistelun avoimuudella.  

Mahdollinen päätös yleisiin vaaleihin soveltuvan nettiäänestysjärjestelmän 
kehittämisestä ja nettiäänestyksen käyttöönotosta vaaleissa sekä valtiollisissa 
kansanäänestyksissä tehtäisiin myöhemmin erikseen. 

Työryhmän käsitys myötäilee aikaisemmin tässä tutkimuksessa mainitun Avgeroun 

(2013) näkemystä, jonka mukaan luottamus on edellytys sähköisen äänestyksen 

onnistumiselle. Avgeroun esittämän sähköisen äänestyksen luottamuksen teorian 

mukaan luottamus sähköiseen äänestykseen pohjautuu kansalaisten luottamukseen 

                                                   
423 Esimerkiksi Trechel (2007) ja Vassil (2014). 
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demokratian toteutumiseen, kansalaisten asenteisiin IT:n käytöstä yhteiskunnassa ja 

vaaliviranomaisten toimintaa kohtaan. Esitetty nettiäänestyskokeilu voi hyvin 

toteutettuna palvelulla luottamuksen lisäämistä internetäänestystä kohtaan. 

Suomessa vaalien toimittamisen kustannukset ovat olleet viidessä viimeisessä 

eduskuntavaalissa valtiolle noin 15 miljoonaa euroa. Koska internetäänestyksen 

käyttöönotto ei ainakaan alkuvaiheessa voi alentaa kustannuksia merkittävästi, 

käyttöönotto on perusteltavissa äänestysaktiivisuuden kasvamisella äänestyksen 

helpottumisen seurauksena ja äänestysmerkintöjen tulkintaongelmien 

vähenemisellä. Käytännössä pitää arvioida äänestysaktiivisuuden kasvamisen 

hyötyjä aiheutuviin haittoihin. Keskeisimmät haitat liittyvät vaalisalaisuuteen, 

vaalivapauteen, äänioikeuden luovuttamiseen toiselle henkilölle ja tietotekniikkaan.  

Tämän tutkimuksen mukaan internetäänestyksen keskeisin hyöty on 

äänestysaktiivisuuden laskusuuntauksen pysäyttäminen helpottamalla äänestämistä. 

Tulos on ristiriidassa esimerkiksi oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin 

näkemyksen kanssa. Hän totesi vastauksessaan (KK 847/2012 vp) kansanedustaja 

Antti Kaikkosen kirjalliseen kysymykseen sähköisen äänestyksen 

mahdollistamisesta internetissä, että "sen enempää Viron kuin Norjankaan 

kokemukset eivät kuitenkaan tue sitä näkemystä, että internet-äänestyksellä olisi 

merkittävää vaikutusta äänestysaktiivisuuteen".  

Internetäänestyksen käyttöönotto edellyttää eduskunnan periaatepäätöstä, jonka 

mukaan äänestämisen helppous on tärkeämpi kuin seuraavat haitat ja/tai uhat (OM 

28/2015, 32): 

a) vaaliviranomaiset eivät voi taata nettiäänestäjien vaalisalaisuuden ja 
vaalivapauden toteutumista, vaan niistä huolehtiminen jää äänestäjien itsensä 
vastuulle ja että tämä puolestaan tarkoittaa käytännössä sitä, että vaalisalaisuus 
ja vaalivapaus eivät kaikkien äänestäjien osalta välttämättä toteudu. 

b) äänioikeutettu voi vapaaehtoisesti luovuttaa tai joutuu pakotettuna 
luovuttamaan oman äänioikeutensa jonkun toisen henkilön käytettäväksi.  

Esitetyistä haitoista (a ja b) huolimatta esimerkiksi Itävallassa ja Sveitsissä voi 

äänestää kirjeitse missä tahansa vaalissa (OM 28/2015, 32). Käytännössä tämä 

toimintatapa merkitsisi täydellisestä luotettavuudesta tinkimistä. Hyvä kysymys on, 

onko ylipäätänsä realistista edellyttää internetäänestykseltäkään täydellistä 

luotettavuutta kaikissa olosuhteissa, kun sitä ei ole nykyisessäkään 

äänestysjärjestelmässä? Tällä hetkellä jää suuri määrä ääniä hyväksymättä epäselvien 

merkintöjen takia, ja jopa kahdesti äänestäminen on ollut mahdollista joissain 
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tapauksissa424. Myös äänten laskenta ei ole aina täysin aukoton, vaikka niin yleisesti 

luullaan425.  

Toinen tärkeä edellytys internetäänestyksen onnistumiseen on luottamus uuteen 

äänestystapaan. Erityisen vaikea on vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen, jonka mukaan 

totuttu vanha on uutta luotettavampaa. Siksi uusien toimintatapojen riskeistä 

tiedottaminen vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen enemmän kuin uutta puolustavien 

puheenvuorot (Avgerou 2013, 443). Ilmiö on tuttu myös Suomessa sähköisestä 

äänestyksestä käydyssä julkisessa keskustelussa, jossa on tuotu esille enemmän 

riskejä ja haittoja kuin hyötyjä.  

5.2.3 Vaalitulospalvelu 

Kuten edellä on todettu, vaalitulospalvelussa IT:n mahdollisuuksien 

hyödyntämisellä on jo pitkät perinteet sekä Suomessa että muulla. Tällä hetkellä 

Suomen yleisten vaalien ennakkotulos on selvillä noin puolentoista tunnin kuluttua 

vaalihuoneistojen sulkeutumisesta. Saavutus lienee maailman parhaita, ellei paras. 

Yleisradion IT-palvelun tuottaman vaaliennusteen ohella ratkaisevaa on 

oikeusministeriön organisoima nopea tulosten manuaalinen laskenta ja ennen 

äänestämisen loppumista valmiiksi laskettujen ennakkoäänien suuri määrä.  

