AVOIMUUDEN AIKAJANA
Vuodesta 1913 alkaen Eduskunnan kirjasto on ollut kaikille avoin julkinen kirjasto. Siitä lähtien
Eduskunnan kirjastoa on kehitetty kaikkien tiedontarvitsijoiden avoimeksi eduskuntatiedon,
oikeudellisen tiedon ja yhteiskuntatiedon kirjastoksi.
Avoimuuden aikajana kertoo tarinoin ja kuvin, mitä tämä käytännössä tarkoittaa.
Tarina alkaa kirjaston perustamisesta vuonna 1872. Vuosittain etenevä aikajana vastaa mm.
kysymykseen, millaista oli olla asiakkaana Eduskunnan kirjastossa vuosina 1948 ”Asiakkaana
kirjastossa”, 1954 ” Opas kirjaston käyttöön” ja 1996 ” Helsingin parasta kirjastopalvelua”.
Avoimuuden aikajana julkaistiin Eduskunnan kirjaston 141-vuotissyntymäpäivänä 3.6.2013
kirjaston verkkosivuilla. Verkkosivu-uudistuksessa aikajana poistui verkosta, mutta on nyt
luettavissa ja katseltavissa pdf-tiedostona.
Avoimuuden aikajanan on koonnut, kirjoittanut ja kuvittanut kirjaston informaatikko Päivi Erkkilä.
Kuvat: Eduskunnan kuva-arkisto, Päivi Erkkilä, Heikki Rajala ja Hanne Salonen.

Päivi Erkkilä 29.4.2016, päivitetty helmikuussa 2022

2

Sisällys
AVOIMUUDEN AIKAJANA ..................................................................................................................................... 1
Avoimuuden aikajanan teemat ..................................................................................................................................... 4
Arkisto ...................................................................................................................................................................... 4
Asiakkaat .................................................................................................................................................................. 4
Avoimeksi kirjastoksi ............................................................................................................................................... 4
Eduskunnan kirjasto ................................................................................................................................................. 4
Kokoelmat ................................................................................................................................................................ 4
Palvelut ..................................................................................................................................................................... 4
Sosiaalinen media ..................................................................................................................................................... 5
Sota-ajat .................................................................................................................................................................... 5
Tilat .......................................................................................................................................................................... 5
Verkkopalvelut ......................................................................................................................................................... 5
Avoimuuden aikajana vuosittain .................................................................................................................................. 6
1872 Eduskunnan kirjasto perustetaan ..................................................................................................................... 6
1891 Kirjasto muuttaa Säätytaloon........................................................................................................................... 6
1906 Valtiopäiväuudistus lisää tiedontarvetta .......................................................................................................... 6
1908 Herää ajatus kaikille avoimesta Eduskunnan kirjastosta ................................................................................. 7
1913 Kaikille avoin julkinen kirjasto! ...................................................................................................................... 7
1914 Arkisto turvaan sodalta .................................................................................................................................... 7
1918 Säätytalo punakaartin hallussa......................................................................................................................... 7
1919 Vapaakappalekirjastoksi .................................................................................................................................. 8
1922 Kirjaston lainaus- ja järjestyssääntö ................................................................................................................ 8
1931 Kirjasto muuttaa Eduskuntataloon................................................................................................................... 8
1939 Talvisota sulkee kirjaston ................................................................................................................................ 9
1941 Jatkosodan ajan kirjasto on auki ...................................................................................................................... 9
1943 Sotaväestä päästään opiskelulomille ............................................................................................................. 10
1945 Paluu normaaliin ............................................................................................................................................ 10
1948 Eduskunnan kirjaston kertomus julkiseksi asiakirjaksi ................................................................................. 11
1948 Uushankintaluettelo alkaa ilmestyä ............................................................................................................... 11
1948 Asiakkaana kirjastossa................................................................................................................................... 11
1950 Kurssikirjoja opiskelijoille ............................................................................................................................ 12
1951 Näyttelytoiminta alkaa................................................................................................................................... 12
1954 Opas kirjaston käyttöön ................................................................................................................................. 12
1956 Eduskunnan kirjaston julkaisuja -sarja alkaa................................................................................................. 13
1957 Tarjolla ilmaista ja kaikille avointa koulutusta .............................................................................................. 13
1962 Valtion virallisjulkaisut ................................................................................................................................. 13
1962 Arkiston aineistojen mikrofilmaus alkaa ....................................................................................................... 14
1968–1971 Avoimuus vaarassa .............................................................................................................................. 14
1968 Kysy neuvojalta ............................................................................................................................................. 15
1968 Harmaan kirjallisuuden aarreaitta − virallisjulkaisuja ympäri maailmaa ...................................................... 15
1972 100-vuotias Eduskunnan kirjasto................................................................................................................... 16
1978 Ulko-ovi avataan suoraan Aurorankadulle .................................................................................................... 16

3
1984 Bibliographia iuridica Fennica ...................................................................................................................... 17
1988 Veteraanikansanedustajien muistitiedon tallentaminen alkaa ....................................................................... 17
1990 Kohti sähköistä tiedonhallintaa − EKI asiakaskäyttöön ................................................................................ 18
1992 Selma-kokoelmatietokanta ............................................................................................................................ 18
1994 Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä ........................................................................................... 19
1995 Kirjasto tuo esille eduskunnan ensimmäiset naiset ....................................................................................... 19
1995 EU-tietopalvelu alkaa .................................................................................................................................... 20
1995 Kirjaston internet-sivut avataan ..................................................................................................................... 20
1996 Helsingin parasta kirjastopalvelua ................................................................................................................. 21
1997 ELKI internetissä tapahtuvan tiedonhaun apuvälineeksi ............................................................................... 21
1999 Kortistolaatikot historiaan ............................................................................................................................. 22
1999 Päämääränä tyytyväinen asiakas: neuvonta- ja arkistopalvelun strategia ..................................................... 22
1999 Itsepalvelukokoelma ...................................................................................................................................... 23
2000 Kirjasto vie eduskuntatietoa maakuntiin ....................................................................................................... 23
2001 Kysy kirjastonhoitajalta ................................................................................................................................. 23
2002 Kirjasto täyttää 130 vuotta ............................................................................................................................. 23
2005 Suomen valtiopäiväasiakirjat: käytön opas ................................................................................................... 24
2007 Sinun kirjastosi eduskunnassa ....................................................................................................................... 24
2007 Parlamenttikirjasto-blogi ............................................................................................................................... 24
2009 Facebook........................................................................................................................................................ 25
2010 Kulttuuria digiarkistoissa............................................................................................................................... 25
2011 Iloa ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta ........................................................................................................... 25
2011 Jalostettua tietoa kokoon ja jakoon – LATI................................................................................................... 26
2012 EKS-asiasanastolle uusi käyttöliittymä ......................................................................................................... 26
2012 Kirjasto muuttaa remontin tieltä Postitaloon ................................................................................................. 26
2012 Eduskunnan kirjasto järjestää Pre IFLAn ...................................................................................................... 27
2013 Avoimen tiedon asialla jo 100 vuotta ............................................................................................................ 28
2013 Twitterissä EdariFI ........................................................................................................................................ 29
2013 Eduskunnan kirjasto – 100 vuotta avoimuuden asialla -video ...................................................................... 29
2014 Paluu Aurorankadulle .................................................................................................................................... 29
2015 Uudet verkkosivut ......................................................................................................................................... 30
2015 Kirjaston käyttö kääntyy kasvuun ................................................................................................................. 30
2016 Tietopaketti naisten äänioikeudesta ............................................................................................................... 31
2017 Kirjaston asiakkaat ........................................................................................................................................ 31
2018 Vuoden arkistoteko ........................................................................................................................................ 31
2018 Aukioloajat muuttuvat ................................................................................................................................... 32
2019 Kesäkirjasto ................................................................................................................................................... 32
2020 Koronapandemia............................................................................................................................................ 32

4

Avoimuuden aikajanan teemat
Avoimuuden aikajanaan voi kronologisen esityksen lisäksi tutustua aikajanassa esiintyvien
teemojen kautta.

Arkisto
1914 ”Arkisto turvaan sodalta”
1962 ”Arkiston aineistojen mikrofilmaus alkaa”
1988 ”Veteraanikansanedustajien muistitiedon tallentaminen alkaa”
2018 Vuoden arkistoteko

Asiakkaat
1922 ”Kirjaston lainaus- ja järjestyssääntö”,
1945 ”Paluu normaaliin”
1948 ”Asiakkaana kirjastossa”,
1950 ”Kurssikirjoja opiskelijoille”,
1954 ”Opas kirjaston käyttöön”,
1996 ”Helsingin parasta kirjastopalvelua”
2017 Kirjaston asiakkaat

Avoimeksi kirjastoksi
1906 ”Valtiopäiväuudistus lisää tiedon tarvetta”,
1908 ”Herää ajatus kaikille avoimesta Eduskunnan kirjastosta”,
1913 ”Kaikille avoin julkinen kirjasto!”
1948 ”Eduskunnan kirjaston kertomus julkiseksi asiakirjaksi”,
1968–1971 ”Avoimuus vaarassa”
1978 ”Ulko-ovi avataan suoraan Aurorankadulle”
2013 ” Avoimen tiedon asialla jo 100 vuotta”
2013 Eduskunnan kirjasto – 100 vuota avoimuuden asialla -video

Eduskunnan kirjasto
1872 ”Eduskunnan kirjasto perustetaan”,
1972 ”100-vuotias Eduskunnan kirjasto”,
1999 ”Päämääränä tyytyväinen asiakas: neuvonta- ja arkistopalvelun strategia”
2002 ”130-vuotias Eduskunnan kirjasto”,
2011 ”Iloa ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta”
2012 Eduskunnan kirjasto järjestää Pre IFLAn
2013 ” Avoimen tiedon asialla jo 100 vuotta”
2015 Kirjaston käyttö kääntyy kasvuun
2020 Koronapandemia

