suomeksi

Kaikille avoin

e d us k u n na n
k i r ja s t o
tietoa yhteiskunnasta, oikeudesta
ja eduskunnasta

Eduskunnan kirjasto on kaikille avoin kirjasto.

1872
1913

eduskunnan kirjasto perustettiin

kirjasto avattiin kaikkien käyttöön

Se palvelee eduskunnan lisäksi jokaista,
joka tarvitsee tietoa eduskunnasta, oikeudesta
tai yhteiskunnasta.
Eduskunnan arkisto toimii kirjaston yhteydessä.

Kirjaston sisäänkäynti on Aurorankadun puolella. Ovella on turvatarkastus.
Henkilöllisyyttä ei tarkasteta.
Tarkempia tietoja Eduskunnan kirjaston ja arkiston palveluista löydät
verkkosivuiltamme www.eduskunta.fi/kirjasto.
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Eduskunnan kirjaston
aineistot ja aihealueet
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Kirjastossa on tietoa eduskunnasta ja sen toimin
nasta. Kokoelmassa on parlamentteja koskevan
kirjallisuuden lisäksi eduskunnan valtiopäiväasia
kirjasarjan painettu versio täysistuntopöytäkirjoi
neen. Uudemmat eduskuntatyöhön liittyvät asiakir
jat löytyvät verkosta osoitteesta www.eduskunta.fi.

Kirjaston Arkadia-kokoelma sisältää kansanedusta
jien kirjoittamia kirjoja politiikasta ja eduskunta
työstä aina vuodesta 1907 alkaen.

Oikeudellisen aineiston kokoelma koostuu lakikir
joista, koti- ja ulkomaisista säädöksistä, valtiopäivä
asiakirjoista, komiteanmietinnöistä, oikeustapauskokoelmista, oikeustieteellisestä kirjallisuudesta
ja oikeudellisista verkkotietopalveluista.

Selma-kokoelmatietokanta sisältää ajantasaiset
tiedot Eduskunnan kirjaston kokoelmasta. Selman
aineistotiedot ovat tarjolla myös Finna.fi-palve
lussa. Selma löytyy kirjaston kotisivulta tai suo
raan osoitteesta eduskunnankirjasto.finna.fi.

Yhteiskunnallisen tiedon kokoelmaan kuuluu poli
tiikkaa, yhteiskuntahistoriaa ja kansainvälisiä suhteita
käsitteleviä kirjoja ja lehtiä. Kirjastossa on Euroopan
unionin sekä esimerkiksi YK:n ja sen erityisjärjestöjen,
OECD:n ja Euroopan neuvoston asiakirjoja ja julkai
suja sekä niiden toimintaa koskevaa kirjallisuutta.

Kansallisten kulttuuriaineistojen digitaaliset
arkistot ovat käytettävissä Eduskunnan kirjastos
sa. Saatavilla on radio- ja tv-arkisto, verkkosivujen
arkisto sekä mm. digitoituja vanhoja aikakauslehtiä.

Kirjastossa on käytettävänä koti- ja ulkomaisia
tietokantoja sekä elektronisia lehtiä ja kirjoja.
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Kuva-arkisto

Eduskunnan arkisto palvelee
kirjaston yhteydessä

Valtiopäivätyöhön liittyvät asiakirjat

Eduskunnan arkistossa säilytetään säätyvaltiopäivien
alkuperäisiä asiakirjoja vuosien 1863–1864 valtiopäivis
tä aina vuosien 1905–1906 ylimääräisiin valtiopäiviin
saakka. Asiakirjat on arkistoitu valtiopäivittäin ja sää
dyittäin. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat aatelitto
mien säätyjen ja säätyvaltiopäivillä asetettujen valio
kuntien asiakirjat.
Arkistossa säilytetään vuonna 1907 toimintansa
aloittaneen yksikamarisen eduskunnan alkuperäisiä
asiakirjoja. Täysistuntojen pöytäkirjat ja muut keskei
set valtiopäiväasiakirjat asia- ja henkilöhakemistoi
neen ovat käytettävissä painettuina ja digitoituina.
Kaikkia valtiopäivätyöskentelyyn liittyviä alku
peräisasiakirjoja, kuten valiokuntien pöytäkirjoja liit
teineen ja asiakirja-akteineen, täysistuntojen äänes
tystuloksia ja puhemiesneuvoston pöytäkirjoja, ei ole
julkaistu painettuina.
Erikoiskokoelmat

