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1 Kirjaston hallitus
Kirjaston hallitus vuonna 2003
Kirjaston hallituksen kokoonpano 1.1.—2.4.2003
Jäsenet:

Varajäsenet:

Tulonen, Irja, sairaanhoitaja, kansanedustaja, hallituksen puheenjohtaja
Puisto, Virpa, erikoissairaanhoitaja, kansanedustaja, hallituksen varapuheenjohtaja
Prusti, Riitta, kansanedustaja

Vahasalo, Raija, kasvatustieteiden maisteri,
rehtori, kansanedustaja
Karhu, Saara, tv-toimittaja, kansanedustaja

Puhakka, Osmo, kirkkoherra, kansanedustaja
Komi, Katri, MMM, kansanedustaja
Tyynilä, Markku, OTT, lainsäädäntöneuvos,
valtionhallinto
Saarenpää, Ahti, OTT, professori, oikeustiede
Tiilikainen, Teija, VTT, valtiotieteet
Heinimaa, Tapio, tietopalvelusihteeri, kirjaston henkilökunnan edustaja

Kanerva, Erkki, rikosylikomisario, kansanedustaja
Wideroos, Ulla-Maj, kunnanjohtaja, kansanedustaja
Krohn, Irina, TeM, kansanedustaja
Lång, Ulla, VT, hallitusneuvos
Konstari, Timo, OTT, professori
Lappalainen, Pertti, YTT
Hakala Kristiina, YTM, tutkija, kirjaston
henkilökunnan edustajan varahenkilö

Kirjaston hallituksen kokoonpano 2.4.—31.12.2003
Jäsenet:

Varajäsenet:

Tulonen, Irja, sairaanhoitaja, kansanedustaja, hallituksen puheenjohtaja
Tuomioja Erkki, VTT, ekonomi, ulkoministeri, kansanedustaja, hallituksen varapuheenjohtaja
Lintonen, Minna, KM, rehtori, kansanedustaja
Paloniemi Aila, toimittaja, kansanedustaja

Dromberg Kaarina, markkinointisihteeri,
kansanedustaja
Karhu Saara, tv-toimittaja, kansanedustaja

Salovaara Pertti, toimittaja, kansanedustaja
Hartman Johanna, VTK, tietopalvelupäällik-

Urpilainen Jutta, KM, luokanopettaja, kansanedustaja
Haapoja Susanna, järjestöagrologi, kansanedustaja
Rauhala Leena, lehtori, kansanedustaja
Tyynilä Markku, OTT, toimistopäällikkö

kö
Saarenpää Ahti, OTT, professori, oikeustieteet
Tiilikainen Teija, VTT, dosentti, valtiotieteet
Hakala Kristiina, YTM, tutkija

Nuutila Matti, OTT, professori
Lappalainen Pertti, YTT
Karjalainen Leena, merkonomi, verkkopalveluamanuenssi
Kirjaston hallitus on kokoontunut vuoden aikana 6 kertaa; 14.2.2003, 11.6.2003, 17.9.2003,
15.10.2003, 12.11.2003, 10.12.2003.
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2 Eduskunnan kirjaston johtajan katsaus toimintaan
Eduskunnan kirjasto on ollut vuosisadan
ajan tunnettu hyvistä kokoelmistaan. Niin
on edelleenkin. Kokoelma vastaa asiakkaiden tarpeisiin hyvin. Kokoelma on laadukas
sekä historiallisesti tarkastellen että uusimman aineiston osalta. Aineistoja sekä saadaan että hankitaan. Aineistoja ostamalla
hankitaan käyttöoikeuksia tai ostetaan aineisto pysyvästi itselle. Kirjasto on ostanut
käyttöoikeuden noin 3000 elektroniseen sanoma- ja aikakauslehteen. Aineistoa hankitaan myös ilman käteistä rahaa. Noin puolet
aineistosta hankitaan ostamalla, toinen puoli muilla tavoin kuten vapaakappaleina,
vaihtoina, lahjoituksina ja erilaisten sopimuksien perusteella. Kaikkein arvokkaimman aineistonsa Eduskunnan kirjasto on
aina saanut ilmaiseksi. Se aineisto on eduskunnan itsensä tuottama. Eduskunnan kirjaston kokoelmien hyvä maine perustuu paljolti juuri eduskunnan arkistoaineistoon ja
varsinkin valtiopäiväasiakirjojen saatavuuden takaamiseen jo vuodesta 1913 lähtien.
Kokoelmaksi ei enää määritellä sitä, mitä
on kirjaston hyllyillä. Kokoelmaksi katsotaan kaikki aineisto, minkä asiakas Eduskunnan kirjaston välittämänä ja palvelemana saa käyttöönsä. Eduskunnan kirjastosta
ei kuitenkaan saa mitä tahansa aineistoa ja
mistä tahansa hankittuna. Kirjasto palvelee
luomalla systemaattista kokoelmapalvelua
kolmen aihealueen puitteissa: eduskuntatiedon, oikeudellisen tiedon ja yhteiskuntatiedon aihealueilta. Näitä aineistoja jäsennetään oman asiasanastomme avulla. Uutuutena asiasanastoon liitettiin kertomusvuonna englannin- ja ruotsinkieliset käännökset
keskeisistä termeistä. Kertomusvuonna siirrettiin kotimainen oikeudellinen aineisto takautuvasti kirjaston kokoelmaluetteloon
Selmaan. Nyt kaikki kotimainen juridinen
bibliografinen aineisto on haettavissa sa-

