K 16/2012 vp

Eduskunnan
kirjaston kertomus
vuodelta 2011

Helsinki 2012

ISSN 0437-2328

Eduskunnalle
Eduskunnan kirjastosta annetun lain (717/2000) 3§:n mukaisesti Eduskunnan kirjaston hallitus
antaa kunnioittavasti eduskunnalle oheisen kertomuksen Eduskunnan kirjaston hoidosta ja toiminnasta vuonna 2011. Kertomuksen on laatinut Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula.

Helsingissä kesäkuun 14 päivänä 2012
Eduskunnan kirjaston hallituksen puolesta:

Jussi Niinistö
			

Eduskunnan kirjaston hallituksen
puheenjohtaja

Sari Pajula
Eduskunnan kirjaston johtaja

Sisältö
1
2
3
3.1
3.2
4
5
6
7
8
9

Kirjaston hallitus
Eduskunnan kirjaston johtajan katsaus toimintaan
Palvelut
Lainaus, neuvonta ja kaukopalvelu
Tietopalvelu ja koulutus
Kokoelmatyö
Eduskunnan arkisto
Toiminta Eduskunnan kirjaston asiantuntijuusalueilla
Näyttelyt
Kansainvälinen toiminta
Henkilöstö
Liite 1. Julkaisut 2011
Liite 2. Henkilöstö 31.12.2011