Arkistossa säilytetään kymmeniä erillisiä asiakirja- ja
aineistokokonaisuuksia, jotka ovat syntyneet edus
kunnan piirissä tai jotka muuten sivuavat eduskun
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Eduskunnan kuva-arkistossa säilytetään eduskun
taan ja eduskuntatyöhön liittyviä valokuvia. Valokuvia
on 1960-luvulta lähtien. Tätä edeltävää historiallista
materiaalia on säilynyt vain satunnaisesti.
Digitaalisia valokuvia lainataan kuva-arkistos
ta veloituksetta tiedonvälityksellisiin tarkoituksiin.
Kuvia ei luovuteta markkinointiin tai mainontaan.
Pieni osa kuva-arkiston kokoelmasta on saatavilla
eduskunnan kuvapalvelussa osoitteessa
kuvapalvelu.eduskunta.fi .
Eduskunnan Flickr-tilillä FinnishParliament
(www.flickr.com/finnishparliament) julkaistaan ajankohtaisia kuvia eduskunnasta. Kuvia voi käyttää tie
donvälitystä palveleviin tarkoituksiin hyviä tapoja
noudattaen.

Käyttömikrofilmeille kuvattuna ovat:
Valiokunta-aineisto (1907–)
Kansliatoimikunnan pöytäkirjat (1985–)
Täysistuntojen äänestystulokset (1975–)
Eduskunnan palkkavaltuuskunnan
pöytäkirjat (1970–1992)
CD- ja DVD -romeille digitoituina
pdf-tiedostoina ovat:
Valiokuntien asiakirjat (2003–)

nan toimintaa. Näiden erikoiskokoelmien luettelot
ovat esillä kirjastossa sekä arkiston verkkosivuilla.
Veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto

Veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto koos
tuu entisten ja pitkäaikaisimpien istuvien kansan
edustajien syvähaastatteluista. Keskimäärin noin
kuuden tunnin pituiset haastattelut käsittelevät haas
tateltavien poliittista uraa ja ennen kaikkea toimintaa
kansanedustajina.
Kirjaston johtaja myöntää haastatteluaineistoon
tutkimuslupia hakemusten perusteella.
Asiakirja-aineiston käyttö

Eduskunnan arkistoon tallennetaan pääsääntöisesti
vain eduskunnassa tuotettua asiakirja-aineistoa. Käyt
töön tarvittavat asiakirjat tilataan kirjaston asiakaspal
velusta ja niitä saa tutkia vain kirjaston tiloissa.
Valtaosa eduskunnan arkiston asiakirjoista on
julkisia. Kuitenkin osa valiokuntien asiakirjoista on
salassa pidettäviä 25 vuoden ajan tai kunnes valio
kunta kumoaa salassapidon. Salassa pidettävien
asiakirjojen käyttöön on mahdollista hakea lupaa.
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Eduskunnan kirjaston palvelut

Eduskunnan kirjaston asiakkaaksi

Kirjastokortin saa kirjaston asiakaspalvelusta täyttä
mällä kirjastokorttihakemuksen ja todistamalla hen
kilöllisyyden. Kirjastokortilla voi lainata aineistoa,
uusia lainoja, varata lainassa olevia julkaisuja ja tehdä
varastotilauksia.
Lainaus

Aineistoa voi lainata asioimalla kirjastossa tai kauko
lainaamalla toisten kirjastojen välityksellä. Julkaisu
jen laina-aika on 28 vrk. Lainan voi uusia enintään 12
kertaa.
Aineistot

Käsikirjastossa ovat valtiopäiväasiakirjat, säädösko
koelma, lakikirjoja eri maista, tärkeimmät oikeustie
teelliset kirjat, Arkadia-kokoelma sekä hakuteoksia ja
sanakirjoja. Näitä, kuten kirjastossa luettavissa olevia
lehtiä, ei saa kotilainaan.
Palvelukerroksen avokokoelmassa ovat aikakaus
lehdet vuoteen 2004 asti.
Itsepalvelukerroksen avokokoelmassa on kirjalli
suutta vuodesta 1998 alkaen aiheenmukaisessa järjes
tyksessä. Lisäksi avokokoelmassa on lehtiä vuodesta
2005 alkaen sekä komiteanmietintöjä.
Varastossa ovat esimerkiksi valtiopäiväasiakirjo
jen lainakappaleet, vanhempi kirjallisuus ja useimmat
kansainvälisten järjestöjen julkaisut. Niitä saa käyt
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töön tekemällä varastotilauksen kirjaston asiakaspal
velussa tai Selma-kokoelmatietokannan kautta.
Kaukopalvelu

Eduskunnan kirjaston aineistoa saa lainaksi myös
toisten kirjastojen välityksellä kaukopalveluna. Kau
kopalvelu tilaa muiden kirjastojen aineistoa kansan
edustajille, eduskunnan henkilökunnalle sekä Edus
kunnan kirjaston erityisalojen tutkijoille.
Laitteet