masta tietokannasta vuodesta 1982 lähtien.
Kokoelmatyö on nykyisin erittäin vaativaa, koska se kattaa niin monia erilaisia korkeaa ammattitaitoa edellyttäviä alueita. On
esimerkiksi hallittava konsortioyhteistyö.
Tärkeimmät konsortiokumppanimme ovat
valtioneuvoston tietopalvelut ja Kansallinen
elektroninen kirjasto. Hankinnoissa on hallittava myös lisenssisopimusneuvottelut. Aineistojen hankintojen muuttuessa yhä enemmän omistusoikeuksien oston sijasta käyttöoikeuksien ostoon on lisenssisopimustyö lisääntynyt. Tekijänoikeuskysymykset ovat
muuttuneet ja muuttumassa. Tekijänoikeuskokonaisuuden hallinta on lähes mahdotonta. Asiakkaille on kuitenkin taattava lailliset
tavat aineistojen saatavuuteen ja käyttöön.
Elektroniset aineistot vanhenevat ja
muuttuvat nopeasti. Eduskunnan kirjaston
ELKI-linkkitietokanta sisältää kirjaston
asiantuntijoiden valikoimia laadukkaita Internet-palveluja kirjaston aihealueilta.
ELKI:iin tuotetaan jatkuvasti uutta aineistoa ja haravoidaan vanhan aineiston relevanssia.
Vanhojen aineistojen osalta kokoelman
laatu taataan evaluoinnilla. Kertomusvuosi
oli Eduskunnan kirjaston historiassa merkittävä ”Poistojen vuosi”. Kirjastossa keskitettiin kehittämishankkeet kertomusvuonna
kokoelmien evaluointiin ja tehtiin sen myötä
paljon poistoja. Niinpä monografioiden
osalta ostojen ja poistojen suhde oli 3/2.
Kokoelmatyöhön Eduskunnan kirjastossa on käytetty ja käytetään paljon aikaa,
vaivaa ja työvoimaa. Työtä tehdään varsin
eri tavoin kuin ennen, mutta päämäärä on
sama: Tietoa asiakkaille asiakkaan tarpeisiin ja asiakkaan aikatauluihin sopeutuen.
Asiakaspalvelu on kokoelmatyön työprosessin viimeinen vaihe. Sen voi nähdä myös
kokoelmatyön ensimmäisenä vaiheena.
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Asiakkaan tarpeet ohjaavat kokoelmaprosessin alkuun ja myös loppuun. Kun kertomusvuonna Eduskunnan kirjaston kokoelmatietokantaan (Selma) saatiin uutuusluettelo-ominaisuus, joka mahdollistaa asiakkaalle valitun aiheen mukaisen uutuuksien
seurannan, toteutui tässä uuden tekniikan
avulla asiakkaan ja kokoelmien välitön yhteys.
Kirjaston hallituksen ansiosta Eduskunnan kirjastossa on toimintapolitiikassa aina
priorisoitu hyvät aineistot kaikkein tärkeimmäksi palveluksi. Talousarvioita laadittaessa tarkistetaan aina, että aineistoresurssien
ja henkilöstöresurssien suhde on oikea. Jos
kaikki rahat käytetään palkkoihin, ei palvelu enää toimi. Tämän kestävän toimintapolitiikan ansiosta Eduskunnan kirjaston
kokoelmat ovat tasokkaat, nykyaikaiset ja
historiaa kunnioittavat.
Kokoelmatoiminnan mittarina tilastoissa
käytettiin viime vuosisadan alkupuolella
juoksumetrin käsitettä. Lieneekö käsitteellä
viitattu kirjaston kiireiseen työtahtiin. Juoksumetristä siirryttiin hyllymetrin käsitteeseen. Hyllymetrin käsite kuvaa paitsi aineistomääriä myös sitä, että kirjastojen keskinäistä vertailua alettiin tehdä ja tarvittiin
yksiselitteinen standardi. Mittaamisen käsitteiksi tulivat myös niteet ja nimekkeet. Näillä mittareilla kokoelmatyötä kirjastoissa on
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arvioitu vuosikymmeniä. Arkisto on käyttänyt toiminnan mittauksessa käsitteitä: käyttökerta, kpl, toimeksianto ja toimenpide.
Nyt tilastoinnissa ja mittaamisessa ollaan
aivan uusien haasteiden edessä. Vanhat tilastointiyksiköt eivät enää kerro työstä paljoakaan. Uusia mittareita ei kuitenkaan ole
saatu käyttöön, koska tietoteknologian taso
on niin heiveröinen. Kaikki alat ovat olleet
uuden teknologian suhteen saman ongelman
edessä. Välineet on suunniteltu niin, ettei
niihin saada liitettyä hienoilla välineillä tehtävän työn seurantaa. Elektronisten aineistojen käyttötilastot ovat aivan lapsenkengissä, jos sitäkään. Tässä vuosikertomuksessa
on kuitenkin päästy uudella teknologialla
tuotetun tilastoinnin alkuun.
Asiakkaille, maksajille ja päättäjille ei ole
kiinnostavaa, että Eduskunnan kirjastossa
on internet käytössä. Kiinnostavaa on, mihin sitä käytetään. Kirjastot eivät voi rahoittajilleen loputtomasti kertoa vain kone- ja
järjestelmäostoista. On kerrottava myös,
mitä hyötyä teknologiainvestoinneista kirjastojen asiakkaat saavat. Tämä sisällön kertomisen pakko epäilemättä ryhdistää kirjastot tiukemmiksi asiakkaiksi vaatimaan, että
toimintaa on voitava mitata myös korkean
teknologian aikakautena, kun sitä pystyttiin
mittaamaan juoksu- ja hyllymetriaikaankin.
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3 Palvelut
Lainaus 31.12.2003 .....................................
kotilainoina ............................................
lukusalilainoina ......................................
kaukolainoina .........................................
elektronisena dokumentteina välitettiin ..
Tiedonhakuja .............................................
Tiedonhallinnankoulutus ...........................
tiedonhallintakoulutusta yhteensä ..............
joista eduskunnalle .................................
kirjaston yleisesittelyjä,...............................
Aukiolotunteja viikossa ..............................
aukiolopäiviä vuodessa ..............................

34 972 lainaa, joista
21 857
4 066
3 339
5 710
6 370 toimeksiantoa
1 500 henkilölle
252 tuntia
25 tuntia
39 tilaisuutta
47 tuntia
276 päivää

Palvelujen tilastoinnissa on siirrytty uuteen esitystapaan. Lainauslukuun lasketaan
kotilainat, lukusalilainat, kaukolainat sekä
uutena elektronisten dokumenttien välittäminen kansanedustajille tai eduskunnan virkamiehille. Graafisissa esityksissä vuoden
2002 ja 2003 luvut on korjattu samansisältöi-

siksi. Lainaluvut vastaavat suunnilleen edellisten vuosien lukuja.
Kaukopalvelun kautta tilattavasta aineistosta 77 % lainataan kansanedustajien ja
eduskunnan virkamiesten toimeksiannosta.
Elektronista aineistoa välitetään lähes yksinomaan eduskunnassa työskenteleville.

