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Liite A

Lisätietoja aineistosta

A.1 Lisätietoja muuttujien koodauksesta

BV1 Äänestyksen tulos (ei huomioi määräenemmistösääntöä)
Majoriteetti on laskettu annetuista äänistä, joita ei välttämättä ole 199. Muuttujassa ei ole huo-
mioitu määräenemmistösääntöä.

BV2 Äänestyksen numero täysistunnossa
Numeroinnissa on noudatettu eduskunnan käytäntöjä. Numerointi noudattaa 24 tunnin periodia
eli kalenteripäivää. Numerointi voi jatkua täysistunnosta toiseen, jos täysistunnot ovat saman
vuorokauden aikana. Yöllä tapahtuneessa istunnossa numerointi voi alkaa alusta, jos äänestys
tapahtuu seuraavan vuorokauden puolella. Tällöin seuraavat äänestykset seuraavissa saman päi-
vän aikana olevissa täysistunnoissa seuraavat numerointia, joka alkoi yöllä.

BV3 Äänestyksen kellonaika
Tässä muuttujassa on sisältöä vuodesta 1996 alkaen, sillä aiemmille vuosille tietoa ei ollut saa-
tavissa.

BV4 Täysistunnon numero valtiopäivillä
Alkaa yhdestä ja loppuu viimeiseen täysistuntoon, joka joissakin tapauksissa on seuraavana ka-
lenterivuotena.

BV12 Äänestyksen syy
Kertoo myös suurimmassa osaa tapauksista kansanedustajan, joka ehdotti äänestystä.

BV13 Ehdotuksen/esityksen otsikko
Joissakin tapauksissa avovastaus alkaa numerolla, joka kertoo ehdotuksen/esityksen numeron
täysistunnon esityslistalla.

BV15 Ehdotuksen/esityksen käsittelytapa/käsittelyvaihe
1.3.2000 lähtien, kun Suomen uusi perustuslaki tuli voimaan, lain viimeisestä käsittelystä tuli
toinen käsittely, kun aiemmat ensimmäinen ja toinen käsittely yhdistettiin. Ennen 1.3.2000 vii-
meinen käsittely on kolmas käsittely.
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A. Lisätietoja aineistosta

BV16 Ehdotuksen/esityksen taustatietoa
Muuttuja sisältää lyhenteitä (kirjainkoodeja), jotka selitetään tässä koodikirjan liitteessä. En-
simmäinen lyhenne kertoo äänestyksen tyypin. Toinen kirjainkoodi muotoa XxVM kertoo va-
liokunnan, joka on käsitellyt hallituksen esityksen, ja kirjainkoodia seuraava numero on raportin
numero (esim. StVM 2 = Sosiaali- ja terveysvaliokunnan raportti numero 2). Esitystä käsitel-
lään täysistunnossa tämän raportin pohjalta. Lyhenteiden selitykset löytyvät myös eduskunnan
www-sivuilta (www.eduskunta.fi).

A.2 Puolueista ja yhden henkilön ryhmistä käytetyt lyhen-
teet

Puolueet

kesk Suomen Keskusta
kok Kansallinen Kokoomus
nuors Nuorsuomalainen puolue
ps Perussuomalaiset
rkp Suomen ruotsalainen kansanpuolue (ent. Ruotsalainen kansanpuolue)
sd Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
skl-kd Suomen Kristillisdemokraatit (ent. Suomen kristillinen liitto)
smp Suomen maaseudun puolue
va-r Vasemmiston remonttiryhmä
vas Vasemmistoliitto
vihr Vihreä liitto

Yhden henkilön ryhmät

alk Aittoniemi, Sulo
epu Puhjo, Veijo
erl-r Erlund, Rainer
evir Virtanen, Pertti
sr Riihijärvi, Heikki
hs Suhonen, Hannu
lkp Ukkola, Tuulikki
rem Kuisma, Risto
ps Vistbacka, Raimo (ennen vuotta 2003)
ves Laukkanen, Vesa

A.3 Vaalipiirit

Vaalipiirit vuosina 2004-2010
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A.4. Muuttujassa BV16 käytetyt lyhenteet

kymi Kymi
lappi Lappi
vaasa Vaasa
helsinki Helsinki
satakunta Satakunta
e-savo Etelä-Savo
v-s Varsinaissuomi
keski-s Keski-Suomi
p-karjala Pohjois-Karjala
hame Häme
pirkanmaa Pirkanmaa
uusimaa Uusimaa
p-savo Pohjois-Savo
oulu Oulu
aland Ahvenanmaa

Vaalipiirit vuosina 1991-1998

lappi Lappi
helsinki Helsinki
turku-p Turun pohjoinen
turku-e Turun eteläinen
uusimaa Uusimaa
vaasa Vaasa
hame-e Hämeen eteläinen
hame-p Hämeen pohjoinen
kuopio Kuopio
mikkeli Mikkeli
kymi Kymi
oulu Oulu
keski-s Keski-Suomi
p-karjala Pohjois-Karjala
aland Ahvenanmaa

A.4 Muuttujassa BV16 käytetyt lyhenteet

Äänestyksen tyyppi (sisältää tärkeimmät)

HE Hallituksen esitys
LA lakialoite
VNS valtioneuvoston selonteko
VNT valtioneuvoston tiedonanto
VK välikysymys
K kysymys
M muistio
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A. Lisätietoja aineistosta

VJL vahvistamaton lakiesitys
TAA talousarvioaloite
PNE puhemiesneuvoston ehdotus
TA toivomusaloite
LJL lepäämään jätetty lakiesitys
LTA lisätalousarvioaloite

Eduskunnan valiokunnat vuonna 2010

SuVM Suuri Valiokunta
TrVM Tarkastusvaliokunta
PeVM Perustuslakivaliokunta
UaVM Ulkoasiainvaliokunta
VaVM Valtiovarainvaliokunta
HaVM Hallintovaliokunta
LaVM Lakivaliokunta
LiVM Liikenne- ja viestintävaliokunta
MmVM Maa- ja metsätalousvaliokunta
PuVM Puolustusvaliokunta
SiVM Sivistysvaliokunta
StVM Sosiaali- ja terveysvaliokunta
TaVM Talousvaliokunta
TuVM Tulevaisuusvaliokunta
TyVM Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
YmVM Ympäristövaliokunta
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