Kirjastossa on asiakastietokoneita Selma-hakupalvelun
ja tavallisimpien toimisto-ohjelmien käyttöä varten.
Selmasta voi tarkastella omia lainoja ja uusia ne, voi
tehdä varauksia lainassa oleviin teoksiin sekä varastoti
lauksia.
Oman päätelaitteen saa tuoda kirjastoon. Eduskun
nan langaton vierasverkko (WIFI) on asiakkaiden käy
tössä maksutta.
Yhdeltä asiakastietokoneelta saa tulostaa maksutta
eduskunta-aineistoa eduskunnan verkkosivuilta ja sää
döksiä Finlexistä.
Kirjastossa on mikrofilmien luku- ja skannauslaite
esimerkiksi vanhojen sanomalehtien ja arkisto-aineis
tojen käyttöä varten. Laitevaraukset kirjaston asiakas
palvelusta.
Kirjastossa on lisäksi kopiokone ja kaksi skanneria.
Kaikki laitteet ja langaton verkko on tarkoitettu tut
kimustyötä, tiedonhankintaa ja opiskelua varten.

Tietopalvelu ja tiedonhaku

Asiakaskoulutus

Eduskunnan kirjaston tietopalvelu auttaa tiedonhaus
sa ja etsii tarvittaessa yksityiskohtaisempaa tietoa edus
kunnasta, lainsäädännöstä ja yhteiskunnasta.
Kysymyksen voi esittää puhelimitse, sähköpostitse,
kirjaston verkkosivujen lomakkeella tai asioiden kirjas
ton asiakaspalvelussa.
Henkilökohtaista tiedonlähteiden käytön opastusta
saa varaamalla ajan etukäteen.
Kirjaston verkkosivuilla on tiedonhaun apuväli
neitä, kuten kokoelmatietokanta Selma ja asiasanasto
(EKS).
Sivuilta löytyy valmiiksi koottuja tietopaketteja:
lakihankkeiden tietopaketit (LATI), historia-aiheiset tie
topaketit ja tietopaketteja Euroopan unionista, kansain
välisistä järjestöistä, säädöslähteistä ja muista aiheista.

Järjestämme säännöllisesti kaikille avointa tiedonläh
teiden käytön koulutusta ja kirjaston aihealueisiin liit
tyviä luentoja.

Avuksesi tiedonhakuun:
Aiheenmukaiset tietopaketit
lati-tietopaketit
eks-asiasanasto
Suomen valtiopäiväasiakirjojen käytön 		
opas
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Tutkijainsali

Tutkijainsalissa on kymmenen paikkaa. Käyttöoikeu
det myönnetään hakemusten perusteella puolivuosit
tain. Paikkoja annetaan ensi sijassa niille tutkijoille,
jotka käyttävät Eduskunnan kirjaston kokoelmia ja
eduskunnan arkiston aineistoja tutkimuksessaan.

Lukusali

Kirjastossa on 70-paikkainen, rauhallinen lukusali.

Muut tilat

Kirjastossa on luentosali, näyttelytila ja asiakkaiden
varattavissa oleva 10-paikkainen kokoushuone.

Kirjastoesittelyt

Ryhmille voi tilata kirjaston ja arkiston esittelyn.
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Aukioloajat

Eduskunnan kirjasto on auki
maanantai–perjantai
9−18
Kirjaston tietopalvelu, kaukopalvelu ja arkiston
päivystys maaanantai−perjantai
9−15

läi

tin

Poikkeavat aukioloajat ilmoitetaan kirjaston verkko
sivuilla, Facebook-sivuilla, ilmoitustauluilla ja ulkoovessa.
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Asiakaspalvelu 			
09 432 3423
Tietopalvelu (ma−pe 9−15)
09 432 3432
Kaukopalvelu (ma−pe 9−15)
09 432 3450
Arkisto (ma−pe 9−15) 		
09 432 3489
Kuva-arkisto (ma−pe 9−15)
09 432 3438
Eduskunnan kirjaston johtaja
09 432 3401
Vaihde 				09 4321
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KUVATIEDOT

Postitalo
KANSI
Hanne Salonen / Eduskunta

www.eduskunta.fi/kirjasto
www.facebook.com/Eduskunnankirjasto
parlamenttikirjasto.blogspot.com
www.youtube.com/user/Eduskunnankirjasto
twitter.com/EdariFi

SIVUT 8, 9, 17
Hanne Salonen / Eduskunta

Sähköposti

SIVUT 4, 7, 11
STT-Lehtikuva / Martti Kainulainen / Eduskunta

kirjasto@eduskunta.fi
arkisto@eduskunta.fi
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