Tulosten laskennan nopeutta lisäisi entisestään internetäänestyksen 

käyttöönotto, sillä sen jälkeen suurin osa äänistä olisi valmiina jo kello 20.00 ilman 

aikaa vievää manuaalista laskentaa. Seurauksena olisi ennen pitkää vaaliennusteen 

käyminen tarpeettomaksi. Tähän on kuitenkin vielä pitkä matka, sillä 

internetäänestys korvaisi lippuäänestyksen varovaisestikin arvioiden vasta 

muutaman kymmenen vuoden päästä. Luvussa 4 kuvatun vaalitulospalvelujen 

historian perusteella näyttää siltä, että ennusteen hyöty on kyseenalainen vasta, kun 

äänistä on laskettu noin 90 %. Tämän takia internetäänestyksestä huolimatta 

vaaliennuste on tarpeellinen vielä pitkään.  

Suomessa Yleisradio on ainoa, joka on vuoden 1991 eduskuntavaaleja lukuun 

ottamatta laatinut vaaliennusteita kaikissa yleisissä vaaleissa. Vaalitulosta on 

mahdollista ennustaa joko a) ennen äänestämisen loppumista kerättyjen tietojen 

                                                   
424 Turkulaismiehen henkilötunnuksella äänestettiin kahdesti. Turun Sanomat 16.4.2015. 

425 Esimerkiksi Yleisradion MOT-televisiohjelmassa kerrottiin esimerkkinä Espoon äänestysalue 23, 
jossa vuoden 2007 eduskuntavaalien vaaliluettelon mukaan äänestäneitä oli 1642, mutta alustavassa 
laskennassa äänestyslippuja oli 20 ja tarkastuslaskennassa 19 enemmän. Haastatellut 
vaaliviranomaiset eivät osanneet antaa yksiselitteistä syytä eroihin. MOT:Haamuäänet. TV1 31.1.2011. 
Yleisradion TV-arkisto.   
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perusteella tai b) käyttämällä äänestyksen loputtua alkaneen tulosten laskennan 

välituloksia.  

Vaihtoehdossa a) kysytään, ketä satunnaisesti valittu äänestäjä on äänestänyt 

joko vaalipäivänä tai ennakkoäänestyksessä. Haastattelemalla riittävä määrä 

äänestäjiä ja olettamalla vastaukset rehellisiksi, menetelmällä voidaan saada 

luotettava ennuste vaalituloksesta jo ennen äänestyksen loppumista tai heti sen 

jälkeen. Menetelmästä käytetään nimitystä ovensuukysely, joka kuvaa hyvin sen 

luonnetta. Yleisradio kokeili ovensuukyselyä vuoden 1994 presidentinvaaleissa 

huonoin tuloksin. Kyseisen vaalin kuvauksessa (ks. alakohta 4.4.7) todetaan, että 

siitä olisi kuitenkin mahdollista kehittää Suomen oloihin sopiva ja uusinta 

tietotekniikka käyttävä ennustamismenetelmä. Toistaiseksi ovensuukyselyä ei ole 

käytetty Suomen vaaleissa.  

Vaihtoehdossa b) voidaan puolueiden kannatusosuuksien estimointia tutkineen 

Pentti Mannisen (1977) mukaan käyttää kolmea tilastollista menetelmää: 

b1) Ennuste laaditaan otannalla poimittujen yksiköiden (äänestysalueiden tai 
kuntien) äänestystulosten perusteella. Aikaisempien vaalien tuloksia voidaan käyttää 
hyväksi.  

b2)  Kuten b1-menetelmä, mutta yksiköt on valittu harkinnanvaraisesti. 

b3) Käytetään tavanomaisia ennakointimenetelmiä – regressio- ja aikasarja-analyysia 
- niihin tuloksiin, joita saadaan tuloslaskennan edistyessä.     

Suomessa ei ole harkittu b1 vaihtoehtoa, koska se on vaikea toteuttaa käytännössä. 

Parhaiten näyttää sopivan b2-menetelmä, jota käytettiin vuosien 1966-1970 

vaaliprognoosien laadinnassa (Sänkiaho 1966a). Vuoden 1970 eduskuntavaalien 

tuloksen ennustamisen epäonnistumisen jälkeen Yleisradion ennuste on perustunut 

laskentahetkeen mennessä saapuneisiin tuloksiin ja niiden vertailuun aikaisemman 

vaalin tietoihin. Manninen toteaa, että Englannin yleisradioyhtiö BBC on käyttänyt 

b3-menetelmää parlamenttivaalien tuloksen ennustamisessa. Se sopii luultavasti 

hyvin siellä käytössä olevaan kaksipuoluevaaliin.      

Yleisradion ennustelaskennan lähtötietoina ovat ennusteen laadintaan mennessä 

tulostiedostoon päivitetyt äänestysaluekohtaiset ennakkoon ja vaalipäivänä annetut 

äänet sekä aikaisempien vaalien vastaavat tulokset. Näin muodostetun otoksen 

edustavuus ja samalla ennusteen tarkkuus riippuu siitä, minkälaisilta alueilta tulokset 

ovat saapuneet ennustelaskentaan. Nykyisin, kun tulostiedot lasketaan sekä 

vaalipäivän äänistä että ennakkoäänistä erikseen äänestysalueen tarkkuudella, olisi 

mahdollista soveltaa aikanaan käytetyn prognoosin ennustemenetelmiä. Tällöin 

voitaisiin esimerkiksi äänestysalueet jakaa etukäteen eri ryhmiin alueen sijainnin ja 
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koon mukaan. Jokaisesta ryhmästä vaadittaisiin tietty määrä ääniä lasketuiksi ennen 

kuin ennuste julkaistaan. Näin palattaisiin edellä kuvatun b2-menetelmän 

soveltamiseen.  