Kokoelmat
1919 ”Vapaakappalekirjastoksi”,
1945 ”Paluu normaaliin”,
1948 ”Uushankintaluettelo alkaa ilmestyä”,
1950 ”Kurssikirjoja opiskelijoille”
1956 ”Eduskunnan kirjaston julkaisuja -sarja alkaa”
1962 ”Valtion virallisjulkaisut”
1968 ”Harmaan kirjallisuuden aarreaitta − virallisjulkaisuja ympäri maailmaa”
1984 ”Bibliographia iuridica Fennica”
1994 ”Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä”

Palvelut
1951 ”Näyttelytoiminta alkaa”
1957 ”Tarjolla ilmaista ja kaikille avointa koulutusta”,
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1968 ”Kysy neuvojalta”,
1995 ”Kirjasto tuo esille eduskunnan ensimmäiset naiset”
1995 ”EU-tietopalvelu alkaa”,
1999 ”Itsepalvelukokoelma”
2000 ”Kirjasto vie eduskuntatietoa maakuntiin”
2001 ”Kysy kirjastonhoitajalta”
2005 ”Suomen valtiopäiväasiakirjat: käytön opas”,
2007 ”Sinun kirjastosi eduskunnassa”
2011 ”Jalostettua tietoa kokoon ja jakoon – LATI”
2016 Tietopaketti naisten äänioikeudesta
2018 Aukioloajat muuttuvat
2019 Kesäkirjasto

Sosiaalinen media
2007 ”Parlamenttikirjasto-blogi”,
2009 ”Facebook”,
2013 ”Twitterissä EdariFI”

Sota-ajat
1914 ”Arkisto turvaan sodalta”,
1918 ”Säätytalo punakaartin hallussa”,
1939 ”Talvisota sulkee kirjaston”,
1941 ”Jatkosodan ajan kirjasto on auki”,
1943 ”Sotaväestä päästään opiskelulomille”,
1945 ”Paluu normaaliin”

Tilat
1891 ”Kirjasto muuttaa Säätytaloon”,
1918 ”Säätytalo punakaartin hallussa”,
1931 ”Kirjasto muuttaa Eduskuntataloon”,
1978 ”Ulko-ovi avataan suoraan Aurorankadulle”,
2012 ”Kirjasto muuttaa remontin tieltä Postitaloon”
2014 Paluu Aurorankadulle

Verkkopalvelut
1990 ”Kohti sähköistä tiedonhallintaa − EKI asiakaskäyttöön”
1992 ”Selma-kokoelmatietokanta”
1995 ”Kirjaston internet-sivut avataan”,
1997 ”ELKI internetissä tapahtuvan tiedonhaun apuvälineeksi”,
1999 ”Kortistolaatikot historiaan – Selmasta löytyy kaikki internetissä”
2007 ”RSS-syötteet otetaan käyttöön”,
2010 ”Kulttuuria digiarkistoissa”,
2012 ”EKS-asiasanastolle uusi käyttöliittymä”
2015 Uudet verkkosivut
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Avoimuuden aikajana vuosittain
1872 Eduskunnan kirjasto perustetaan
Ruotsin valtiopäiväkirjasto lahjoittaa vuonna 1872 Ruotsin valtiopäiväasiakirjoja,
asetuskokoelmia, komitea- ja tilastojulkaisuja tulevalle valtiopäiväkirjastolle. Tämän johdosta
ritaristo ja aateli tekevät aloitteen säädyille valtiopäiväkirjaston perustamisesta. Eduskunnan
kirjasto perustetaan 3.6.1872 valtiopäiväkirjastoksi ja -arkistoksi.
Valtiopäiväkirjaston ja arkiston tehtävänä on huolehtia valtiopäivillä syntyneistä asiakirjoista ja
painetuista kirjoista ja eduskuntatyötä varten hankitusta kirjallisuudesta.
Kirjallisuutta hankitaan enimmäkseen vaihdoin ja lahjoin, sillä kirjojen ostoon on niukasti varoja
käytettävissä.
Aluksi kirjastoa pidetään auki kerran viikossa. Vuonna 1905 kirjastoa pidetään auki 3 tuntia
päivässä.
Eduskunnan kirjaston perustamisasiakirja

1891 Kirjasto muuttaa Säätytaloon
Kirjaston kokoelmat sijaitsivat useassa eri
osoitteessa mm. Ritarihuoneella ja
Suomen Pankissa. Kun kirjasto saa omat
tilat Säätytalolla, sinne siirretään kirjaston
kaikki aineistot.
Kirjasto jää Säätytaloon vuoteen 1931
saakka yksikamarisen eduskunnan
aloitettua toimintansa muissa tiloissa
vuonna 1907. Silti kirjasto oli kaikkien
kansanedustajien käytettävissä melko
vaivattomasti, sillä kaikki valiokunnat
pitivät kokouksensa Säätytalossa.
Kuvassa kirjaston tiloja Säätytalossa.

1906 Valtiopäiväuudistus lisää tiedontarvetta
Valtiopäiväuudistus muuttaa yhteiskuntaa perinpohjaisesti. Se lisää kansalaisten
tarvetta tietää yhteiskunnallisista asioista.
•
•
•

Kaikki 24-vuotiaat ja sitä vanhemmat saavat oikeuden äänestää ja asettua ehdolle
valtiollisissa vaaleissa.
Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus kymmenkertaistaa äänioikeutettujen määrän.
Nelisäätyinen valtiopäivälaitos korvataan yksikamarisella eduskunnalla.

Suomen Suuriruhtinaanmaan Valtiopäiväjärjestys (Finlex)
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1908 Herää ajatus kaikille avoimesta Eduskunnan kirjastosta
Kansanedustaja Matti Helenius-Seppälä esittää ajatuksen Eduskunnan kirjastosta kaikille
avoimena kirjastona.
”... Eduskunta ryhtyisi laajentamaan kirjastonsa kautta vuoden avoinna olevaksi
yhteiskunnalliseksi kansalliskirjastoksi ja tiedonantotoimistoksi, johon kaikilla kansalaisilla olisi
pääsy..."
Anomusehdotusta 174/1908 II vp ei ehditä käsitellä, mutta kirjastolle myönnetään seuraavina
vuosina runsaammat käyttövarat.
Helenius-Seppälä Anomusehdotus 174/1908 II vp
Raittiudesta ja ystävyydestä (neljästä tarinasta viimeinen)
Eduskunnan kirjaston johtaja Tuula H. Laaksovirran kirjoittama tarina
Matti Helenius-Seppälän tekemän aloitteen taustoista ja itse aloitteesta.

1913 Kaikille avoin julkinen kirjasto!
Eduskunnan kansliatoimikunta hyväksyy Eduskunnan kirjaston ohjesäännön 30.4. Sen mukaan
Eduskunnan kirjasto on myös muiden kuin eduskunnan jäsenten käytettävänä, mikäli se voi
tapahtua tuottamatta haittaa eduskuntatyölle.
Kirjasto ja sen lukuhuone on avoinna joka arkipäivä eduskunnan koossaolon aikana aamu- ja
iltapäivisin yhteensä ainakin 5 ½ tuntia sekä valtiopäivien väliaikoina vähintään 4 tuntia.
Kirjastoon hankitaan kirjallisuutta valtiopäivätyötä varten sekä erityisesti valtiotieteellistä ja
yhteiskuntapoliittista kirjallisuutta tutkimustyötä varten. Kirjaston kokoelmissa on noin 21 000
nidosta.
Eduskunnan kirjaston ohjesääntö 1913

1914 Arkisto turvaan sodalta
Eduskunnan arkisto, joka sisälsi kaikkein tärkeimmät asiakirjat, siirretään heti sodan puhjettua
turvallisempaan paikkaan, Säätytalon alimpiin kerroksiin.
Kotilainaus lopetetaan. Lukusali pidetään sodasta huolimatta auki. Näin päättää
kirjastovaltuusto elokuussa. Lokakuussa se sallii taas kotilainat.

1918 Säätytalo punakaartin hallussa
Sisällissota syttyy 26. tammikuuta. Säätytalosta tulee vartiotehtävissä olevien punakaartilaisten
majoituspaikka. Oviin ja pylväisiin kiinnitetään ylipäällikkö Johanssonin toimesta tupakanpolton,
juomisen ja kortinpeluun kieltävät käskyt. Silti Helsingin Sanomat toteaa 16.4.1918: "Säätytalo
näyttäisi jääneen punaisten jäljiltä vielä sotkuisempaan kuntoon kuin Senaatintalo."
Kirjasto ei koe varsinaista vahinkoa sodan aikana, mutta kun henkilökunta palaa työpaikalleen,
lukusalit ovat hyvin huonossa siivossa ja epäjärjestyksessä. Myös kirjastonhoitajan pöydän
kaikki lukitut laatikot on murrettu auki ja rahat viety. Kirjastokassasta on hävinnyt Smk 95:90 ja
kirjavarastokassasta 303:78.
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1919 Vapaakappalekirjastoksi
Kirjastolle myönnetään oikeus saada vapaakappaleet kaikesta kirjaston edustamiin aloihin
kuuluvasta Suomessa painetusta kirjallisuudesta. Vuoden 1919 painovapauslain mukaan
kirjapainojen tuli lähettää Helsingin yliopiston kirjastolle viisi kappaletta kaikkia painamiansa
tuotteita.
Painovapauslakiin liittyvän valtioneuvoston antaman päätöksen mukaisesti Helsingin yliopiston
kirjasto lähettää yhdet vapaakappaleet Eduskunnan kirjastoon, Jyväskylän tieteelliseen
kirjastoon sekä Turun akatemian ja Turun suomalaisen yliopiston kirjastoihin. Ne
vapaakappaleet, jotka eivät liity Eduskunnan kirjaston erityisaloihin, lähetetään Wiipurin
kaupunginkirjastoon. Vaikka kirjasto näin saa osan aineistostaan ilmaiseksi vapaakappaleina,
vaihtoina ja lahjoina, puolet kirjaston kokoelmasta on ostettuja kirjoja ja lehtiä.
Vuonna 2008 Eduskunnan kirjaston vapaakappaleoikeus siirretään kokonaan Itä-Suomen
yliopiston kirjastolle.