Kirjaston www-sivujen kävijämäärät 1999—2003
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Kotilainat ja lainojen uusinnat 2002—2003
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Tiedonhaut 1999—2003
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Tietopalvelun asiakastyö on muuttunut
yhä enemmän etäpalveluksi, sillä vain parikymmentä prosenttia asiakkaista asioi enää
henkilökohtaisesti kirjastossa. Puolet asiakkaista otti yhteyttä puhelimitse, lisäksi sähköpostin tai tietoverkon käyttäjien määrä
kasvoi jo lähelle kolmeakymmentä prosenttia.
Tietopalvelutoimeksiantojen tilastoinnissa siirryttiin otantapohjaiseen tilastointiin.
Kirjaston koko henkilöstö tilastoi kaikki
suorittamansa tietopalvelutoimeksiannot
joka kahdeksas viikko ja tämän otannan perusteella lasketaan vuoden aikana saadut
toimeksiannot. Aikaisempi tilasto käsitti
vain tietopalvelupäivystykseen osallistuneiden tekemät tiedonhaut. Tilastointiperusteiden muutoksesta johtuu, että kuluvan vuoden tilasto ei ole vertailukelpoinen aikaisempien tilastojen kanssa.

Tietopalvelua tarjoaa kirjaston päivystyspisteen lisäksi myös verkossa. Kysymyksiä
esitettiin kirjaston kotisivuilla tietopalvelun
toimeksiantolomakkeella, puhelimitse, sähköpostitse ja mobiilipalveluna. Kirjasto oli
edelleen mukana myös yleisten kirjastojen
Kysy kirjastonhoitajalta -verkkopalvelussa.
Kirjasto tarjotaan palveluja myös mobiilipalveluina omaan matkapuhelimeen. Palvelua esiteltiin yleisölle tietoiskuna eri tilaisuuksissa. Palvelujen käyttöönotto on ollut
verkkaista, mikä johtunee kirjaston erilaisesta asiakasrakenteesta verrattuna korkeakoulukirjastojen asiakkaisiin. Kirjaston työasemat ovat olleet vilkkaassa käytössä. Lukusalin käyttö on vilkastunut oletettavasti
siitä syystä, että monet muut kirjastot ovat
muuttaneet lukutilojaan työasematiloiksi.
Kirjaston käytön opastusta ja kirjaston
erityisaloihin liittyvää tiedonhallinnan kou-
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Tiedonhallinnan koulutus 1998—2002
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lutusta järjestettiin edellisvuosien tapaan
sekä eduskunnan henkilökunnalle että myös
avoimena koulutuksena kaikille kirjaston
käyttäjille. Uusien kansanedustajien koulutukseen sisältyi seitsemän eri aiheista tiedonhallinnankoulutustilaisuutta. Tarpeen mukaan on myös järjestetty erikseen henkilökohtaista opastusta tiedonlähteiden käytössä. Keskeisille asiakasryhmille järjestettiin
avointa koulutusta erityisesti oikeudellisen
aineiston ja kansainvälisten järjestöjen tiedonlähteiden käytössä. Koulutusta järjestettiin mm. yleisten kirjastojen henkilöstölle
kuudessa eri maakuntakirjastossa yhteistyössä Eurooppa-tiedotuksen kanssa. Myös
Nuorten Parlamentti -kerhotoiminnasta
vastaaville opettajille järjestettiin eduskunta-aiheista koulutusta yhteistyössä Koulujen kerhokeskuksen kanssa.
Kertomusvuonna kirjasto tarjosi ensim-

mäisen kerran tilaajan toivomuksen mukaan suunniteltua koulutusta. Valtakunnansyyttäjänvirastolle toteutettiin useamman tilaisuuden käsittävä koulutuskokonaisuus, jossa käsiteltiin eduskunta-asioiden lisäksi säädöksiä, oikeuskirjallisuutta ja kansainvälisiä järjestöjä.
Kirjasto vastasi yhdessä eduskuntatiedotuksen kanssa eduskunnan messuosaston
toteutumisesta kaksilla messuilla, Lapsi
2003 -messuilla Helsingissä ja Apuvälinemessuilla Tampereella. Osastoilla oli mahdollista tavata myös kansanedustajia. Sekä
kansanedustajilta että messuvierailta saatu
palaute oli erittäin positiivista.
Asiakastiedote ilmestyi kahtena numerona vuoden aikana. Kirjaston uutuuksista tiedottavat Uutuusluettelo ja EU-uutuusluettelo toimitettiin istuntokauden aikana joka
toinen viikko sähköpostitse kaikille edus-
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kunnassa työskenteleville. Joistakin aikakauslehdistä toimitettiin asiakkaille säännöllisesti sisällysluettelokopioita. Kirjaston
uutuushankintojen seuranta parani, kun
Selma-tietokantaan saatiin kuluvana vuonna uutuusluettelo-ominaisuus, joka mahdollistaa halutun aiheluokan uutuushankintojen seuraamisen kirjaston kokoelmissa 1—4

viikon ajanjaksolla. Hankintaehdotusten
vastaanottoa tehostettiin ottamalla käyttöön kokoelmapalvelussa palvelunumero ja
oma sähköpostiosoite.
Kirjaston kotisivujen uudistuksen suunnittelu asiakaslähtöisemmiksi käynnistyi
kuluvana vuonna.

4 Kokoelmatyö
Kokoelmat 31.12.2003:
painetut monografiat ...................................
monografianimekkeitä .................................
painetut kausijulkaisut .................................
mikromuotoinen aineisto .............................
Jatkuvasti saapuvia aikakaus- ja sanomalehtiä
joista ostettuja .............................................
joista elektronisia kausijulkaisuja ................
Kartunta vuonna 2003:
painetut monografiat .......................................
joista ostettuja .............................................
painetut kausijulkaisut ....................................
joista ostettuja .............................................
Poistot vuonna 2003:
painetut monografiat ...................................
painetut kausijulkaisut .................................
Aineiston hankintoihin käytetty ......................