Viime vaaleissa Helsingin ennakkotulosten myöhäinen valmistuminen on 

hidastanut koko maan ennusteen laadintaa. Tähän voisi olla ratkaisu ottamalla 

käyttöön Helsingin osalta ensimmäisissä tietokonevaaleissa käytetty 

prognoosijärjestelmä. Tällöin pitäisi valita edustava joukko äänestysalueita, joiden 

kanssa sovittaisiin ennakkotuloksen välittäminen sopivalla päätelaitteella heti sen 

valmistuttua joko oikeusministeriön tai Yleisradion vaalitietojärjestelmään.     

Helpoimmin ja ilman lisäkustannuksia nykyisen vaalitulospalvelun nopeutta 

voitaisiin kuitenkin lisätä kehittämällä manuaalista äänten laskentaa. Viime vaaleissa 

on ennakkoäänistä ollut merkittävä määrä laskematta kello 20.00, jolloin vaalien 

ennakkotulosten tiedottaminen alkaa. Syynä on ollut liian pieni 

laskentahenkilökunta suhteessa ennakkoäänien määrään. 

  Äänestyslippujen tehokas laskenta voisi perustua esimerkiksi aikanaan 

reikäkorttien lajittelussa sovellettuun kymmenjärjestelmään. Pasi Toivonen426 on 

lehtiartikkelissaan kuvannut erästä käytännössä tehokkaaksi havaitun laskennan 

kulkua seuraavasti. Laskenta alkoi vaaliuurnan tyhjentämisellä pöydälle, johon oli 

jokaisen laskijan eteen teipattu lajittelumalli esimerkiksi 2-9, 10-19, 20-29 jne. Jos 

numero oli 100 tai suurempi, ne jaettiin vastaavasti kymmenlukukasoihin kuten 

sataa pienemmät edellä. Näin saatiin kunkin laskijan edessä äänet omiin 

kymmenlukukasoihin. Tämän jälkeen kasat annettiin uudelleen laskijoiden 

lajiteltavaksi, esimerkiksi kasa 2-9 kasoihin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. Lopuksi kasat 

kerättiin puolueittain ja laskettiin puolueiden ja ehdokkaiden äänimäärät. 

Laskemisen nopeus perustuu siihen, että ääniä lajiteltaessa tarvitsee alussa tuijottaa 

vain kymmenlukuun ja jatkossa ykköslukuun. Näin meneteltäessä ei tarvitse 

muistella missä puolueitten raja ehdokasnumeroinnissa kulkee, siksi työ nopeutuu 

olennaisesti. 

Tällä hetkellä Suomessa vaalien ennakkotulokset selviävät tehokkaan 

vaalitulosten keruun ansiosta Yleisradion ennusteen täydentämänä nopeasti. 

Laskennan nopeutta ja ennusteen tarkkuutta voidaan vielä lisätä jonkin verran, 

mutta olennainen muutos voi tapahtua vasta sähköisen äänestämisen käyttöönoton 

ja yleistymisen myötä pitkän ajan kuluessa.   

                                                   
426 Laskentamenetelmä on kuvattu lehtileikkeessä "Vauhtia vaalikeskusteluun", joka on jostain syystä 
säilynyt omassa vaaliarkistossani. Artikkelin on laatinut Pasi Toivonen, joka on toiminut Kuopiossa 
äänestysalue 7:n laskentapäällikkönä. Valitettavasti julkaisuaika ja julkaisupaikka eivät ole tiedossa.  
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6 Keskustelu 

Tässä luvussa arvioidaan tutkimustulosten tieteellistä merkitystä ja esitetään 

tutkimuksen antamia käytännön suosituksia, rajoituksia sekä jatkotutkimusaiheita.  

6.1 Tulosten tieteellinen merkitys ja niiden suhteutus muihin 
tutkimuksiin 

 

Tämä tutkimus tuo uutta tietoa siitä, miten IT:n tarjoamia mahdollisuuksia on 

puolen vuosisadan aikana hyödynnetty ja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää 

vaalien toimittamisessa Suomessa. Aihetta ei ole aikaisemmin tutkittu 

kokonaisuutena, joka kattaisi koko vaalien toimittamisen äänioikeuden määrittelystä 

vaalien lopputuloksen julkistamiseen ja tulosten tilastointiin. 

Tulosten tieteellistä merkitystä arvioidaan erikseen tietotekniikan 

historiantutkimuksen alueelta ja IT:n käytön kehittämismahdollisuuksien 

tutkimisessa. Kummastakin kuvataan mitä uutta löydettiin ja mitkä tulokset eroavat 

aikaisemmista tutkimustuloksista tai tukevat niitä.  

6.1.1 Tietotekniikan historia vaalien toimittamisessa 

Luvussa 5 vastattiin kohdassa 1.3 asetettuihin tietotekniikan historiaa käsitteleviin 

tutkimuskysymyksiin ja esitettiin niihin liittyvät löydökset, joista on tiivistelmä 

taulukossa 35.  