1922 Kirjaston lainaus- ja järjestyssääntö
Kirjaston lainaus- ja järjestyssääntöön kirjataan, että Eduskunnan kirjasto on julkinen kirjasto.
Kirjastoa saavat käyttää tieteellistä tutkimustyötä harjoittavat sekä muut kirjaston tarjoamaa
erikoiskirjallisuutta tarvitsevat kansalaiset. Henkilöltä, jota kirjaston henkilökunta ei tunne,
ylikirjastonhoitaja on oikeutettu vaatimaan kirjaston käytöstä vakuuden.
Etuoikeutettuja käyttämään kirjastoa ovat eduskunnan jäsenet ja virkamiehet, hallituksen
jäsenet, ministeriöiden ja keskusvirastojen virkamiehet sekä lainvalmistelukunnan ja valtion
komiteoiden jäsenet ja sihteerit.
Eduskunnan kirjaston lainaus- ja järjestyssääntö 1922
Riksdagsbibliotekets utlånings- och ordningsregler 1922

1931 Kirjasto muuttaa Eduskuntataloon
Kirjaston tilat uudessa Eduskuntatalossa ovat ajanmukaiset ja upeat. Käytössä on kaksi
lukusalia. Tutkijasali on tarkoitettu opiskelijoille ja tutkijoille, edustajainsali kansanedustajille ja
tutkijoille. Lukupaikkoja on kirjastossa yhteensä 56. Kirjavarastoon siirretään n. 80 000 teosta.
Kirjaston asiakkaita opastetaan uusissa tiloissa seuraavasti:
"Halutessaan kirjastosta lainata kirjan kotiinsa, on tulijan käännyttävä ovenvartijan pöydän luota
alkavalle lyhyelle käytävälle, joka johtaa hänet kirjaston elämän keskukseen, sen lainaus- ja
luettelosaliin."
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"Kun outo tulija saapuu kirjastoon, on
hänelle usein epätietoista, miten
menetellä saadakseen haluamansa
kirjat. Ensimmäinen neuvo
epätietoiselle: kääntykää
lainaustoimiston päivystävän
virkamiehen puoleen, sillä hän
mielellään neuvoo ja auttaa
parhaansa mukaan teitä."
Kun eduskunta ei ole koolla, kirjaston
ja eduskunnan muiden tilojen välinen
käytävä eristetään köydellä.

1939 Talvisota sulkee kirjaston
Talvisota puhkeaa marraskuussa 1939 ja Eduskunta muuttaa Kauhajoelle. Eduskuntatalo ja
siten myös kirjasto suljetaan.
Jo lokakuussa pakataan kallisarvoisimmat ja vaikeimmin korvattaviksi arvioidut kirjat ja
arkistomateriaalit laatikoihin. Yhteensä 88 laatikkoa viedään suojaan pommitus- ja palovaaran
vuoksi.
"Suurimman osan vuotta vallinneet levottomat olot ja lopuksi sodan puhkeaminen vaikeuttivat
tietysti suuresti tieteellistä työskentelyä ja muuta opiskelua, joten kirjaston käyttö tästä syystä
huomattavasti aleni." (Kertomus Eduskunnan kirjaston hoidosta ja toiminnasta v. 1939)
Kirjasto avaa ovensa 29. tammikuuta 1940 ja kansa alkaa taas enenevin määrin käyttää
kirjastoa, lainausosastoa ja lukusaleja. Suojaan viedyt kirjalaatikot noudetaan takaisin
eduskuntataloon.
”Rauhallisten olojen palattua yleisökin taas alkoi yhä lukuisammin käyttää kirjastoa sekä
lainausosastolla että sen lukusaleja. Nämä ovat kuitenkin koko vuoden olleet väliaikaisessa
tilassa. Tämän tähden lukusaleja on voitu huomattavasti vähemmässä määrässä kuin ennen
käyttää.” (Kertomus Eduskunnan kirjaston hoidosta ja toiminnasta v. 1940)

1941 Jatkosodan ajan kirjasto on auki
Jatkosodan sytyttyä kirjaston ulko-ovi suljetaan. Kulku kirjastoon on eduskuntatalon pääoven
kautta. Kirjasto ja lukusalit ovat avoinna klo 9–16. Kirjaston käyttö vähenee, tieteellisiin
tutkimuksiin ei ole nyt aikaa eikä tilaisuutta. Lukusalit toimivat väliaikaisissa tiloissa ja sekin
rajoittaa niiden käyttöä. Osa kirjavarastosta ja osa arkistosta on suojassa laatikkoihin pakattuna.
Kirjallisuuden saanti esim. Ranskasta ja Englannista ja myös Yhdysvalloista on erittäin hidasta
tai kokonaan mahdotonta. Vain Saksasta ja Pohjoismaista saadaan kirjallisuutta.
Virallisjulkaisujen vaihto USA:n Kongressin kirjaston kanssa keskeytetään siihen saakka kunnes
liikenneyhteys olisi taas varma.
Eduskunnan kirjasto antoi oman uhrinsa maan sotaponnistuksille; yksi kirjastovirkailija kaatui
jatkosodan alussa.
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Suomen sodissa 1939–1945 menehtyneet

1943 Sotaväestä päästään opiskelulomille
Sotaväessä palveleville opiskelijoille
järjestetään opiskelulomia ja kirjaston käyttö
kaksinkertaistuu edelliseen vuoteen
verrattuna. Kirjallisuuden
hankintamahdollisuudet ulkomailta
heikkenevät edelleen.
Kirjaston ikkunat vaurioituvat 21.3. Helsingin
pommituksissa. Kuvassa Pommiosuma
Eduskuntatalon luona 21.3.1943.
kuva: SA-kuva-arkistosta Etulinjasta
kotirintamalle 1939–1945

Pommi putoaa kirjaston ulkopuolelle, ulko-oven eteen, ja melkein kaikki Eduskuntatalon
takasivun ikkunat särkyvät. Ikkunat korjataan vasta 9.4. Siihen saakka työskennellään
päällystakki päällä.
Vuonna 1944 sotatoimien kiihtyessä 215 puulaatikollista kirjoja siirretään maaseudulle turvaan
Helsingin pommituksilta. Vain juridinen ja valtiotieteellinen kirjallisuus jätetään pääasiassa
kirjaston tiloihin.
Kaikki kirjaston virkamiehet – ylikirjastonhoitajaa lukuun ottamatta – osallistuvat kesällä 1944
maatöihin. Tämä sodan aikainen yleinen työvelvollisuus vie puolet heidän kesälomastaan.

1945 Paluu normaaliin
Lapin sota päättyy huhtikuussa. Sodan ajaksi evakuoidut kirjat noudetaan takaisin kirjastoon.
Lukusaleja voi käyttää kuten ennen sotia eli klo 9–20 arkipäivisin.
Kirjaston käyttö väheni sotavuosina etenkin tutkijoiden ja opiskelijoiden osalta. Lukusalin
käyttäjinä opiskelijoiden määrä laski vuodesta 1938 vuoteen 1942 noin 90 %. Opiskelijat
palasivat nopeasti lukusaliin ja vuonna 1945 heitä oli jo enemmän kuin vuonna 1938.
Kaaviossa käyttäjäryhmä Muut tarkoittaa jokaista, joka tarvitsee tietoa tai kirjallisuutta kirjaston
aihealueilta. Kirjaston asiakkaista kansanedustajat, virastot ja muut kirjastot eivät tähän
ryhmään kuulu.
Sodan päätyttyä kestää pitkään ennen kuin kirjahankintoihin saadaan riittävästi varoja ja
kirjallisuuden vaihtosuhteet muiden maiden kanssa saadaan toimimaan. Ostoina tai muulla
tavalla hankitun kirjallisuuden määrä ylittää vuoden 1939 luvut (5 334 nid.) vasta vuonna 1949
(6 369 nid.). Todelliseen kasvuvauhtiin päästään 1950-luvun alussa: vuonna 1952 hankitaan jo
12 101 nidosta.
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1948 Eduskunnan kirjaston kertomus julkiseksi asiakirjaksi
Alkaen Eduskunnan kirjaston kertomuksesta vuodelta 1948 kirjaston toimintakertomukset ovat
luettavissa valtiopäiväasiakirjoista. Vuoden 1975 valtiopäiville saakka kunkin vuoden kertomus
on luettavissa aina seuraavan vuoden painettujen valtiopäiväasiakirjojen osasta Asiakirjat A IV
ja vuoden 1975 toisista valtiopäivistä lähtien valtiopäiväasiakirjojen osasta B. Ensimmäinen
sähköisenä ilmestynyt toimintakertomus on vuodelta 1999 (K 8/2000).
Aikaisemmat toimintakertomukset vuosilta 1907–1947 kirjasto osoitti eduskunnan
kansliatoimikunnalle.
Vuosikertomukset käsittelytietoineen 1999Vuosina 1995–2003 Eduskunnan kirjasto julkaisi virallisen toimintakertomuksen lisäksi
teematoimintakertomuksen. Saatavuus Selma-kokoelmatietokannassa.