Kokoelmatyötä kuvaavat tunnusluvut
esitetään vuonna 2002 käyttöönotetun tilastoinnin mukaisesti. Suurin osa luvuista saadaan suoraan kirjastojärjestelmästä. Uusitusta tilastointitavasta johtuen tilastoluvut
eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien tilastojen kanssa. Kuitenkin vuosien 2002 ja
2003 kartuntalukuja voidaan verrata toisiinsa ja ne ovat samansuuntaisia keskenään.
Kausijulkaisukokoelmaa
kartutettiin
4 687 vuosikerralla, joista ostettuja oli 2 122
vuosikertaa. Kirjastoon tilattiin n. 1 000 sa-

330 500 nid.
308 500 nimekettä
n. 199 000 nid.
n. 270 000 korttia
4 000 nimekettä
700 nimekettä
3 000 nimekettä
6 124 nid.
2 358 nid.
4 687 vsk.
2 122 vsk.
4 181 nid.
712 nid.
833 000 €
noma- ja aikakauslehtivuosikertaa. Lisäksi
kirjastolla on käyttöoikeus n. 3 000 ostettuun
elektroniseen sanoma- ja aikakauslehteen.
Maksuttomasti saadun aineiston määrä
vastaa edellisten vuosien määrää. Edellisten
vuosien tapaan Helsingin yliopiston kirjaston vapaakappalepalvelu on valinnut Eduskunnan kirjastolle vapakappalelain perusteella tulevat oikeus- ja yhteiskuntatieteelliset julkaisut. Ministeriöt ja valtion virastot
ja laitokset toimittavat kirjastolle aikaisempien vuosien tapaan julkaisujaan. Kirjaston
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suhteet kansainvälisiin järjestöihin, joista
kirjasto saa julkaisuja tallekirjasto-oikeuden
perusteella, toimivat edelleen moitteettomasti. Julkaisuja lähettävät Euroopan unioni, YK ja sen eritysjärjestöt, WTO, OECD,
ETYJ ja ADB. Eduskunnan kirjaston kanssa vaihtosuhteessa olevien kirjastojen osoitteistot tarkistettiin ja samalla kysyttiin kirjastojen kiinnostusta vaihdettaviin aineistoihin. Eduskunnan kirjasto lähettää vaihtokumppaneilleen valtiopäiväasiakirjoja ja
muita eduskunnan tai valtionhallinnon julkaisuja ja saa vastalahjaksi samantyyppistä
aineistoa. Vaihtokirjastojen luettelo on liitteessä 3.
Elektronisen aineiston hankinta ostamalla on pysynyt ennallaan. Hankinnoissa tehdään yhteistyötä Helsingin yliopiston kirjaston Kansallisen elektronisen kirjaston
(FinELib) ja valtioneuvoston tietopalvelujen (Valtipa) kanssa. Hankintojen suunnitte-

lussa, valinnassa ja sopimusneuvotteluissa
on tehty kiinteää yhteistyötä sisäisen tietopalvelun kanssa. Tavoitteena on ollut hankittujen aineistojen mahdollisimman laaja
käytettävyys eduskuntatyössä.
Kahden kirjavälittäjän kanssa sovittiin
kirjatilausten lähettämisestä Voyager- kirjastojärjestelmästä EDI-standardiin perustuvina elektronisina tilauksina. Kirjatilauksissa käytetään edelleen myös kirjeitä, puhelinta, faksia ja sähköpostia. Aineiston hankintaa on helpottanut ja nopeuttanut luottokortin käyttöönotto. Kertomusvuoden aikana kilpailutettiin ulkomaisten aikakauslehtien tilausten välittäminen.
Kokoelmiin valittu ja hankittu aineisto
luetteloitiin ja asiasanoitettiin Selma-kokoelmatietokantaan. Luetteloinnissa hyödynnettiin ns. kopioluettelointia toisista kotimaisista tietokannoita sekä BookWhere
-ohjelman avulla ulkomaisista tietokannois-

Kokoelmien kartunta 1999—2003
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Julkaisujen hankinta 2003
(yhteensä 10 811 nid./vsk.)

maksuttomia 24 %
maksullisia 22 %

kausijulkaisut
(4687 nid./vsk.)

47 %

kirjat
(6124 nid.)

53 %
maksullisia 19 %
maksuttomia 35 %

ta. Lähes puoleen hankitusta julkaisuista
teemme ns. perusluetteloinnin, jota taas
muut kirjastot voivat käyttää hyväkseen.
Tällaisia julkaisuja ovat erilaiset virallisjulkaisut, Euroopan unionin ja kansainvälisten
järjestöjen julkaisut, samoin kuin osa ulkomaisista juridisesta kirjallisuudesta. Selmatietokantaan luetteloitiin myös 1 177 pääasiassa kotimaista oikeudellista aikakauslehti- ja monografia-artikkelia. Tietokannan
laajuus vuoden lopussa oli noin 332 600 tietuetta. Selma -tietokantaan luetteloitu aineisto on käytettävissä Linda-yhteisluettelotietokannassa ja Arto-artikkelitietokannassa sekä kaikkien kansalaisten käytössä Internetin välityksellä.
Eduskunnan kirjaston asiasanasto EKS
on suomenkielinen, kotimaisen ja ulkomaisen kirjallisuuden sisällönkuvailuun ja tiedonhakuun asiasanojen avulla tarkoitettu
sanasto. Asiasanasto sisältää asiasanoja
eduskuntatiedon, oikeudellisen tiedon ja yhteiskuntatiedon aloilta. Asiasanaston keskeiset termit käännettiin ruotsiksi ja englan-