 Vaalien tietotekniikan historian kuvaukset ovat tuoneet kokonaan uutta tietoa 

IT:n hyväksikäytön etenemisestä ja siihen vaikuttaneista tekijöistä Suomen yleisten 

vaalien toimittamisessa. Tieteen näkökulmasta kiinnostavat löydökset ovat 

tietotekniikan ulkoistus, kotoutus ja sisäistys Yleisradiossa, IT-palvelujen 

muuttuminen osaksi vaaliorganisaatioiden ydintoimintoja ja se, että IT-palvelujen 

hyödyntämiseen on vaikuttanut eniten niiden käytön helppous ja hyödyllisyys. 
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Taulukko 35.  Vaalitietojärjestelmien historiaa koskeviin tutkimuskysymyksiin vastauksia 
etsittäessä tehdyt löydökset. Tieteen näkökulmasta kiinnostavat löydökset on merkitty 
lihavoinnilla 

 
tutkimuskysymys löydökset 

1. Miten IT:n 
mahdollisuuksien 
hyväksikäyttö on edennyt 
vaalien toimittamisen eri 
vaiheissa?  

IT:n hyväksikäyttö vaalitulospalvelussa on edennyt jaksoittain uusien 
teknologioitten myötä. 

IT:n hyväksikäyttö vaalitulospalvelussa on vaikuttanut 
Yleisradion tietotekniikan ulkoistuksiin, kotoutuksiin ja 
sisäistyksiin. 

IT:n hyväksikäytön painopiste on siirtynyt Yleisradion IT-järjestelmistä 
oikeusministeriön valtakunnallisiin vaalitietojärjestelmiin. 

2. Miten IT:n tuottamat 
palvelut ovat muuttuneet?  

 

IT-palvelut ovat muuttuneet ja ovat muuttumassa  
vaaliorganisaatioiden tukitoimintojen palvelemisesta  osaksi 
niiden ydintoimintoja. 

Vaalitietojärjestelmien ja laskentaorganisaation kehittämisen ansiosta 
ennakkotulosten tiedottaminen on nopeutunut 50 vuoden kuluessa 
lähes kaksi tuntia. 

3. Mitä muutoksia IT:n 
käyttö on aiheuttanut IT-
palvelujen asiakkaiden 
toimintaan?  

 

IT-palvelujen hyödyntämiseen on vaikuttanut eniten niiden 
käytön helppous ja hyödyllisyys. Vaalitulospalvelussa hyödyn 
tavoittelu on johtanut IT:n käyttämiseen kilpailukeinona 
television katselijoiden suosion tavoittelussa. 

Internetpalvelujen kehittäminen on luonut kansalaisille 
mahdollisuuden saada vaaleihin liittyvää informaatiota käyttöönsä 
omaehtoisesti ajasta ja paikasta riippumatta.  

4. Miten toimintaympäristö 
on vaikuttanut IT-
palvelujen sisällön 
muotoutumiseen sekä 
päinvastoin, mitkä ovat 
olleet IT:n mahdolliset 
vaikutukset 
toimintaympäristöön?  

 

Teknologia on ollut ensimmäisissä tietokonevaaleissa kehittämistä 
ohjaavana tekijänä, viimeaikaisissa vaalitietojärjestelmissä 
järjestelmien asiakkaiden tarpeet.    

Vaalien toimittamisessa käytetyn tietotekniikan hyväksikäytön 
eteneminen ei olisi ollut mahdollista ilman poliittisjuridisten tekijöitten 
kehittämistä ja kehittymistä. 

Tulevaisuudessa IT:n kehittämiseen vaikuttaa entistä enemmän 
sosiaalisen toimintaympäristön muuttuminen, josta tärkein on 
äänestysaktiivisuuden laskeminen. 

Yleinen taloudellinen tilanne on vaikuttanut oikeusministeriön 
vaalitietojärjestelmiin ja on ollut osatekijä kahdessa vaalitulospalvelun 
tietotekniikan epäonnistumisessa.  
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Tietotekniikan ulkoistus, kotoutus ja sisäistys Yleisradiossa 

Tietotekniikan ulkoistuksista on tehty runsaasti tutkimuksia, mutta kotoutuksista ja 

sisäistyksistä tuskin lainkaan (Hirschheim & Lacity 2000, 100). Tutkimukset ovat 

useimmiten selvittäneet kysymystä miksi on ulkoistettu. Varsinkin ensimmäisissä 

tutkimuksissa on ulkoistamisen tavoitteena todettu olleen IT-palvelujen 

kustannusten alentamisen. Vähitellen kustannusten ohella päätöksissä on ruvettu 

huomioimaan myös muita tekijöitä, jotka ovat usein vaikeasti arvioitavissa 

kustannuksiksi tai tuotoiksi Tutkimuksissa on yleisimmin ollut taustana Oliver 

Williamsonin (1985) esittämä transaktiokustannusteoria (Dibbern, Goles, 

Hirschheim & Bandula 2004, 24).  

Williamsonin mukaan transaktiolla tarkoitetaan palvelun tai tuotteen vaihdantaa 

joko organisaation sisällä tai ulkopuolella. Teorian mukaan ulkoistamis-, kotoutus- 

ja sisäistämispäätöksissä pyritään minimoimaan transaktiokustannukset, joissa 

keskeiset tekijät ovat kohteiden erikoistuneisuus, epävarmuus ja säännöllisyys. 

Yleisradion tapauksessa erikoistuneita kohteita ovat toimitustyöhön liittyvä 

tietotekniikka, josta vaalitulospalvelu on vanhin ja jo 50 vuotta käytössä ollut 

tietojärjestelmä. Epävarmuus on liittynyt kysymyksiin kuinka arvioidaan seuraavien 

tekijöiden vaikutukset: politiikka, IT-henkilöstön asenteet, uudet tietojärjestelmät, 

median tietojärjestelmien osaamisen kehittäminen sekä kriittisten IT-resurssien 

saannin ja niiden hallinnan varmistaminen. Yleisradiossa toimitustyöhön liittyvistä 

IT-palveluista suurin osa on säännöllistä ja toistuvaa. Tästä on poikkeuksena 

vaalitulospalvelu, joita on tutkimusajanjaksona ollut enimmillään kaksi samana 

vuonna. Jonain vuonna ei ole toimitettu yhtään yleistä vaalia.  