1948 Uushankintaluettelo alkaa ilmestyä
Säännöllinen kuukausittain ilmestyvään luetteloon sisältyvät myös tärkeimpien koti- ja
ulkomaisten aikakauslehtien yhteiskuntatieteelliset artikkelit. Uushankintaluettelon kirjat olivat
esillä lainaustoimistossa seuraavan luettelon ilmestymiseen asti.
Nykyään kirjastoon tulevia asiakkaita hemmottelee uutuushylly kiinnostavine ja ajankohtaisine
kirjoineen. Kirjaston kokoelmatietokanta Selmassa on osio, jossa voi katsoa uusimman julkaisut
aikajaksoilla viikosta yhteen vuoteen.

1948 Asiakkaana kirjastossa
Eduskunnan kirjaston ensimmäinen käyttöopas ilmestyy.
”Kirjastossa keneltäkään ei vaadita takausta tai suositusta. Kirjaston käyttö on maksuton.”
”Lukusalit ovat avoinna klo 9–20, kesäisin 9–16. Ennen kuin astutaan lukusaliin, on kirjoitettava
nimi ovenvartijan pöydällä olevaan vihkoon.”
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”Lainaustoimisto on auki joka arkipäivä 9–16, myös kesäisin.”
”Lukusalissa on oltava mahdollisimman hiljaa, ettei muita lukijoita häirittäisi. Lukijain on
noudatettava päivystäjän antamia ohjeita.”
”Jos yleisö tämän lisäksi haluaa kirjastosta tietoja tai neuvoja, pyytäköön niitä kirjaston
virkamiehiltä. Silti pyydetään yleisöä muistamaan, että kun kirjastossa ei varojen puutteessa ole
tarpeeksi virkamiehiä eikä sen vuoksi ole voitu järjestää erikoista bibliografista palvelua,
henkilökunnan aika on varsinaisesti varattu kirjaston juoksevien asioiden – kuten uusien kirjojen
luetteloimiseen ja lainaustoiminnan – hoitamiseen.”
Eduskunnan kirjaston opas 1948

1950 Kurssikirjoja opiskelijoille
Lainopin ylioppilaiden yhdistys Pykälä ja valtiotieteiden ylioppilaiden yhdistys Kannunvalajat
ehdottivat kirjeessään kirjastolle, että kirjasto hankkisi kaiken lainopillisen ja valtiotieteellisen
tiedekunnan kurssivaatimuksissa esiintyvät oppikirjat, kysytyimpiä kirjoja riittävä määrä.
Kirjaston hallitus päätti hankkia ko. kirjat nimenomaan annettavaksi kotilainoiksi ylioppilaille.
Kalleimpia ja vaikeimmin saatavia päätettiin hankkia kaksi kappaletta.
Lainopillisen tiedekunnan tutkintovaatimuksissa vuodelta 1958 listataan lainopin opiskelijan
tärkeimmät kirjastot ja Eduskunnan kirjasto on heti Lainopillisen seminaarikirjaston jälkeen.
Myös valtiotieteiden opiskelijan opinto-opas listaa Eduskunnan kirjaston toiseksi tärkeimmäksi
kirjastoksi.

1951 Näyttelytoiminta alkaa
Näyttelyissä esitellään kirjaston kokoelmia, mm. vuonna 1951 näyttelyssä on eri maiden
talousarvioita koskeva kirjallisuus.
Teemanäyttelyt liittyvät usein edustajiin ja/tai eduskunnan vaiheisiin, esim. vuosien 1863–64
valtiopäivien 100-vuotisjuhlaan vuonna 1963, tai ajankohtaisiin asioihin, kuten vuonna 2004
näyttely uusista EU-maista.
Näyttelyt eduskunnassa

1954 Opas kirjaston käyttöön
Kirjaston käyttö ei ollut helppoa. Oppaan avulla asiakas tutustuu kirjaston käyttöohjeisiin, saa
tietää kirjaston luokituksesta, neljästä erilaisesta luettelosta, saa yleisohjeita ja opastusta
kirjaston kokoelmiin ja arkistoon aukioloaikoja ja yhteystietoja unohtamatta.
”Tutustukaa ensin kirjaston luetteloihin. Tällä tavalla Te opitte oikotien kirjaston yli 200 000
niteen valtakuntaan etsiessänne määrättyä asiaa koskevaa kirjallisuutta tai määrätyn tekijän
kirjoittamia teoksia.”
”Kirjaston puhelinpalvelu vastaa tiedusteluihinne, uudistaa lainanne ja antaa
valtiopäiväasiakirjoja koskevia tietoja.”
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”Lainatun teoksen alleviivaaminen tai muuten
turmeleminen on ankarasti kielletty.”
”Eduskunnan arkistossa säilytetään
valtiopäivätyössä syntyneet asiakirjat vuoden
1863–64 valtiopäivistä alkaen sekä eräitä
erikoiskokoelmia.”
Meiri Tuurnan piirroksin kuvitettu opas
julkaistaan uudistettuna painoksena vuonna
1958. Kuvat ovat siinä suuremmat ja tekstin
väri on toinen, mutta asiasisältö on lähes
sama.
Kirjaston käyttöopas 1954
Kirjaston käyttöopas 1958

1956 Eduskunnan kirjaston julkaisuja -sarja alkaa
Ensimmäiseksi kirjasto julkaisee Yhteisluettelon Suomen tieteellisissä kirjastoissa olevista
ulkomaisista lainopillisista aikakaus- ja sarjajulkisuista. Myöhemmin sarjassa ilmestyy mm.
edelleen käytössä olevat kolme luetteloa Valtion komiteanmietinnöistä.
Valtion komiteanmietinnöt 1930–1960 (1966)
Valtion komiteanmietinnöt 1961–1975 (1978)
Valtion komiteanmietinnöt 1976–1990 (1992)
Sarjassa ilmestyi kuusi julkaisua vuosien 1956–1992 aikana.

1957 Tarjolla ilmaista ja kaikille avointa koulutusta
Kirjasto esittelee kokoelmiaan ja toimintaansa lainopin ja valtiotieteen ylioppilaille.
Avoin ja maksuton koulutus laajenee 1990-luvulla, jolloin varsinkin Euroopan unioni ja sen
tiedonlähteet olivat keskeiset koulutuksen aiheet. Eduskuntatyö, valtiopäiväasiat ja -asiakirjat
ovat vakituisesti koulutusohjelmassa. Koulutuksia varten perustettiin Aurora-sali vuonna 1995.
Vuonna 2015 kirjaston tiedonhallinnan koulutuksiin osallistuu 960 henkilöä.
Vuonna 2020 kirjasto aloittaa verkkokoulutukset kirjaston YouTube-kanavalla.
Eduskunnan kirjaston koulutukset

1962 Valtion virallisjulkaisut
Valtion virallisjulkaisut -bibliografia ilmestyy kattaen edellisenä vuonna ilmestyneet valtion
virastojen ja laitosten sekä komiteoiden julkaisut. Viimeinen Valtion virallisjulkaisut ilmestyy
vuonna 1998 kattaen vuoden 1996.
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Valtion virastojen ja laitosten sekä komiteoiden julkaisuja voi hakea Selmakokoelmatietokannasta.
Valtion virallisjulkaisut

1962 Arkiston aineistojen mikrofilmaus alkaa
Mikrofilmaus aloitetaan perustusvaliokunnan asiakirjoista vuosilta 1907–1960.
Eduskunnan arkiston alkuperäisistä asiakirjoista osa on huomattavan vanhoja, ja ne kuluisivat
nopeasti tutkijoiden käsissä. Tieteellisen ja muun tutkimuksen kannalta asiakirjojen säilyvyys on
kuitenkin tärkeää.
Periaatteena on, että alkuperäisten eduskunnan arkistossa säilytettävien asiakirjojen sijaan
käytetään mahdollisuuksien mukaan painettuja, mikrofilmattuja tai muuten kopioituja asiakirjoja.
Vuoden 2003 valtiopäivistä alkaen valiokuntien asiakirjat ovat käytettävissä cd-rom-levyinä
kirjaston tiloissa.
Valiokuntien pöytäkirjat liitteineen ovat julkisia. Poikkeuksena ovat ulkoasianvaliokunnan
salassa pidettävät asiakirjat, joiden salassapitoaika on 25 vuotta. Valiokuntien asiakirjat eivät
sisälly painettuihin valtiopäiväasiakirjoihin.
Mikrofilmejä voi lukea Eduskunnan kirjastossa digitaalisella mikrofilmienlukulaitteella. Laitteella
voi lukea mikrofilmattuja dokumentteja ja lehtiä sekä skannata niitä pdf-muotoon.
Eduskunnan arkisto

1968–1971 Avoimuus vaarassa
Uusi Suomi uutisoi kirjaston tilojen riittämättömyyttä 11.3.1965: ”Eduskunnan kirjastossa nyt yli
300000 nidosta. Tilaa vielä 4 vuoden hankinnoille”.
Kun eduskunnan lisärakennuksen suunnittelu alkaa vuonna 1968, kirjaston tilakysymys nousee
keskeiseen asemaan. Tällöin esitetään kaksi vaihtoehtoa:
1. Kirjasto toimii edelleen sekä eduskuntaa palvelevana laitoksena että yleisenä oikeus- ja
yhteiskuntatieteellisenä kirjastona ja hallinnollisena kirjastona. Vaatii runsaasti lisätilaa
2. Kirjasto on yksinomaan eduskuntaa, valtion virastoja ja komiteoita palveleva laitos.
Kirjasto mahtuisi nykyisiin tiloihinsa.
Kirjaston hallituksen kanta oli selvä: kirjasto säilytetään kaikille avoimena kirjastona.
Eduskunta keskusteli asiasta kirjaston kertomuksen käsittelyissä sivistysvaliokunnassa ja
täysistunnossa vuosina 1968, 1969 ja 1970.
Vihdoin vuonna 1971 Eduskunnan uudisrakennuksen suunnittelun yhteydessä hyväksytään
suunnitelma kirjaston kehittämisestä entisen laajuisena, ts. avoimena kirjastona myös
eduskunnan ulkopuolisille käyttäjille.
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1968 Kysy neuvojalta
Tietopalvelu saa alkunsa syksyllä 1968, kun lainaustoimistossa aloitetaan erityinen neuvonta.
Asiakkaita pyydetään kääntymään nimetyn neuvojan puoleen, kun he tarvitsevat tarkkoja tietoja
kirjaston kokoelmista ja luetteloista.
Neuvoja auttaa myös bibliografioiden, valtiopäiväasiakirjojen, tilastojulkaisujen ja muiden
erityiskokoelmien käytössä. Palvelua on tarjolla neljä tuntia päivässä.
Kymmenen vuoden kuluttua neuvontapalvelu on auki ma–la 9–16.
Nykyään asiakas voi etukäteen varata tietopalveluun henkilökohtaisen ajan tietyn
tiedontarpeensa käsittelemiseen.