niksi. Nyt päätermeillä on ruotsin- ja englanninkieliset vastineet, joilla voi joko hakea tai
selata aakkosellisesti tai aiheenmukaisesti
asiasanaston ruotsin- ja englanninkielisissä
käyttöliittymissä. Käyttöliittymien julkistaminen siirtyi vuoden 2004 puolelle.
Indeksoinnista vastaava tietoasiantuntija
osallistui puolen vuoden virkavapautensa
aikana Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa eurooppalaisen yhteiskuntatieteellisen
tutkimusaineiston asiasanaston laatimiseen.
Projektin tuloksena syntyi monikielinen yhteiskuntatieteellinen asiasanasto (ELSSTtesaurus, European Language Social Science
Thesaurus). Työ on suoraan hyödynnettävissä Eduskunnan kirjaston asiasanastotyössä.
Kotimainen oikeudellinen aineisto siirrettiin takautuvasti Selma-tietokantaan. Nyt
kaikki kotimaisen juridisen bibliografian aineisto vuodesta 1982 lähtien on haettavissa
yhdestä samasta tietokannasta, toisin kuin
aikaisemmin jolloin vanhempi aineisto oli
vain erillisenä Jussi -tietokantana.
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Tietokantatuotannossa keskityttiin Eduskunnan kirjaston kokoelmatietokanta Selman kehittämiseen ja ELKI-linkkitietokannan ylläpitoon. ELKI -linkkitietokanta sisältää kirjaston asiantuntijoiden valikoimia,
laadukkaita Internet-palveluja oikeuden,
politiikan ja hallinnon alueilta. Linkkien
määrä on edelleen n. 3000. Tietokantaan
valitut linkit kuvaillaan tiivistelmin, asiasanoin ja aiheluokituksella.
Kokoelmien evaluointia ja vanhentuneen
ja epäajankohtaisen kirjallisuuden karsimista ja poistamista jatkettiin edellisvuosien tapaan. Kirjaston kaksi osastoa evaluoitiin ja
inventoitiin. Osasto XXI sisälsi mm. kirjastoon hankittua taide- ja kirjallisuudenhistoriaa, kielitiedettä, luonnontieteitä ja kaunokirjallisuutta. Tätä osastoa ei ole kartutettu
vuoden 1962 jälkeen. Osastosta poimittiin
käyttökelpoinen kirjallisuus ja sijoitettiin
muihin osastoin. Muuten osastosta XXI
muodostettiin uusi kokoelma, johon sijoitetaan kaunokirjallisia teoksia, ml. runo- ja
mietelausekokoelmia. Kokoelmalla on merkitystä vastattaessa kansanedustajien tietopalvelukysymyksiin. Samalla luotiin myös
kokoelma, joka perustuu kansanedustajien
omaan kirjalliseen tuotantoon. Kokoelmaan kootaan kirjaston eri luokissa olevat
eri aikoina toimineiden kansanedustajien
kirjoittama kirjallisuus. Kokoelma on tarkoitettu ensisijaisesti kansanedustajien käyttöön, mutta teokset ovat kirjaston lukusalissa myös tutkijoiden käytettävissä.
Toinen evaluoitu ja inventoitu kokoelma
oli Edistys. Se sisälsi Suomalaisen kirjallisuuden seuran ja Svenska Litteratursällskapet i Finland -seuran Eduskunnan kirjastolle luovuttamia julkaisuja, joille oli myönnetty talousarvioissa varoja suomalaisen
kirjallisuuden edistämiseksi. Kokoelmaan
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sisältyi pääasiassa kaunokirjallisia teoksia.
Kokoelman kartuttaminen lopetettiin jo
vuonna 1990. Nyt kokoelmasta poimittiin
ns. klassikoiksi muodostuneet teokset ja ne
liitettiin edellä mainittuun uuteen kaunokirjallisuus -osastoon.
Vuoden aikana poistettiin kokoelmista
kaikkiaan n. 4 200 luetteloitua monografianidosta ja 712 kausijulkaisunidosta. Ne poistetut julkaisut, jotka eivät olleet Varastokirjaston kokoelmissa, toimitettiin Varastokirjastoon. Edellisenä vuonna aloitettu luetteloimattomien kunnalliskertomusten poistaminen suoritettiin loppuun. Kaikkiaan kunnalliskertomuksista vapautui tilaa kirjavarastoon n. 150 hyllymetriä.
Virkamiesten ja valiokuntien käsikirjastoihin hankittiin 1 054 nidosta. Vaalivuoden
johdosta osa kansanedustajista vaihtui.
Työnsä jättäneiden edustajien työhuoneista
kirjasto sai n. 20 postirullakkoa erilasisia
julkaisuja. Osalla näistä julkaisuista täydennettiin kirjaston kokoelmia, osa lähetettiin
Varastokirjastoon ja osa oli kirjaston asiakkaiden poimittavissa erillisiltä poistokirjakärryiltä.
Kirjaston sitomossa on korjattu huonokuntoisia teoksia. Useimmat virallisjulkaisut on käyttöiän pidentämiseksi uudelleen
kansitettu. Tärkeimmät kotimaiset aikakauslehdet sidotetaan. Muuten aikakauslehtiä koteloitiin edellisten vuosien tapaan. Kirjasto on tarjonnut asiantuntemustaan kansanedustajille ja eduskunnan virkamiehille
antamalla opastusta heidän omien kotikirjastojensa huonokuntoisten kirjojen kunnostamisessa. Sidottujen valtiopäiväasiakirjojen varastosta jaettiin asiakirjoja kansanedustajille, valiokunnille ja eduskunnan virkamiehille.
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5 Eduskunnan arkisto
Arkistolainat ...................................................
Kopiotoimitukset yhteensä ..............................
näistä eduskunnalle .....................................
eduskunnan ulkopuolisille ...........................
Arkistosiirrot ...................................................
Mikrokuvautettu aineisto
tallefilmit .....................................................
käyttöfilmit ..................................................
kopiot vaihtokirjastoille ...............................
Arkiston tiedonhaut ........................................
Arkistoon liittyvä neuvonta ja ohjaus..............

102 käyttökertaa
3 587 kpl
912 kpl
2 675 kpl
318 yksikköä
645 korttia
646 korttia
—
150 toimeksiantoa
110 toimenpidettä

Valokuvalainat yhteensä .................................
sisäiset..........................................................
ulkoiset ........................................................
Valokuviin liittyvät tiedonhaut yhteensä .........
sisäiset..........................................................
ulkoiset ........................................................
Valokuviin liittyvät neuvontatehtävät yhteensä
sisäiset..........................................................
ulkoiset ........................................................