Transaktiokustannusteoria korostaa kustannuksia. Se ei selitä kovinkaan hyvin 

Yleisradion IT-palvelujen ulkoistuksia, kotoutuksia eikä sisäistyksiä, koska 

päätöksiin on vaikuttanut kustannusten ohella merkittävästi myös muita tekijöitä. 

Koska yleisradiotoiminta on julkista palvelua, sen päätöksiin vaikuttaa kustannuksia 

enemmän palvelujen sisältö ja IT-päätösten vaikutus yhtiön journalististen 

tuotteiden tuottamiseen ja jakeluun.  

Monessa viimeaikaisessa tutkimuksessa (esim Karimi-Alaghehband, Rivard, Wu 

& Goyette 2011; Lacity, Willcocs & Khan 2011) on saatu ristiriitaisia tuloksia 

transaktiokustannusteorian soveltuvuudesta tietotekniikkapalvelujen hankintojen 

selittämisessä. Tutkimuksissa eivät saaneet tukea Williamsonin esittämien 

ulkoistuksiin, kotoutuksiin ja sisäistyksiin liittyvien epävarmuus- ja 

erikoistuneisuustekijöiden vaikutukset.  
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Yleisradiossa päätösesityksissä epävarmuus- ja erikoistuneisuustekijöiden 

vaikutus on jätetty joko pois tai ne on arvioitu tilanteeseen sopivalla tavalla. 

Käytännössä tämä on antanut esityksen tekijälle mahdollisuuksia vaikuttaa omilla 

näkemyksillään päätöksen perusteluihin. Luultavasti samanlainen tilanne on ollut 

monessa muussakin organisaatiossa päätettäessä IT-palvelujen hankinnasta. Luuloa 

on kuitenkin vaikea todistaa, koska se edellyttäisi tutkijoilta organisaatioitten 

sisäisen toiminnan hyvää tuntemista. Siihen tutkijoilla ei useimmiten ole 

mahdollisuuksia.     

 

IT-palvelujen muuttuminen osaksi vaaliorganisaatioiden ydintoimintoja 

 

Tietotekniikan painopisteen siirtyminen tukipalveluista osaksi vaaliorganisaatioiden 

ydintoimintoja myötäilee Hirschheimin ja Kleinin (2012, 196) esittämää 

tietojärjestelmätieteen historian aikakausia (taulukko 26 alakohdassa 5.1.1). IT:n 

soveltaminen organisaatioiden ydintoimintoihin on tullut mahdolliseksi kahtena 

viimeisenä aikakautena alkaen 1980-luvun puolessa välistä, kun tietojenkäsittely 

alkoi verkostoitua, syntyi internet sekä joka paikan tietotekniikka. Yleisradion 

vaalitulospalvelussa painopisteen muutokseen vaikutti ratkaisevasti uutistoimitusten 

oppiminen hyödyntämään tietotekniikkaa journalistisessa ohjelmatuotannossa ja 

kahden erilaisen teknologiaa soveltavan palveluyksikön yhteistyön muotoutuminen. 

Television ohjelmatuotannon muuttuminen digitaaliseksi johti tietotekniikka- ja 

tuotantotekniikkaorganisaatiot toimimaan yhdessä vaalitietojärjestelmän 

toteuttamisessa. Yleisradion tietotekniikka tuotti vaalitulokset, ja yhtiön 

tuotantotekniikka jalosti ne televisiokuvaan sopiviksi esityksiksi.  

Samanlainen IT:n roolin muuttuminen osaksi ydintoimintoja on nähtävissä 

myös vaalien jälkeen tapahtuvassa vaalitilastojen tuottamisessa, jossa Tilastokeskus 

jakaa tilastot vain tilastotietokantoina perinteisten paperijulkaisujen sijasta. Myös 

internetin käyttö on tuonut tietotekniikan osaksi vaalien keskeisten tehtävien 

suorittamista. Kuvattu muutostrendi ei ole vielä toteutunut äänestämisessä, mutta 

äänestysaktiivisuuden pitkään jatkunut alentuminen ja kansalaisten tietotekniikan 

käytön muuttuminen osaksi arkipäivää luo kuitenkin vähitellen paineita ja 

mahdollisuuksia tietotekniikan käyttöönotolle myös äänestämisessä. 
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IT-palvelujen hyödyntämiseen on vaikuttanut eniten niiden käytön helppous ja 

hyödyllisyys   

Yhdysvaltain ensimmäisiä tietokonevaaleja tutkineen Chinoyn (2010) mielestä uusi 

teknologia ja sen mukanaan tuoma sosiaalisen arvostuksen nousu on ollut avain 

uuden innovaation omaksumiselle uutistoiminnassa ja ilmeisesti muuallakin 

yhteiskunnassa. Sosiaalisella hyödyllä Chinoy tarkoittaa IT-palveluja tulosohjelmissa 

hyödyntävien toimittajien ja samalla myös heidän työnantajiensa arvovallan ja 

maineen kasvamista.  

Suomen ensimmäisessä vaalitulospalvelussa vuonna 1966 sosiaalista hyötyä sai 

lähinnä IBM, jonka tietokoneet saivat paljon positiivista huomiota. Yleisradion 

uutistoimituksissa sosiaalisen hyödyn saaminen ei tämän tutkimuksen mukaan 

vaikuttanut IT-palvelujen käyttöönottoon. Tietokoneella pyrittiin lähinnä 

nopeuttamaan ja monipuolistamaan vaalitulosten tiedottamista.  