1968 Harmaan kirjallisuuden aarreaitta − virallisjulkaisuja ympäri maailmaa
Virallisjulkaisujen valtioidenvälistä vaihtoa koskevan yleissopimuksen (SopS N.o 29–37/1967)
tultua Suomen osalta voimaan määrätään Eduskunnan kirjasto toimimaan virallisjulkaisujen
kansallisena vaihtokeskuksena. Itse asiassa Eduskunnan kirjasto oli toiminut jo pitkään
valtioidenvälisen virallisjulkaisujen vaihtokeskuksena. Tärkein ja yksi pitkäaikaisimpia
virallisjulkaisujen vaihtokumppaneita on Kongressin kirjasto.
Valtiopäiväasiakirjojen vaihto eri parlamenttikirjastojen kanssa alkoi vuonna 1872 Ruotsin
valtiopäiväkirjaston kanssa. Vuonna 1878 mukaan tuli Tanska. Tällä tavoin Eduskunnan kirjasto
sai valtiopäiväasiakirjoja noin 30 maasta.
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1972 100-vuotias Eduskunnan kirjasto
Eduskunnan kirjasto täyttää 100 vuotta. Tasavallan presidentti kunnioittaa läsnäolollaan
juhlavastaanottoa 4. lokakuuta. Yli 300 juhlavieraan joukossa ovat Norjan, Ruotsin ja Tanskan
parlamenttikirjastojen johtajat.
100-vuotias kirjasto palvelee eduskuntaa, valtion laitoksia, tutkijoita ja opiskelijoita erityisesti
oikeus- ja yhteiskuntatieteiden alalta sekä kaikkia muita henkilöitä, jotka eri syistä tarvitsevat
laki- ja asetuskokoelmia, valtiopäiväasiakirjoja, tilastojulkaisuja ja muita virallisia painatteita.
100-vuotiaassa kirjastossa on noin 350 000 nidosta ja vuosikartunta on noin 7500 nidosta.
Kotilainoja annetaan noin 20 000 vuodessa ja lukusalilainoja runsaat 17 000.
100-vuotias kirjasto jatkaa hyvää perinnettä olla auki kuutena päivänä viikossa. Vain
sunnuntaisin kirjasto on kiinni.

1978 Ulko-ovi avataan suoraan Aurorankadulle
Eduskunnan lisärakennus valmistuu ja kirjasto muuttaa sinne. Uusi osoite on Aurorankatu 6 ja
ulko-ovi avautuu suoraan kadulle. "Tiedon ovi on sananmukaisesti auki kadunmiehelle", toteaa
asiasta kirjaston johtaja Tuula H. Laaksovirta vuonna 2007.
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Tilat on suunniteltu varta vasten kirjastotoimintaa varten, ne ovat nykyaikaiset ja riittävän tilavat.
Yleisötiloja on kahdessa kerroksessa. Pohjakerroksessa on mm. lainaustoimisto, lukusalit,
tutkijainsali ja yleisön sosiaalitilat. Kerrosta alempana on avokokoelma ja aikakausilehdet.
Avokokoelmassa on mm. kotimaisia, pohjoismaisia ja yhteispohjoismaisia komiteanmietintöjä,
lainakappaleet kotimaisista valtiopäiväasiakirjoista vuodesta 1809 alkaen ja koti- ja ulkomaisia
kausijulkaisuja vuodesta 1950.
The Esine Eduskunnan lisärakennusta rakennettaessa lensi räjäytyksissä kiviä. Hilkka
Salasmaa kertoo, kuinka yhdestä kivestä tuli The Esine.

1984 Bibliographia iuridica Fennica
Ensimmäinen Eduskunnan kirjaston toimittama Bibliographia iuridica Fennica julkaistaan. Se
kattaa vuoden 1984. Vuoteen 1982 saakka Suomen lainopillinen kirjallisuus -bibliografian
toimittaminen ja julkaisu kuului Suomalaiselle lakimiesyhdistykselle. Vuosittain ilmestyvä
bibliografia sisältää tiedot suomalaisesta, myös ulkomailla julkaistusta, oikeuskirjallisuudesta –
artikkeleita, erillisteoksia ja kausijulkaisuja.
Viimeinen Bibliographia iuridica Fennica ilmestyy vuonna 1995 kattaen vuoden 1993 tiedot.
Painettu bibliografia jatkuu Selma-kokoelmatietokannassa virtuaalikokoelmana Kotimainen
oikeudellinen kirjallisuus.

1988 Veteraanikansanedustajien muistitiedon tallentaminen alkaa
Kristiina Graae nimitetään Veteraanikansanedustajien muistitietoprojektin vetäjäksi. Projektin
tavoite on tuottaa ääniarkistokokoelma, joka palvelee tulevaa tutkimusta ja eduskuntakäyttöä.
Kristiina Graae ja Marjatta Hietala toimittavat vuonna 1995 aiheesta kirjan Suullista historiaa −
Veteraanikansanedustajat haastateltavina.
Vuonna 2013 Veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto koostuu yli 330 entisen
kansanedustajan haastattelusta. Aineisto on luvanvaraisesti tutkijoiden käytössä kirjastossa.
Nimi Eduskunnan muistitietoarkisto otetaan käyttöön alkaen vuodesta 2021.
Eduskunnan muistitietoarkisto
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1990 Kohti sähköistä tiedonhallintaa − EKI asiakaskäyttöön
Kirjaston sähköinen näyttöluettelo EKI tulee yleisökäyttöön lainaustoimiston tiloissa. Se korvaa
käytössä olleet aakkosellisen luettelon, aiheenmukaisen luettelon, asialuettelon ja
uushankintaluettelon atk-menetelmin luetteloidun kirjallisuuden osalta. EKI vähentää
manuaalista työtä niin asiakkailta kuin henkilökunnaltakin.
10 kertaa vuodessa päivitettävä EKI sisältää viitetiedot
• kotimaisesta aineistosta vuodesta 1984 alkaen
• ulkomaisesta aineistosta vuodesta 1986 alkaen
• kotimaisia komiteanmietintöjä osittain vuodesta 1986 lähtien
• kotimaista juridista aineistoa vuodesta 1982 alkaen.
EKIä täydennetään takautuvasti luetteloimalla vanhempaa kirjallisuutta tietokantaan.

1992 Selma-kokoelmatietokanta
Kirjastojärjestelmä Selma otetaan käyttöön juhlallisin avajaisin. Selma on käytettävissä vain
kirjastossa ja muissa eduskunnan tiloissa.
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Selma helpottaa lainaustoimenpiteitä niin asiakkaan kuin henkilökunnan osalta. Tosin vain
Selma-tietokannassa olevaa aineistoa voidaan lainata Selman kautta, muu aineisto lainataan
kuitilla. Selmassa oleva aineisto karttuu hyvää vauhtia ajantasaisen luetteloinnin ja vanhemman
kirjallisuuden täydennysluettelointi ansiosta. Näin Selma nopeuttaa tuntuvasti aineistoja
koskevien tietojen käyttöön saantia. Artikkeliviitteet ovat vielä EKI-näyttöluettelossa.
Kirjaston lainaustoimiston ja luettelohallin kalustus uudistetaan Selman käyttöönoton vuoksi.
8 yleisölle tarkoitettua työasemaa. Asiakkaat opastetaan Selman käyttöön.

1994 Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä
Julkaisusarjassa ilmestyy tutkimuksia ja selvityksiä mm. suullisesta historiasta, kielletyistä
kirjoista, eduskunnan ensimmäisistä naiskansanaedustajista, oikeuden kuvasta ja oikeudesta
oikeudelliseen tietoon.
Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä. Saatavuus Selma-kokoelmatietokannassa.