Sisäiset kehittämishankkeet olivat myös
vuonna 2003 keskeisiä arkiston toiminnassa.
Valtiontalouden tarkastusvirastossa valmistuivat kevättalvella sisäisen tekstiarkiston
säilytysaikasuunnitelma ja viraston arkistonmuodostussuunnitelman perusteellinen
päivitys. Arkisto antoi kummastakin suunnitelmasta virastolle pyydetyn lausunnon.
Jo edellisenä vuonna aloitettu valiokuntaarkistoinnin kehittämishanke valmistui helmikuussa ja työryhmän ehdotukset otettiin
käyttöön jo uuden eduskunnan valiokuntien
aloittaessa valtiopäivätyön. Eduskunnan
valokuva-arkiston kolmas vaihe vietiin läpi
suunnitellusti lukuun ottamatta valokuvarekisterin kehittelyä ja käyttöönottoa, joiden
osalta tehtävä jäi kesken. Laajana kirjaston
ja yksityisen tietotekniikkayrityksen yhteistyönä käynnistettiin perusselvitys funktio-

299 kpl
144 kpl
155 kpl
6 kpl
5 kpl
1 kpl
99 kpl
43 kpl
56 kpl

naalisesta arkistosta, minkä hankkeen lähtökohtana oli kirjastomaailmassa kehitelty
funktionaalinen luettelointi. Hanke eteni yksityiskohtaiseen funktionaalisen arkiston
määrittelyyn asti, mutta sen jälkeen hanke
keskeytettiin mahdollisen päällekkäistyön
välttämiseksi eduskunnassa ja funktionaalisen arkiston käyttäjätarpeen tarkemmaksi
selvittämiseksi.
Asiakirjahallinnollisia neuvoja arkisto
antoi lähinnä puhelinkeskustelujen muodossa Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialle
ja valtiontalouden tarkastusvirastolle.
Eduskunnan keskusarkistoon tehtiin kertomusvuonna 55 arkistosiirtoa, mikä merkitsi 318 säilytysyksikön ja 28 hyllymetrin
luovutusta. Siirtomäärä kasvoi 25 % edellisvuodesta. Valtaosa siirretyistä säilytysyksiköistä oli totutusti valtiopäiväasiakirjoja,
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mutta tällä kertaa hallinnollisten asiakirjojen säilytysyksiköiden määrä nousi lähes
10 %:iin. Erikoiskokoelmiin tehdyistä luovutuksista mainittakoon Suomen teekkarien
adressi teknillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen hätätilasta vuodelta 1986 ja eduskunnan vieraskirjat vuodesta 1937 alkaen.
Arkiston asiakirjojen käyttö kasvoi kertomusvuonna hieman. Ulkoisten asiakkaiden määrä oli selvästi suurempi kuin sisäisten. Valiokunta-asiakirjojen käyttö oli edelleen runsainta. Tietopalvelutoimeksiantojen
määrä nousi 20 % ja toimeksiannoista kaksi
kolmasosaa tuli ulkopuolisilta asiakkailta.
Neuvonnan ja ohjauksen toimenpidemäärä
väheni edellisvuoden tapaan. Annettujen
asiakirjakopioiden määrä kasvoi lähes puolella. Asiakirjojen mikrokuvauksessa talleja käyttöfilmien hankintamäärä lisääntyi
selvästi.
Valokuva-arkiston kolmatta vaihetta toteutettaessa tiedotettiin monipuolisesti valokuvaohjeesta, allekirjoitettiin valokuvasopimukset valokuvia virkatyönään ottavien
henkilöiden kanssa ja myötävaikutettiin
uuden eduskunnan ja eduskunnan henkilökunnan valokuvausprosessin läpivientiin.
Myös eduskunnan uudisrakennustyömaan
kuvaustehtävät työllistivät valokuvaprojektia. Valokuvalainojen määrä ja valokuviin
liittyvät neuvontatehtävät kasvoivat merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Eduskunnan vuoden 2004 talousarviokäsittelyssä
varmistettiin kuva-amanuenssin viran perustaminen maaliskuun 2004 alusta lukien
eduskunnan keskusarkiston yhteyteen.
Vuonna 2003 toteutettiin yhdeksän veteraanikansanedustajahaastattelua. Näistä
kertyi n. 63 tuntia uutta nauhoitusta. Tähän
mennessä on haastateltu 269 veteraanikan-

sanedustajaa ja nauhoitusten määrä on yhteensä 1 546 tuntia. Vuoden aikana purettiin
nauhalta tekstiksi 13 haastattelua, joista
syntyi 2 208 uutta sivua. Yhteensä haastatteluista on syntynyt 37 960 tekstisivua. Haastatteluaineistoa on valmisteltu edelleen uutta, tutkimuskäyttöön tarkoitettua CDROM -tekstiversiota varten. Muistiarkistoa
varten on valmistettu paperiversioita.
Eduskunnan arkiston kansainvälinen yhteydenpito oli vilkasta myös vuonna 2003.
Arkiston edustaja osallistui Kansainvälisen
Arkistoneuvosto parlamentti- ja poliittisten
puolueiden arkistojen jaoston vuosikokoukseen Madridissa syyskuussa. Tapaamisessa
keskusteltiin erityisesti parlamenttiasiakirjojen seulontaperiaatteista ja -käytännöistä.
Lisäksi tarkasteltiin poliittisten puolueiden
arkistojen asemaa jaostossa, mutta päädyttiin suosittamaan nykyisen toimintamallin
säilyttämistä. Toukokuussa järjestettiin
Haagissa ECRPD:n organisoima parlamenttiarkistojen asiakirjojen digitointiratkaisuja pohtiva jatkoseminaari, johon osallistui myös arkiston edustaja. Pohjoismaiden parlamenttien arkistonhoitajat pitivät
neljän vuoden välein järjestettävän kokouksensa Reykjavikissa ja arkiston edustaja oli
mukana.
Kotimaassa jatkuivat valtioneuvoston arkistonhoitajien yhteistyöryhmän jäsenten
kuukausitapaamiset. Syyskaudella oli arkiston edustajan vuoro toimia työryhmän puheenjohtajana ja syksyn neljä kokousta pidettiin eduskunnan tiloissa. Kuukausikokousten annin ohella ryhmän jäsenille järjestettiin asiakirjojen salassapitokysymyksiin
ja uuteen hallintolakiin liittyvää koulutusta.
Eduskunnan arkiston ja arkistotoimen esittelytilaisuuksia oli kertomusvuonna 17.
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6 Näyttelyt
Eduskuntavaalien alla 3.3.—11.4. Eduskunnan kirjastossa järjestettiin näyttely
”Kaikkien aikojen vaalit: 1962 ja 1966.”
Näyttelyn tarkoituksena oli esittää kysymys,
miksi kansalaisten äänestysaktiivisuus on
ollut kaikkein korkein juuri 1960-luvun
eduskuntavaaleissa. Näyttelyssä oli esillä
mm. eri puolueiden vaalimainoksia ja muuta
aineistoa, vaalien järjestämiseen liittyvää
tarpeistoa ja viranomaisten kampanjamateriaalia äänestämisen puolesta. Näyttely herätti paljon kiinnostusta, ja sitä esiteltiin
monille vierasryhmille. Näyttelyä käsitteleviä artikkeleita ilmestyi myös lukuisissa sanomalehdissä.