Ilmeisesti Suomessa tietokoneen käytöllä ei ollut samanlaista uutuusarvoa kuin 

Yhdysvalloissa vuonna 1952. Vaalitulospalvelussa tietotekniikan käyttöä ovat 

ohjanneet sosiaalisen arvonnousun sijasta vaalitietojärjestelmän helppokäyttöisyys 

ja tulosohjelman sisällössä IT-palveluilla saatavat kilpailuedut, jotka ovat 

konkretisoituneet vaali-illan televisio-ohjelmien korkeina katsojalukuina. 

Helppokäyttöisyyden vaikutukset ovat olleet selvimmin havaittavissa otettaessa 

käyttöön uusi selainpohjainen käyttöliittymä. Chinoy ei havainnut käytön 

helppouden vaikutusta IT:n käyttöönotossa.    

Vaaliennusteen ja grafiikan hyödyntäminen television kuvallisessa ilmaisussa 

muutti tietotekniikan kilpailutekijäksi television tulosohjelmissa vuoden 2003 

eduskuntavaaleista alkaen. Järvinen (2003, 11) toteaa Jay Barneyta (1991, 105-112) 

lainaten, että yrityksellä voi olla kestävän kilpailuedun mahdollisuus, jos yrityksen 

resurssi täyttää neljä ehtoa:  

(a) resurssin pitää olla arvokas siinä mielessä, että se hyödyntää yrityksen ympäristön 
mahdollisuuksia ja/tai neutraloi uhkia, 

(b) resurssin pitää olla harvinainen nykyisten ja mahdollisten kilpailijoiden 
keskuudessa, 

(c) resurssin pitää olla sellainen, ettei sitä voi täydellisesti jäljitellä, 

(d) tälle resurssille ei ole olemassa strategisesti yhtä hyviä korvikkeita, jotka olisivat 
arvokkaita muttei harvinaisia eikä epätäydellisesti jäljiteltävissä. 

Tietotekniikan käyttö Yleisradion vaalitulospalvelussa täyttää ehkä kohtaa (d) 

lukuun ottamatta hyvin Barneyn esittämät kriteerit.  
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Yleisradion ennusteen korvikkeena voitaisiin käyttää ainakin teoriassa 

ovensuukyselyä, mutta sen toimivuus Suomen vaaleissa on epävarmaa. Kilpailijat 

voisivat toteuttaa myös laskennan välituloksiin perustuvia ennusteita Yleisradion 

tapaan, mutta kokemuksen puuttuessa, siinä olisi suuri riski epäonnistua. 

Käytännössä Yleisradio menettää kilpailuedun silloin, kun sähköinen äänestys on 

yleinen, ja suurin osa äänistä on laskettu heti kello 20.00:n jälkeen äänestyksen 

loputtua vaalipäivänä.       

Yhdysvalloissa uutistoimituksissa tietotekniikan omaksuminen on ollut hidasta, 

ja IT:n käyttöönottoon on suhtauduttu Chinoyn mukaan deterministisesti, 

teknologia ohjasi IT-palvelujen käyttöönottoa. Myös Yleisradiossa IT:n 

mahdollisuudet oivallettiin täysin vasta 2000-luvun alussa kilpailutilanteen 

muuttumisen pakottamana. Sitä ennen uutistoimittajat osasivat käyttää tietoteknisiä 

laitteita, mutta IT-palvelun mahdollisuuksia tulosohjelmien sisällön tuottamisessa ei 

käytetty. Tältä osin Yleisradion vaalitulospalvelun analyysin löydökset ovat 

samansuuntaisia Chinoyn tutkimuksen tulosten kanssa.    

6.1.2 IT:n käytön kehittämismahdollisuudet 

Tämän tutkimuksen yksi kysymys on ollut selvittää mitä IT:n käytön 

kehittämismahdollisuuksia vaalien toimittamisessa on nähtävissä historiallisen 

kehityksen pohjalta. Tältä osin tutkimus on suunnittelututkimusta, jolloin etsitään 

Järvisen ja Järvisen (2011, 103) mukaan vastauksia kysymyksiin "voimmeko 

rakentaa tietyn innovaation ja kuinka hyödyllinen on joku innovaatio"?  

Kuviossa 19 on esitetty tiivistelmänä edellisen luvun kohdassa 5.2 tehdyt 

löydökset IT:n käytön kehittämismahdollisuuksien analyysistä.   

 
tutkimuskysymys löydökset 

Mitä IT:n käytön 
kehittämismahdollisuuksia 
vaalien toimittamisessa on 
nähtävissä historiallisen 
kehityksen pohjalta?  

 

Sosiaalisen median hyväksikäyttö ennen äänestämistä vaaleihin 
osallistumista edistävänä keinona olisi tulevaisuuden kannalta tärkeä 
konkreettinen tutkimuskohde. 

Internetäänestyksen käyttöönotto on perusteltua yhtenä keinona 
pysäyttää äänestysaktiivisuuden alenemisen, kunhan 
äänestykselle luodaan luottamuksellinen ilmapiiri.  

Vaikka Suomessa vaalitulospalvelu on huippunopea, siinä on 
edelleen kehittämismahdollisuuksia. 

Kuvio 19.  IT:n käytön kehittämismahdollisuuksia. Tieteen näkökulmasta kiinnostavat löydökset on 
merkitty lihavoinnilla. 
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Suomessa vuoden 2008 kunnallisvaalien yhteydessä suoritetun äänestyspaikoilla 

tapahtuvan sähköisen äänestyksen kokeilun merkittävin tulos oli se, että sähköinen 

äänestäminen äänestyspaikoilla on Suomessa aivan liian kallis. Valitettavasti 

julkisuudessa huomiota sai vain huonoista ohjeista ja käyttöliittymästä johtunut 

virhe, jonka takia 232 ääntä jäi kirjautumatta sähköiseen vaaliuurnaan. Kokeilun 

jälkeen kiinnostus on kohdistunut tietoliikenneverkon avulla tapahtuvaan etä-

äänestykseen, jossa oikeusministeriön (OM 3/021/2013) mukaan nähdään etuina 

kustannussäästöjen lisäksi epäselvien äänestysmerkintöjen tulkintaongelmien 

väheneminen ja vaalien tuloslaskennan nopeutuminen. Vaikutusta 

äänestysaktiivisuuteen ei mainittu. 