1995 Kirjasto tuo esille eduskunnan ensimmäiset naiset
Kirjasto kokoaa ”Minä kumminkin käytän puheenvuoroa” -näyttelyn, joka esittelee eduskunnan
ensimmäisiä naisia.
Keitä olivat ne 19 naista, jotka maaliskuussa 1907 järjestetyissä eduskuntavaaleissa saivat
kansanedustajan valtakirjan? Miten he valmistautuivat vaaleihin, miten heidät valittiin, miten he
osallistuivat eduskuntatyöhön, mitä asioita he valtiopäivillä ajoivat ja miten aikalaiset heihin
suhtautuivat?
Sanoilla ”Minä kumminkin käytän puheenvuoroa …” aloitti Miina Sillanpää ensimmäisen
puheenvuoronsa eduskunnan täysistunnossa vuonna 1907.
Näyttely kiertää niillä paikkakunnilla, joissa eduskunnan ensimmäiset naiset olivat olleet
ehdokkaina.
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1995 EU-tietopalvelu alkaa
Suomi liittyy Euroopan unioniin vuonna 1995. Kysymyksiä Euroopan unionista ja Suomen
jäsenyydestä tulee kirjaston tietopalveluun niin paljon, että kirjasto avaa erityisen EUtietopalvelun. EU-jäsenyyden myötä kirjasto saa EU-tallekirjaston oikeudet. EEC-julkaisujen
tallekirjasto Eduskunnan kirjasto oli ollut jo vuodesta 1974 alkaen.
Tietopalvelu saa oman tilan, jonne asiakkaan
on helppo tulla kysymyksensä kanssa.
Tietopalveluun voi ottaa yhteyttä myös
puhelimitse, sähköpostitse tai faksilla.
Vuorossa on kaksi päivystäjää, joita toinen
vastaa erityisesti Euroopan unioniin liittyviin
kysymyksiin ja toinen päivystäjä kaikkiin
muihin. Tietopalvelu on auki ma−pe klo 9–16.
Tiedonhakuja tehdään noin 6500 ja niistä
lähes puolet sisältää Euroopan unionia
koskevia kysymyksiä.
Tietopalvelu

1995 Kirjaston internet-sivut avataan
Eduskunnan kirjasto on kehityksen aallon harjalla ja avaa internet-sivut vuoden 1995 lopulla.
Sivujen kautta kirjasto on tavoitettavissa paikasta ja kellonajasta riippumatta. Myös kirjaston
kokoelmaluettelot EKI-tietokannoissa ovat selattavissa internetin kautta 24/7. Selma on tässä
vaiheessa edelleen käytössä vain kirjaston tiloissa.
Kirjaston luetteloiden ja muiden tietojen avaaminen käytettäväksi internetin kautta vilkastuttaa
tiedusteluja kirjaston palveluista ja lisää aineiston kysyntää.
Eduskunnan internet-sivujen kautta valtiopäiväasiakirjat avataan julkiseen käyttöön.
Kuvissa Eduskunnan kirjaston kotisivut vuonna 1996, vuonna 1998 ja vuonna 2013.
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1996 Helsingin parasta kirjastopalvelua
City-lehti valitsee Eduskunnan kirjaston
kaupungin parhaaksi kirjastopalveluksi. Valinnan
Eduskunnan kirjaston eduksi ratkaisee
palautuskehotuksen kohtelias sanamuoto:
”Pyydämme Teitä kohteliaimmin palauttamaan
seuraavan lainaamanne teoksen se ja se. Koska
teokseen on merkitty toisen lainaajan tilaus,
toivomme, että palautatte sen mahdollisimman
pian."
Muina Eduskunnan kirjaston hyvinä palveluina
City-lehti mainitsee vielä kolme asiaa: kirjat
noudetaan varastosta odottaessa,
myöhästymismaksua ei ole eikä lainaajatietoja
paljasteta

1997 ELKI internetissä tapahtuvan tiedonhaun apuvälineeksi
Elkissä valikoima keskeisiä verkkotiedonlähteitä oikeudellisen, yhteiskunnallisen ja
eduskuntatiedon aloilta auttavat löytämään mm. eri maiden säädöksiä, parlamentteja,
kansainvälisiä sopimuksia ja Euroopan unioniin liittyviä linkkejä. Kirjaston asiantuntijoiden
valitsemat linkit löytyvät Elkistä selaamalla aihealueittain tai maittain sekä haun avulla. Vuonna
1999 Elkissä on jo noin 3000 linkkiä.
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Linkkien ajantasaisuuden tarkistaminen ja sisältöjen päivittäminen on säännöllistä työtä kuten
myös uusien linkkien lisääminen palveluun. Vuosien aikana linkkien määrää on karsittu ja
jäljellä on noin 2000 linkkiä. Vuonna 2012 Elki saa uuden ulkoasun. Vuonna 2020 ELKI
poistetaan käytöstä.

1999 Kortistolaatikot historiaan
Vanhojen korttiluetteloiden siirtäminen Selma-tietokantaan päättyy ja samalla päättyy 10 vuotta
kestänyt työ, jonka tuloksena kirjaston kokoelmiin sisältyvä aineisto saatettiin haettavaksi
yhdestä yhtenäisestä tietokannasta. Kaikkiaan siirrettyjen tietojen määrä on noin 220 000
tietuetta.
Kirjaston luettelot koko sen historian ajalta ovat internetin kautta kaikkien kansalaisten
käytettävissä. Vuonna 2000 Selman käytettävyys vielä paranee. Asiakas voi itse tehdä
varauksen lainassa olevaan kirjaan ja jättää varastonoutopyynnön.
Luettelotiedot sisältyvät myös tieteellisten kirjastojen Melinda - kirjastojen yhteistietokantaan ja
hyödyntävät siten tutkimusta koko maassa.

1999 Päämääränä tyytyväinen asiakas: neuvonta- ja arkistopalvelun strategia
Kirjaston asiakkaille tutuimmat kirjastopalvelut kuten lainaus ja neuvonta saavat oman
strategiansa. Tavoitteena on laadukas neuvonta- ja arkistopalvelu, jota antaa osaava ja
ammattitaitoinen henkilöstö.
Strategiassa korostuvat viestintäpalvelut, itsepalvelun kehittäminen ja aktiivinen
palveluntarjonta. Palvelutarjonnan keskeisiä alueita ovat mm. aineiston lainaus, asiakkaiden
neuvonta ja opastus kirjaston ja sen tilojen käytössä.
Asiakkaiden mahdollisuutta omatoimiseen työskentelyyn lisätään laajentamalla
itsepalvelukokoelmia ja aineistojen verkkotarjontaa. Myös arkiston päämääräksi tulee
asiakirjojen ja arkistotietojen etä- ja itsepalvelukäytön edistäminen.
Neuvonta- ja arkistopalvelun strategian saatavuus Selma-kokoelmatietokannassa
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1999 Itsepalvelukokoelma
Vuonna 1998 ja sen jälkeen ilmestyvää kirjallisuutta ei tarvitse enää pyytää suljetusta
kirjavarastosta.
Itsepalvelukerroksessa asiakkaalla on mahdollisuus valita itse haluamansa teos hyllystä tai
tutustua muuten aihepiiriin kuuluvaan kirjallisuuteen.
Hyllyjen välissä kulkemalla saa käsityksen esim. luokassa 30.1 ilmestyneestä kirjallisuudesta eli
politiikantutkimuksesta, poliittisesta filosofiasta ja poliittisesta sosiologiasta.
Selma-kokoelmatietokannassa itsepalvelukokoelmassa olevan aineiston tunnistaa
kokoelmatiedosta Avokokoelma.
Avokokoelmassa ovat myös komiteanmietinnöt ja aikakauslehdet vuodesta 2005 alkaen.

2000 Kirjasto vie eduskuntatietoa maakuntiin
Eduskuntatietopisteet asennetaan 18 maakuntakirjastoon ja Itäkeskuksen kirjastoon
Helsingissä. Niiden kautta kansalaiset pääsevät tutustumaan eduskuntatyöhön ja eduskunnan
asiakirjoihin ajantasaisen verkkoyhteyden välityksellä.
Kirjasto järjestää tietopisteiden sisältöön ja käyttöön liittyvää koulutusta maakuntakirjastoissa
toimiville yhdyshenkilöille.

2001 Kysy kirjastonhoitajalta
Eduskunnan kirjasto oli ensimmäisiä erikoiskirjastoja, jotka menivät mukaan kansalliseen Kysy
kirjastonhoitajalta -palveluun.
Eduskunnan kirjasto vastaa kysymyksiin, jotka liittyvät eduskuntatietoon, oikeudelliseen tietoon
ja yhteiskunnalliseen tietoon. Kysymyksen voi osoittaa Eduskunnan kirjastolle.
Vuosien varrella kirjasto on vastannut mm. kysymyksiin vapaakappalelakiin (N:o 420/1980)
tulleista muutoksista, vanhojen säädösten löytymisestä digitaalisina sekä miinusäänten
antamisesta eduskuntavaaleissa.
Vuosittain vastausten määrä on vaihdellut vuoden 2004 58 vastauksesta vuoden 2021 57
kysymykseen.

2002 Kirjasto täyttää 130 vuotta
Synttäreiden kunniaksi asiakkaille tarjotaan 130-vuotisjuhlakahvit, pidetään juhlaseminaari,
rakennetaan näyttely kirjaston vaiheista ja kootaan CD-ROM 'Eduskunnan kirjasto 130 vuotta'
runsaine kuvineen.
Kirjasto on auki 47 tuntia viikossa ja kotilainoja annetaan 29 424 kappaletta. Tiedonhallinnan
koulutusta saa 1260 henkilöä.
Kirjaston kertomus vuodelta 2002
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2005 Suomen valtiopäiväasiakirjat: käytön opas
”Oppaan tarkoituksena on ohjata käyttäjää löytämään painetuista valtiopäiväasiakirjoista
tarvitsemansa tieto. Oppaassa selvitetään, millaisia asiakirjoja eduskunnalle annetaan
käsiteltäväksi, millaisia asiakirjoja eduskuntatyössä syntyy ja miten asiakirjat ja eduskunnan
asiasta tekemä päätös löytyvät.”
Opasta jaetaan runsaasti eri kirjastoihin ympäri Suomen sekä valtionhallinnon virkamiehille.
Uusittu, päivitetty painos julkaistaan v. 2012.
Suomen valtiopäiväasiakirjat: käytön opas
2015 kirjaston verkkosivulla julkaistaan Valtiopäiväasiakirjat-tietopaketti.
Kuvassa myös vuonna 1984 eripainoksena ilmestynyt Suomen valtiopäiväasiakirjat.