Eduskunnan kirjasto osallistui Anders
Chydenius -juhlavuoteen ottamalla tiloihinsa 1.9.—31.10. Chydeniuksen elämää ja elämäntyötä kuvaavan näyttelyn sekä järjestämällä tilat yhteiskunnan sääntelyn tarvetta
pohtineelle Anders Chydenius -seminaarille
13.10. Eduskunnan auditoriosta. Kirjaston
yhteistyökumppanina järjestelyissä toimi
juhlavuoden tapahtumia koordinoinut toimikunta, johon kuuluivat mm. Kokkolan
kaupunki, Chydenius-Instituutti ja Anders
Chydenius -säätiö.

7 Henkilöstö
Kertomusvuoden lopussa kirjastossa oli
51 vakinaista virkaa.
Tietoasiantuntija Heli Koskinen erosi kirjaston palveluksesta 1.3.2003 tultuaan nimitetyksi eduskunnan asiakirjatoimiston tiedostosihteerin virkaan. Avoimeksi tulleeseen tietoasiantuntija virkaan nimitettiin
OTK Mirja Pakarinen 1.5.2003 lukien. Tietoasiaintuntija Aune Hakala siirtyi eläkkeelle 1.9.2003. Avoimeksi tulleeseen tietoasiantuntijan virkaan nimitettiin VTK Kaarlo
Mäkelä 1.9.2003 lukien. Tietoasiantuntija
Eila Rantala siirtyi eläkkeelle 1.12.2003 lukien.
Virkavapaana omasta virasta työskenneltiin toisessa eduskunnan virassa (eduskunnan henkilötietojärjestelmän toteutus- ja
käyttöönottovaiheen tehtävissä), ulkoministeriön asiantuntijatehtävissä Kosovossa
ja Namibiassa, Helsingin yliopistossa sekä
Tampereen yliopiston Yhteiskunnallisessa
tietoarkistossa.

Vakinaisten virkamiesten lisäksi kirjastossa työskenteli eripituisina jaksoina 15
henkilöä. He hoitivat vakinaisten virkojen
sijaisuuksia ja toimivat määräaikaisissa tehtävissä yhteensä 9 vuotta 8 kuukautta.
Kaksi koululaista suoritti opintoihinsa
liittyvää työharjoittelua kirjastossa.
Vuosilomia, säästövapaita ja lomarahavapaita pidettiin yhteensä 8 vuotta 11 kuukautta, mikä on työajasta 16,04 %. Lomia
pidettiin keskimäärin 48,16 päivää/henkilö.
Sairauspoissaoloja oli yhteensä 2 vuotta 8
kuukautta eli 4,8 % työajasta. Kaksi henkilöä oli äitiys- ja hoitovapaalla.
Eduskunnan uuden toimistojärjestelmän
käyttöönoton yhteydessä päivitettiin atkperusosaamista osallistumalla aktiivisesti
järjestettyyn tietotekniikan koulutukseen.
Eri tieto- ja tekniikkaympäristöissä tapahtuvan tietopalvelutyön edellyttämää moniosaamista hankittiin opettelemalla verkkokirjoittamista, osallistumalla kouluttaja-
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koulutukseen ja opettelemalla erilaisia aineiston tuottamisohjelmia. Ammatilliseen
jatkokoulutukseen osallistui useampia kirjaston henkilöitä.
Neuvontapalveluun osallistuva henkilökunta osallistui ruotsinkielen täsmäkoulutukseen, jossa hiottiin asiakaspalvelussa tarvittavaa terminologiaa ja kielenkäyttöä.
Syksyllä 2003 suoritettiin kirjastossa prosessi- ja resurssikartoitus. Kartoituksen perusteella saatujen kuvausten yhdenmukaistamista jatketaan niin, että ne saadaan kirjaston intranetiin koko henkilökunnan käyttöön.
Kirjaston henkilökunta osallistui aktiivisesti alan kotimaisiin ja kansainvälisiin kou-

lutustilaisuuksiin ja kokouksiin. Useissa kirjasto- ja tietopalvelualan kehittämishankkeissa oli edustus Eduskunnan kirjastosta.
Valtioneuvoston Valtipa-yhteistyö jatkui
aktiivisena. Luottamustehtäviä oli eduskunnan piirissä mm. naisverkoston sihteeri,
EMO:n puheenjohtaja ja kirjastoalan järjestöissä mm. Signum-lehden päätoimittaja ja
EBLIDA:n hallituksen jäsen. Kirjastoalan
koulutustilaisuuksissa annettiin opetusta ja
osallistuttiin tilaisuuksien suunnitteluun.
Sisäinen tiedottaminen hoidettiin kirjaston oman intranetin Sisäpiirin ja sähköpostin välityksellä. Kirjaston henkilökunta kutsuttiin kerran koolle valitsemaan jäsen ja
varajäsen kirjaston hallitukseen.
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Liite 2

Kirjaston henkilöstö 31.12.2003
Virka

Nimi ja oppiarvo

Eduskunnan kirjaston johtaja,
tieto- ja viestintäjohtaja, oto
Johtava tietoasiantuntija,
oikeudellinen tieto
Johtava tietoasiantuntija,
yhteiskuntatieto
Johtava tietoasiantuntija,
eduskuntatieto
Johtava tietoasiantuntija,
verkkotieto