Tämän tutkimuksen mukaan suurin hyöty internetäänestyksen 

käyttöönottamisessa olisi äänestysaktiivisuuden nousu. Tältä osin tämä tukee 

Virossa tehtyjen viimeaikaisten internetäänestystä koskeneiden tutkimusten 

tuloksia. 

Suomessa käydyssä julkisessa keskustelussa on toistuvasti esitetty näkemys, että 

internetäänestys ei lisää äänestysaktiivisuutta maassamme. Tämä tutkimus ei tue tätä 

näkemystä seuraavista syistä:   

1. Yleisradio suoritti marraskuussa 2013 kyselytutkimuksen, jossa kysyttiin 
suomalaisten näkemyksiä internetäänestyksestä. Kyselyyn vastanneista 40 
prosenttia arvioi, että internetin käyttö lisäisi omaa äänestysaktiivisuutta ja 
nuorten äänestäjien osalta jopa 90 prosenttia.  

2. Äänestämisen helppous lisää äänestysaktiivisuutta. Internetpalveluja 
käyttämällä äänestäjän ei tarvitse mennä äänestyspaikalle, vaan hän voi 
sopivalla päätelaitteella ensin halutessaan etsiä tietoja ehdokkaista jostain 
internetpalvelusta ja sen jälkeen kirjautua sähköiseen äänestysjärjestelmään 
äänestämään.  

3. Internetäänestämisen käyttöönotto tekee mahdolliseksi ennakkoäänestysajan 
pidentämisen vaalipäivään saakka. Sillä on positiivisia vaikutuksia varsinkin 
nuorten äänestysaktiivisuuteen, koska he tekevät äänestyspäätöksensä hyvin 
myöhään.    

4. Äänestysaktiivisuutta voidaan lisätä tukemalla nuoria äänestäjiä käyttämään 
internetiä äänestämiseen, koska he käyttävät internetpalveluja joka 
tapauksessa päivittäin. Jos nuoren saa äänestämään äänioikeuden saamisen 
jälkeen heti ensimmäisissä vaaleissa, hän äänestää todennäköisesti myös 
myöhemmin.  

Äänestämisen esteiden minimoiminen on ollut Suomen vaalilainsäädännössä jo 

pitkään yksi keskeinen tavoite. Ennakkoäänestyksen käyttöönotolla vuonna 1970 
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pyrittiin helpottamaan äänestämistä ennen vaalipäivää korvaamalla siihen saakka 

käytössä ollut vaikea oteäänestys posteissa tapahtuvalla äänestämisellä. Tätä on 

myöhemmin laajennettu lisäämällä ennakkoäänestyspaikkoja ja pidentämällä 

ennakkoäänestysaikaa. Seuraavaksi äänestämistä helpottavaksi toimenpiteeksi sopii 

hyvin internetäänestyksen käyttöönotto ja sen mahdollistama ennakkoäänestysajan 

pidentäminen vaalipäivään saakka.   

6.2 Käytännön suositukset 

Internetäänestyksen käyttöönotto 

Tämän tutkimuksen mukaan keskeisin kehittämiskohde vaalien toimittamisen 

tietotekniikassa on internetäänestyksen käyttöönotto. Se edellyttää hyvän teknisen 

ratkaisun lisäksi positiivisen asenteen luomista internetin kautta ilman 

viranomaisten valvontaa tapahtuvalle äänestämiselle. Samalla pitää lainsäädännössä 

hyväksyä periaatteet, joiden mukaan äänestämisen helppous on tärkeämpi kuin se, 

että äänestäjän pitää huolehtia vaalisalaisuudesta ja vaalivapaudesta itse, ja että 

äänestäjä voi luovuttaa oman äänioikeutensa jollekin muulle henkilölle. Ongelmana 

on, että nykytekniikalla ei pystytä toteuttamaan todennettavuuden periaatetta. 

Esimerkiksi Virossa on mahdollisuus tarkistaa oman äänen rekisteröityminen 

sähköiseen uurnaan, mutta lopullisessa laskennassa tämä ei ole mahdollista. Tältä 

osin nykyinen vaalijärjestelmä on parempi kuin internetäänestys.  

Jotta internetäänestyksen käyttöönoton suunnittelussa yleisissä vaaleissa voidaan 

edetä, pitäisi aloittaa edellä mainittujen periaatteiden hyväksymistä edellyttävän 

lainsäädännön muutosten valmistelu. Ennen keskeisten periaatteiden hyväksymistä 

tietojärjestelmien suunnittelussa ei voida edetä teknisten ratkaisujen 

yksityiskohtaiseen suunnitteluun. 

 

Vaalien ennakkoäänien laskennan tehostaminen  

  

Toinen vain vaalien ennakkotulosten laskentaa ja tiedottamista koskeva käytännön 

esitys koskee ennakkotulosten tiedottamisen nopeutta, joka viime vaaleissa on 

hidastunut merkittävästi. Vaalien ennakkotulosten tiedottamista voisi edelleen 

nopeuttaa palkkaamalla lisää äänten laskijoita Uudenmaan ja Helsingin 

vaalipiireissä, sillä viimeaikaisissa vaaleissa niiden äänien laskenta on kestänyt 

huomattavasti kauemmin kuin muissa vaalipiireissä. Toinen vaihtoehto on palata 
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niiden osalta harkittuun otantaan perustuvaan ennustamiseen 1960-luvulla käytetyn 

prognoosilaskennan tapaan.   