2007 Sinun kirjastosi eduskunnassa
Eduskunnan kirjasto esittelee maakuntakirjastoissa eduskunnan ja Eduskunnan kirjaston
uusittuja verkkosivuja.
Kirjastojen asiakkaat ja kirjastonhoitajat saavat tietoa mm. eduskunnan sivujen uusitusta
valtiopäiväasia- ja asiakirjahauista sekä siitä miten seurata kansanedustajan työtä.
Eduskunnan kirjaston sivujen esittelyssä nostetaan esille hakupalvelut ja oikeudellisen tiedon,
yhteiskuntatiedon ja eduskuntatiedon tiedonlähteet sekä Eduskunnan arkiston sivut.
Koulutusta annetaan mm. Kokkolassa, Kuopiossa, Lahdessa, Espoossa, Oulussa,
Jyväskylässä ja Lappeenrannassa. Tilaisuuksista ilmoitetaan paikallisissa lehdissä ja
maakuntakirjaston tiloissa. Osallistuminen koulutustilaisuuksiin on vaihtelevaa.

2007 Parlamenttikirjasto-blogi
Parlamenttikirjasto-blogin avulla voi seurata Eduskunnan kirjaston ja kirjastoalan ajankohtaisia
tapahtumia, osallistua keskusteluun ja saada verkko- ja kirjavinkkejä. Tai vaikka ihastella
Wanha-kokoelman aarteita.
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Blogin kirjoittamiseen osallistuvat kirjaston henkilökunnasta kaikki halukkaat. Kirjoittaja päättää
aiheensa itse ja tästä syystä Parlamenttikirjastossa on ehditty kuuden vuoden aikana kirjoittaa
mm. Antellin valtuuskunnasta, demokratiasta, digitoinnista, oikeudellisesta tiedosta politiikasta,
sosiaalisesta mediasta, tasa-arvosta, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja Eduskunnan
kirjastosta ja eduskunnasta. Asiallinen palaute, kommentit ja ideat ovat tervetulleita.
Parlamenttikirjasto-blogi

2009 Facebook
Tarkan harkinnan jälkeen Eduskunnan kirjasto päättää olla siellä, missä osa asiakkaistakin on
ja liittyy Facebookiin. Kirjaston julkiselta Facebook-sivulta tarkistaa helposti kirjaston
yhteystiedot, aukioloajat sekä saa tietoa tapahtumista, muista ajankohtaisista palveluista ja
kuulumisista. Tiedot Viikon vinkistä ja Parlamenttikirjaston viimeisimmästä blogikirjoituksesta
löytyvät myös kirjaston Facebook-sivulla.
Valokuvien runsas määrä lisää keveyttä ja tekee kirjastosta helpon lähestyä. Vuorovaikutus
kirjaston käyttäjien kanssa on tärkeää ja siksi kirjaston Facebook-sivun kautta voi kommentoida,
antaa palautetta ja osallistua keskusteluun.
Eduskunnan kirjasto Facebookissa

2010 Kulttuuria digiarkistoissa
Asiakastiloihin saadaan erillinen pääte kansallisten kulttuuriaineistojen digitaalisten arkistojen
käyttöä ja Kansalliskirjaston tallentamien verkkoaineistojen ja digitoimien sanomalehtien ja
aikakauslehtien katselua varten. Käytettävissä ovat:
Radio- ja TV-arkisto, RITVA, sisältää tallennettuja radio- ja tv-ohjelmia vuodesta 2009 lähtien.
Television ja radion pääkanavien kaikki sisällöt löytyvät arkistosta. Yleisradion tuottamat
televisio-ohjelmat vuoden 1957 alusta asti vuoden 2008 loppuun asti ovat omana
kokoelmanaan katsottavissa kirjaston KAVI-pisteessä.
Verkkoarkisto sisältää suomalaisia verkkosivuja vuodesta 2006 lähtien. Palvelu on avattu
vuonna 2009.
Digitoidut sanoma- ja aikakauslehdet. Digitointitilanne vaihtelee lehdittäin.
Käyttöpiste sijaitsee omassa erillisessä huoneessa kirjaston tiloissa ja se on varattavissa
asiakaspalvelusta. Tekijänoikeussyistä aineistoista ei voi ottaa digitaalisia kopioita, mutta
tulostaminen on sallittua. Kirjaston henkilökunta opastaa palvelun käytössä.
Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot

2011 Iloa ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta
Iloa ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta on strategia eduskunnan ulkopuolisten asiakkaiden
palvelemiseksi vuosina 2011–2015. Näitä asiakkaita ovat valtioneuvosto, tuomioistuimet,
opiskelijat, tutkijat, asianajajat, toimittajat, yrittäjät ja oikeudellisista ja yhteiskunnallisista asioista
kiinnostuneet kansalaiset sekä kirjastot, tutkimuslaitokset ja muut tieto-organisaatiot.
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Strategian yhtenä tavoitteena on neuvonnan ja tietopalvelun yhteisen asiakaspalvelupisteen
muodostaminen. Näin yksinkertaistetaan asiakaspalveluprosesseja, kohdistetaan työvoimaan
asiantuntijatehtäviin ja parannetaan asiakastyytyväisyyttä.
Iloa ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta -strategian saatavuus Eduskunnan kirjastossa

2011 Jalostettua tietoa kokoon ja jakoon – LATI
Kirjaston tietoasiantuntijat kokoavat lainsäädäntöhankkeiden tietopaketteja kansalaisia
kiinnostavista lakihankkeista. LATI-verkkopalveluun kerätään lakihankkeista aineistoa sekä
eduskuntakäsittelyä edeltävältä ajalta että eduskuntakäsittelystä.
Tietopaketteihin sisältyy myös hankkeita koskevaa uutisointia, oikeusvertailevaa aineistoa,
kirjallisuutta sekä tutkimusaineistoa. Lisäksi tietopaketteihin lisätään soveltuvin osin tietoa esim.
kansalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa kyseiseen hankkeeseen.
Tietopaketteihin lisätään aineistoa niin kauan kuin lainsäädäntöhanke on vireillä. Kun
hankkeessa ehdotettu säädös/säädökset on annettu tai säädösvalmistelu jostain muusta syystä
päättyy, tietopakettien sisältöä ei enää päivitetä. Siihen asti myös asiakas voi ehdottaa
aineistoa, jolla tietopakettia tulisi täydentää.
Seurattaviksi lainsäädäntöhankkeiksi pyritään valitsemaan hankkeita, jotka kiinnostavat
mahdollisimman laajasti Eduskunnan kirjaston asiakkaita. Siksi myös asiakkaat voivat ehdottaa
lakihanketta, josta haluaisivat tietopaketin laadittavan.
Lakihankkeiden tietopaketit – LATI

2012 EKS-asiasanastolle uusi käyttöliittymä
Julkaisujen löytymisen helpottamiseksi julkaisut kuvaillaan asiasanoilla, jolloin esim. kaikki
avoimuutta käsittelevät teokset löytyvät asiasanan avoimuus avulla.
Eduskunnan kirjaston oma asiasanasto EKS on auttanut asiakkaita löytämään kirjallisuutta jo
vuodesta 1936 alkaen. Asiasanasto sisältää asiasanoja eduskuntatiedon, oikeudellisen tiedon
ja yhteiskuntatiedon aloilta. Asiasanasto on suomenkielinen ja tarkoitettu kotimaisen ja
ulkomaisen kirjallisuuden sisällönkuvailuun ja tiedonhakuun asiasanojen avulla.
EKSin avulla voi tehdä aiheittaisia hakuja napsauttamalla asiasanan vieressä olevaa Hae
Selmasta -linkkiä. Sanastossa on noin 4000 asiasanaa. Uusi käyttöliittymä selkeyttää EKSiä ja
parantaa sen käytettävyyttä.
EKS-asiasanasto

2012 Kirjasto muuttaa remontin tieltä Postitaloon
Kirjastoon on helppo tulla. Junalla, metrolla, bussilla, pyörällä, jalan.
Kirjaston tilat Postitalossa ovat pienemmät kuin Aurorankadulla. Kokoelmista Postitalossa ovat
käsikirjaston ja avokokoelman aineistot. Vanhempi kirjallisuus siirretään etävarastoon, josta
kirjoja haetaan kaksi kertaa viikossa.
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Kirjastosalissa päivystää asiakaspalvelun henkilökunta, joka lainaa, varaa ja uusii kirjaston
aineistoa, opastaa aineiston löytämisessä ja auttaa oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja
eduskuntatietoa koskevissa tiedontarpeissa.

2012 Eduskunnan kirjasto järjestää Pre IFLAn
Eduskunnan kirjasto kokosi Pikkuparlamenttiin yli 150 IFLA:n parlamenttijaoston edustajaa The
28th IFLA Pre Conference of Library and Research Services for Parliaments -konferenssiin.
Kolme päivää kestäneen tapahtuman teema oli ”Parliamentary libraries – empowering
parliaments and citizens”.

Eduskunnan kirjasto suunnittelee konferenssin yhdessä IFLA:n parlamenttijaoston ja YK:n
taloudellisten ja sosiaalisten asiain neuvoston DESA:n kanssa. Kaikki käytännön toimenpiteet
”tervetulosta hyvästeihin” hoidettiin kirjaston henkilökunnan toimesta ja hyvässä yhteistyössä
eduskunnan muun henkilökunnan kanssa.
Konferenssi onnistui erinomaisesti ja sai osallistujilta kiitosta.
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The 28th IFLA Pre
Conference of Library and
Research Services for
Parliaments, virallinen
yhteiskuva 9.8.2012. Kuva:
Lehtikuva, Roni Rekomaa

2013 Avoimen tiedon asialla jo 100 vuotta
Kirjasto juhlii avoimuutta kokoamalla avoimuuden aikajanan sekä järjestämällä näyttelyitä ja
tapahtumia. Parlamentti-pop jyrähtää Kansallisteatterin Lavaklubilla toukokuussa, lokakuussa
osallistutaan Helsingin kirjamessuille. Ja siinä välissä tapahtuu kaikenlaista muuta.
Kirjastokaistan keväällä 2012 tekemä kirjastogallup: Ketkä saavat käyttää Eduskunnan
kirjastoa?