Laaksovirta, Tuula H., YTT, dosentti
Pajula, Sari, YTM
Turja, Timo, VTL
Puttonen, Kaarina, FM
Kangas, Sinikka, FK

Kokoelmapalvelu
Palvelujohtaja
Tietoasiantuntija
”
”
, vv
”
, ma.
Verkkopalvelusihteeri
Tietopalvelusihteeri
, ma.
”
”
, vv.
”
”
, ma.
Osastosihteeri
Palveluneuvoja
”
”
”
”
Virastoavustaja, projektityöntekijä

Hirsivuori, Jorma, VTK
Mäkelä Kaarlo, VTK
Latvus, Marjatta, FM
Siunala, Riitta, FM
Uurasjärvi, Jaana, FM
Auvinen, Saija, merkonomi
Clavert, Violette, FM
Häkkinen, Merja, merkonomi
Kuusniemi, Hannele, merkonomi
Leponiemi, Tapio, merkonomi
Pulkkinen, Riitta, merkonomi
Syväluoma, Mirja
Luotonen, Maria-Leena
Palmunen, Airi, HuK
Salakari, Sirkku-Marja
Tuhkasaari, Anneli
Åhlberg, Anneli
Koskinen, Liisa

Neuvonta- ja arkistopalvelu
Palvelujohtaja
Arkistopäällikkö
Tietoasiantuntija
”
Amanuenssi
”
„
Informaatikko
„
Osastosihteeri
„
„

, ma.
, ma.
, ma.
vv.

Heikkilä, Marjatta, FM
Lomu, Juhani, FM
Lehto-Toivakka, Marketta, YTM
Törnwall, Annamari, YTM,
Kaitaharju, Pirkko, FM
Schwartz, Anne, HuK
Venesvirta, Tarja, FM
Korkeila, Sirkka-Liisa, HuK, merkonomi
Kurtti, Tuula, HuK, merkonomi
Haukka, Hilppa
Salasmaa, Hilkka
Voutilainen, Heikki
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Virka
Tietopalvelusihteeri
„
„
Verkkopalveluneuvoja
Palveluneuvoja

Nimi ja oppiarvo
vv.
vv.
, ma.

Kajava, Eija
Kämäri, Lassi, merkonomi
Rautava, Aini, merkonomi
Rajala, Heikki, merkonomi
Koskinen, Tiina, merkonomi

Tietopalvelu
Palvelujohtaja
Informaatikko
„
„
Tietoasiantuntija
„
„
Tutkija
„
Verkkopalveluamanuenssi
Verkkopalveluneuvoja
Tietopalvelusihteeri

Johansson, Virpi, FM
Oksa-Pallasvuo, Marja, VTM
Erkkilä, Päivi, HuK
Oravisto, Hannele, ekonomi, HuK
Mälkki, Helka, FK
Pakarinen, Mirja, OTK
Rönkkö, Maija-Leena, FM
Hakala, Kristiina, YTM
Peuhkurinen, Tommi, FM
Karjalainen, Leena, merkonomi
Vaakanainen, Heikki
Jussila, Raija, merkonomi

Sisäinen palvelu
Verkkopalveluasiantuntija
Tutkija
Tietopalvelusihteeri
Osastosihteeri
„
Tietoasiantuntija

, ma.

Karhula, Päivikki, YTK
Graae, Kristiina, VTK
Saarikivi, Satu, merkonomi
Kauhanen, Anita, merkonomi
Vuorinen, Pirkko, merkonomi
Pusa, Matti, insinööri, YTK
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Liite 3

Kirjaston ulkomaiset vaihtosuhdekirjastot 31.12.2003
Amerikan yhdysvallat:

Bulgaria:
Islanti:
Iso-Britannia:
Italia:
Itävalta:
Japani:
Kanada:
Kiina:
Korean tasavalta:
Liettua:
Norja:
Puola:
Ranska:

Romania:
Ruotsi:

Saksa:

4

241247

Harvard College Library, Cambridge, Massachusetts
Harvard Law School Library, Cambridge, Massachusetts
Library of Congress, Washington, D.C.
New York Public Library, N.Y.
University of California, Los Angeles
University of Illinois Library, Urbana, Illinois
University of Minnesota Libraries, Minneapolis
Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
St. St.Cyril and Methodius National Library, Sofia
Bókasafn Althingis, Reykjavik
Landsbókasafn Íslands, Háskolabókasafn, Reykjavik
The British Library, Lontoo
Biblioteca Della Camera Dei Deputati, Rooma
Parlamentsbibliothek, Wien
Österreichische Nationalbibliothek, Wien
National Diet Library, Tokio
Library of Parliament, Ottawa
National Library of China, Beijing
National Assembly Library, Seoul
Lietuvos Respublikos Seimas, Vilna
Martynas Mazvydas National Library of Lithuania, Vilna
Stortingsbiblioteket, Oslo
Biblioteka Sejmowa, Varsova
Assemblée Nationale, Service de la Documentation Etrangère,
Pariisi
Bibliothèque de Sénat, Pariisi
Bibliothèque Nordique, Pariisi
Parliament of Romania, Chamber of Deputies Library, Bukaresti
Göteborgs universitetsbibliotek, Göteborg
Nordiska Journalisthögskolan, Mullsjö
Riksdagsbiblioteket, Tukholma
Umeå Universitetsbibliotek, Uumaja
Uppsala Universitetsbibliotek Upsala
Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften
ZBW, Kiel
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Serbia:
Tanska:

Ukraina
Unkari:
Venäjä:

Viro:

Bibliothek des Deuchen Bundestages, Berliini
Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und
Völkerrecht, Heidelberg
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Hampuri
Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Berliini
Universitätsbibliothek Universität Greifswald
Federal Statistical Office Library, Belgrad
Administrative Bibliotek, Kööpenhamina
Folketingets Bibliotek, Kööpenhamina
Nordisk journalistkursus, Århus
Odense universitetsbibliotek, Odense
National Parliamentary Library of Ukraine, Kiova
Library of Hungarian Parliament, Budapest
Institute of Scient. Information of Social Sciences (INION
RAN), Moskova
Library for Foreign Literature, Moskova
Russian State Library , Moskova
Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinna
Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinna
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