6.3 Rajoituksia 

Historian tutkimuksessa lähdekritiikki on keskeistä tutkimuksen luotettavuutta ja 

pätevyyttä arvioitaessa. Se voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen kritiikkiin. Ulkoinen 

lähdekritiikki arvioi lähteen aitoutta, sen liittymistä tutkittavaan ilmiöön sekä kuka 

ja milloin on lähteen laatinut. Sisäisellä kritiikillä arvioidaan aitona pidettävän 

lähteen luotettavuutta, jolloin pitää selvittää muun muassa kysymystä oliko sen 

laatijalla ymmärrystä lähteen sisällön laatimiseksi. Tiukan lähdekritiikin lisäksi 

nykyisin historiantutkimuksessa korostuu lähteiden tulkinta eikä pelkästään 

lähteiden kuvaus. (Howell & Prevenier 2001, 60). Näin on toimittu myös tässä 

tutkimuksessa. 

Tietokonevaalien kuvausten yhteydessä suoritettiin koko ajan lähdekritiikkiä ja 

tutkittiin lähdeaineiston tarkoituksenmukaisuutta ja kattavuutta 

tutkimuskysymysten näkökulmasta. Eri vaalien kuvausten keskeisimpiä lähteitä ovat 

olleet Yleisradion vaalitulospalveluprojektien yhteydessä laaditut kirjalliset 

alkuperäiset dokumentit tai niiden kopiot. Laatijoina ovat olleet projektien 

johtoryhmien jäsenet ja toteuttamistyöhön osallistuneet asiantuntijat. Tältä osin 

käytetyt lähteet täyttävät sisäisen lähdekritiikin vaatimukset. Yleisradion 

tulosohjelmien sisältöjä eduskuntavaaleissa on selvitetty Yleisradion media-

arkistojen alkuperäisistä tallenteista tehdyistä digitoiduista kopioista. Alkuperäisiä 

lähdeaineistoja ovat myös Yleisradion johtokunnan pöytäkirjat ja television 

katselijatutkimusten tulokset. Täydentävää aineistoa ovat olleet vaaleja koskeneet 

lehtileikkeet, oma aineisto ja kokemus sekä asiantuntijoitten haastattelut ja 

keskustelut heidän kanssaan. Näin ollen myös ulkoisen lähdekriteerin vaatimukset 

täyttyvät.     

 Kysymyksessä on tapaustutkimus, jossa tutkimuskohteena on ollut Yleisradion 

vaalitulospalveluissa käyttämä tietotekniikka 1966–2014 välisenä aikana 

toimitetuissa yleisissä vaaleissa. Voidaan väittää, että aineisto ei ole riittävän kattava 

johtopäätösten tekemiseen IT:n käytöstä myös muista, lähinnä oikeusministeriön 

vastuulla olevista vaalien toimittamiseen liittyvistä toiminnoista. Tämän 

välttämiseksi aineistoa on täydennetty oikeusministeriön vaalitietojärjestelmiä 

koskevilla raporteilla, joista suuri osa on saatavissa oikeusministeriön 

internetpalvelusta (www.vaalit.fi).     
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Tällä hetkellä tietotekniikan käyttö lisääntyy nopeasti vaalien valmisteluvaiheissa. 

Vaalikoneet ja sosiaalisen median sovellukset ovat saavuttaneet suuren suosion. 

Tämä tutkimus ei tältä osin anna riittävää kuvaa vaaleihin liittyvästä tietotekniikasta, 

koska tutkimus keskittyy viranomaisten ja median toimintaan.  

Sekä rajoituksena että etuna voidaan pitää tutkijan osallistumista jokaiseen 

Yleisradion vaalitulospalveluissa käytetyn tietotekniikan toteuttamiseen vuodesta 

1970 alkaen vuoteen 2006 saakka. Vaarana on se, että tutkittavat tapahtumat 

nähdään yksipuolisesti ja puolueellisesti. Tutkimuksen kuluessa on 

tutkimusaiheeseen syntynyt kuitenkin objektiivista tutkimusotetta vahvistavaa 

etäisyyttä, joka eliminoi vaaraa yksipuolisista tai puolueellisista tulkinnoista.   

6.4 Jatkotutkimusaiheita 

Sosiaalisen median tutkimus vaaleihin valmistautumisessa 

Vaalien toimittamisessa käytetyn tietotekniikan historian tutkimuksen yhteydessä 

on tullut esille IT:n käytön määrän nopea kasvu vaaleihin valmistautumisessa. 

Vaalikoneet ja sosiaalinen media kokonaisuudessaan ovat olleet näkyvästi esillä. 

Sosiaalisen median käyttö vaaleihin valmistautumisessa kaipaa tieteellistä 

tutkimusta. Varsinkin sen käyttö yhtenä keinona lisätä äänestysaktiivisuutta olisi 

tärkeä tutkimusalue. 

Positiivisen asenteen luominen internetäänestyksen käyttöönotolle 

Kuten edellä on todettu, internetäänestyksen käyttöönoton onnistuminen edellyttää 

luottamusta sen toimintaan. Aluetta on tutkittu vähän, vaikka se on 

internetäänestyksen onnistumisen kannalta vähintään yhtä tärkeä kuin luotettavan 

etä-äänestyksen mahdollistavan tietojärjestelmän toteuttaminen. Alue kaipaa 

tieteellistä lisätutkimusta.  
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