Kuvissa: Avoimuuden juhlapäivä, Yliopiston vajaiskarnevaalit, Parlamentti-pop, Kirjamessut
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2013 Twitterissä EdariFI
EdariFin avulla voi seurata nopeasti ja vaivattomasti ajankohtaisia julkaisuja, yhteiskunnallisia ja
oikeudellisia teemoja sekä päiväkohtaisia poliittisia keskusteluja.
Edarilaiset twiittaavat myös tausta-aineistoihin, jotka liittyvät mediassa ja julkisessa
keskustelussa esille nostettuihin asioihin.
Lisäksi EdariFi nostaa esille tapahtumia kirjastossa sekä kirjaston kokoelmia suorin Selmalinkein joko yksittäiseen julkaisuun tai tiettyyn aiheeseen.
Twiittaajan huoneentaulu julkaistaan Parlamenttikirjasto-blogissa syksyllä 2015 jutussa ”EdariFi
– taustatiedolla keskusteluun tasoa”.
Eduskunnan kirjasto Twitterissä.

2013 Eduskunnan kirjasto – 100 vuotta avoimuuden asialla -video
Avoimuuden juhlavuosi huipentuu Kirjastokaistan tuottamaan videoon Eduskunnan kirjasto –
100 vuotta avoimuuden asialla, joka julkaistiin 10.12.2013. Videossa haetaan vastausta mm.
kysymyksiin siitä, miten Suomeen saatiin avoin parlamenttikirjasto, mitä avoin
parlamenttikirjasto kertoo Suomesta ja mitä se tarkoittaa demokratian ja sananvapauden
kannalta. Tarina kirjaston avoimuuden historiasta on pala suomalaisen yhteiskunnan historiaa.

Eduskunnan kirjasto – 100 vuotta avoimuuden asialla -video englanniksi tekstitettynä.

2014 Paluu Aurorankadulle
Kirjaston ovet avataan asiakkaiden käyttöön toukokuussa. Peruskorjauksen myötä kirjaston
ilme raikastuu ja tilat saadaan esteettömiksi. Asiakkaiden kaipaama ryhmätyötila valloittaa
entisen kaukopalveluhuoneen. Koulutukseen ja erilaisiin tilaisuuksiin tarkoitettu Aurora-sali
muuttaa palvelukerrokseen ja saa hieman lisätilaa. Tutkijat pääsevät omaan rauhaansa
alakertaan.
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Kirjaston avauduttua järjestetään kirjaston opastuksia. Kaikille kansalaisille avoimia tilaisuuksia
markkinoidaan mm. pääkaupunkiseudun sanoma- ja paikallislehdissä. Lisäksi järjestetään
lukuisa määrä kirjaston eri asiakas- ja sidosryhmille kohdennettuja esittelyitä. Myös eduskunnan
yksiköitä kutsutaan tutustumaan uusittuun kirjastoon. Opastuksiin osallistuu touko-joulukuun
välisenä aikana lähes tuhat henkilöä.

2015 Uudet verkkosivut
Eduskunnan kirjaston uudistetut verkkosivut otetaan käyttöön keväällä 2015 osana eduskunnan
verkkosivustoa. Uudistuksen tavoitteina ovat kiinnostavien sisältöjen esiin nosto ja aikaisempaa
dynaamisempi sisällöntarjonta, helppokäyttöisyys ja visuaalisuus. Etusivulta pääsee
klikkaamalla kaikkiin sivustolla oleviin sisältöihin.
Uutta verkkosivuilla on paljon. Tuttujen lainsäädäntöhankkeiden tietopakettien (LATI) lisäksi
Aineistot ja aihealueet -sivuilla on useita eriaiheisia tietopaketteja, joita voit hyödyntää tietoa
etsiessäsi. Suosittelemme-palvelu antaa ajankohtaisia lukuvinkkejä etusivulla.

2015 Kirjaston käyttö kääntyy kasvuun
Kirjaston aukiolotunnit vähenivät vuoden alussa yhdeksällä ja puolella viikkotunnilla arki-illoista.
Kirjaston aukioloajat ovat ma ja pe 9–16.15, ti–to 9–18 ja la 9–15.
Kirjaston käyttö kääntyy kuitenkin kasvuun. Annettujen lainojen ja uusintojen määrä on 72 295,
joka on 11,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Aktiivisten lainaajien määrä kasvaa 14 % ja
uusia kirjastokortteja tehdään 824 uudelle lainaajalle. Myös tietopalvelua annetaan enemmän
kuin edellisenä vuonna. Kirjaston verkkosivujen käyttö kaksinkertaistuu.
Eduskunnan kirjaston vuosikertomukset
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2016 Tietopaketti naisten äänioikeudesta
Kirjastossa laaditaan tietopaketti Naisten äänioikeus 110 vuotta. Tietopaketissa kysytään, miten
äänioikeusuudistus saatiin aikaan ja mitä siitä seurasi: miten naiset ovat osallistuneet vaaleihin
ja nousseet kansanedustajiksi sekä muihin edustuksellisiin tehtäviin seuraavan reilun sadan
vuoden aikana?
Tietopaketista laadittu päivitys Facebookissa on hyvin suosittu. Se tavoittaa 14 718 henkilöä ja
se jaetaan 99 kertaa. Kirjaston Facebook-seinällä päivitys ei saa kommentteja, mutta jaoissa
sitä kommentoidaan 46 kertaa.

Kuva: Matti Luhtala / Vapriikin kuva-arkisto

2017 Kirjaston asiakkaat
Eduskunnan kirjasto on kaikille avoin. Kuka tahansa voi tulla kirjastoon tai käyttää
palvelujamme verkossa. Asiakkaisiimme lukeutuu kansanedustajien, eduskunnan virkamiesten
ja eduskuntaryhmien kanslioiden lisäksi europarlamentaarikkoja, muita parlamentteja ja
valtioneuvosto. Näiden lisäksi kirjaston asiakkaina on opiskelijoita, tutkijoita, virastoja,
tuomioistuimia, yrityksiä, toisia kirjastoja ja tietopalveluja sekä tavallisia kansalaisia.
Asiakkaat-verkkosivulle on koottu Eduskunnan kirjastoa eri tavoin ja eri tarkoituksiin käyttävien
asiakkaiden haastatteluja. Haastatellut asiakkaat kertovat, miksi he käyvät kirjastossa ja mikä
on heidän suhteensa nimenomaan Eduskunnan kirjastoon. Haastattelut ovat katsottavissa
kirjaston YouTube-kanavalla.

2018 Vuoden arkistoteko
Eduskunnan kirjasto on vuodesta 1988 lähtien koonnut muistitietoa eduskuntatyöstä
haastattelemalla entisiä kansanedustajia. Valinta vuoden arkistoteoksi juhlistaa hienosti
Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston kolmikymmenvuotista työtä.
Pohjoismaisen Arkistojen päivän Suomen työryhmä perustelee valintaa suomalaisen
demokratian poikkeuksellisen hyvällä dokumentoinnilla. Kolmenkymmen vuoden aikana
kansanedustajien muistitietoa on koottu laajasti ja systemaattisesti. Muistitietohaastattelu on
tehty jo 430 entisestä kansanedustajasta.
Kokoelma täydentyy vuosittain 12–15 uudella haastattelulla.
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2018 Aukioloajat muuttuvat
Kirjaston aukioloajat muuttuvat 1.9.2018 alkaen. Lauantain aukiolosta luovutaan ja kirjasto on
auki joka arkipäivä 9–18. Muutoksen tarkoituksena on siirtää aukiolotunteja niille viikonpäiville,
jolloin palvelulle on enemmän käyttöä.
Palautetta muuttuneista aukioloajoista tulee melko vähän. Kirjasto saa myös kiitosta siitä, että
kirjasto menee arkisin kiinni kello 18, jolloin kirjastoon ehtii paremmin.

2019 Kesäkirjasto
Kirjaston sisäänkäyntiin tehdään muutostöitä eikä kirjasto voi olla auki remontin aikana.
Kesä-, heinä- ja elokuun ajan kesäkirjasto antaa kirjastopalveluja Eduskunnan kirjaston ollessa
suljettu. Arkisin klo 12–15 Eduskuntakatu 4:ssä asiakkaat saavat lainaksi ennalta tilattuja
aineistoja ja voivat palauttaa kirjalainojaan. Kesäkirjastosta käytetään myös nimitystä
noutokirjasto, sillä tila on tarkoitettu vain lyhyeen asiointiin.
Syyskuun alussa kirjasto aukeaa. Kesän aikana sisäänkäynnin yhteyteen on rakennettu
turvatarkastuspiste.
Koronapandemian aikana asiakaspalvelua varten kehitetty palvelumalli kesäkirjasto tulee
asiakkaille tutuksi noutokirjastona.

2020 Koronapandemia
Koronapandemian vuoksi kirjasto suljetaan maaliskuussa. Välillä kirjasto on auki rajoitetuin
palveluin noutokirjastona. Marraskuun lopulla kirjasto suljetaan toistaiseksi. Vuoden aikana
kertyy kokonaisia aukiolopäiviä 50.

Kirjaston ollessa suljettuna tai toimiessa noutokirjastona asiakkaita palvellaan sähköpostitse,
puhelimitse ja verkkopalveluin.
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Maaliskuussa kirjastossa laaditaan tietopaketti Valmiuslain käyttöönottamisesta
koronavirustilanteessa. Valmiuslain käyttöönotto tapahtuu niin, että eduskunta päättää,
saavatko valtioneuvoston antamat käyttöönottoasetukset jäädä voimaan vai onko ne kumottava.
Valmiuslain ja siihen tehtyjen muutosten lisäksi tietopaketissa on tartuntatautilaki ja siihen
tehdyt muutokset.
Kirjaston henkilökunta tekee työtä etänä. Paikan päällä kirjastossa ovat vain ne, joiden tehtävät
edellyttävät läsnäoloa kirjastossa.