5

6		
8
10
11
13
14
17
20
22
24
24

1 Kirjaston hallitus
Kirjaston hallitus vuonna 2011
Kirjaston hallituksen kokoonpano 1.1. – 29.6.2011
Jäsenet
Tuomioja, Erkki, VTT, ekonomi, kansanedustaja, hallituksen puheenjohtaja
Vahasalo, Raija, KM, rehtori, kansanedustaja, hallituksen varapuheenjohtaja
Laukkanen, Markku, YTM, kansanedustaja
Heinonen, Timo, KM, opettaja, kansanedustaja
Kankaanniemi, Toimi, sosionomi, kansanedustaja
Erkkilä, Päivi, HuK, informaatikko
Asiantuntijajäsenet
Paavilainen, Marika, OTK, hallitussihteeri, valtionhallinto
Kumpula, Anne, OTT, professori, oikeustieteet
Forsman, Maria, VTT, johtava tietoasiantuntija, valtiotieteet
Varajäsenet
Lipponen, Päivi, FT, historianopettaja, kansanedustaja
Lauslahti, Sanna, HTT, KTM, kansanedustaja
Kerola, Inkeri, opettaja, kansanedustaja
Karhuvaara, Arja, fysioterapeuttiyrittäjä, kansanedustaja
Palm, Sari, KM, erityisluokanopettaja, kansanedustaja
Koski, Sari, YTM, tietoasiantuntija
Asiantuntijavarajäsenet
Peltonen, Irja, YTK, tietopalvelupäällikkö
Letto-Vanamo, Pia, OTT, professori
Grönlund, Kimmo, PD, dosentti
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Kirjaston hallituksen kokoonpano 30.6.2011 – 31.12.2011
Jäsenet
Niinistö, Jussi, FT, kansanedustaja, hallituksen puheenjohtaja
Kantola, Ilkka, TT, kansanedustaja, hallituksen varapuheenjohtaja
Vahasalo, Raija, KM, rehtori, kansanedustaja
Vikman, Sofia, YTM, kansanedustaja
Kerola, Inkeri, opettaja, kansanedustaja
Koski, Sari, YTM, tietoasiantuntija
Asiantuntijajäsenet
Wigell-Ryynänen, Barbro, VTM, kulttuuriasiainneuvos
Kumpula, Anne, OTT, professori, oikeustieteet
Forsman, Maria, VTT, johtava tietoasiantuntija
Varajäsenet
Kivelä, Kimmo, TM, rovasti, kansanedustaja
Filatov, Tarja, tiedottaja, kansanedustaja
Lauslahti, Sanna, HTT, KTM, kansanedustaja
Kiuru, Pauli, FM, MBA, kansanedustaja
Rundgren, Simo, TM, pappi, kansanedustaja
Krekola, Joni, VTT, tutkija
Asiantuntijavarajäsenet
Nerg, Päivi, agronomi, hallinto- ja kehitysjohtaja
Ervasti, Kaijus, OTT, hallintopäällikkö, erikoistutkija
Ruostetsaari, Ilkka, YTT, professori, dosentti
Kirjaston hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa: 9.2., 9.3., 6.9., 6.10. ja 24.11. 2011
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2 Eduskunnan kirjaston johtajan katsaus toimintaan
Eduskunnan kirjaston strategia eduskunnan ulkoisten asiakkaiden palvelemiseksi valmistui
kertomusvuoden alussa. Strategian toimenpide-ehdotusten toteutus aloitettiin tarmokkaas
ti neuvonnan ja tietopalvelun asiakaspalvelujen yhdistämisen suunnittelulla. Suunnittelusta
vastanneen työryhmän lisäksi kehittämistyöhön osallistui koko kirjaston henkilökunta. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää kirjaston asiakaspalvelukonseptia ja tarjota asiakkaalle kaikki
peruspalvelut yhdestä palvelupisteestä. Vaativimmat kysymykset ohjataan asiantuntijoiden
tehtäviksi, koskivatpa ne sitten kirjaston tiedonaloja tai vaikkapa arkistoaineistoa.
Asiakaspalvelussa työskentelevän henkilöstön osaamista kehitetään tulevien tehtävänkuvien
mukaisiksi. Tarkoitus on myös ottaa eduskunnan ulkopuolisten asiakkaiden tietopalvelussa
käyttöön mahdollisuus varata etukäteen aika syvällisempään opastukseen ja tietopalveluun.
Tämä parantaa edelleen asiakaspalvelun laatua ja helpottaa asiantuntijaresurssien käytön
suunnittelua.
Itsepalvelukäytön lisääntymisen myötä vapautuvia asiantuntijaresursseja tullaan käyttämään
entistä enemmän verkossa tarjottavien sisältöpalvelujen tuottamiseen. Tällaisesta uudesta
sisältöpalvelusta on oivana esimerkkinä syksyllä avattu Lakihankkeiden tietopaketit 
(LATI)-palvelu, joka helpottaa ja syventää asiakkaiden mahdollisuuksia perehtyä uuden kansalaisten kannalta keskeisen lainsäädännön tausta-aineistoihin. LATI-palvelu sai heti avautuessaan
paljon kiitosta niin eduskunnan piiristä kuin muiltakin asiakkailta.
Kirjastossa on pitkäjänteisesti tehty strategista työtä asiakaspalvelujen kehittämiseksi. Asiakkaita on neuvottu ja koulutettu tehokkaampaan ja laadukkaampaan omatoimiseen tiedonhakuun
kirjaston edustamien tiedonalojen lähteistä. Itsepalvelua tukee tulevaisuudessa myös kirjaston
käynnistämä digitointihanke, jossa vanhoja hallituksen esityksiä ja niihin liittyviä valiokunti
en mietintöjä saadaan eduskunnan verkkosivujen kautta itsenäiskäyttöön. Tätä palvelua ovat
asiakkaat toivoneet jo pitkään.
Kirjaston käyttöluvuissa jatkuu loivasti laskeva trendi, mutta dramaattista pudotusta ei ole
kaksituhattaluvulla enää ollut. Viimeisten viiden vuoden aikana kirjaston peruspalvelujen käyttö
on laskenut palvelusta riippuen viidestätoista kahteenkymmeneen prosenttia. Kuluneen vuoden
aikana tietopalvelun toimeksiantojen määrä laski prosentuaalisesti eniten. Määrä ei kuitenkaan
alittanut kaksituhattaluvun matalinta toimeksiantojen määrää, joka oli vuonna 2002. Kirjaston
käyttölukujen lasku on seurausta sekä kansalaisten tiedonhakutaitojen yleisestä parantumisesta, virallisjulkaisujen ja muun materiaalin verkkojulkaisemisen lisääntymisestä että kirjaston
valitsemasta strategiasta, jossa itsepalvelukäyttöä tuetaan ja tietosisältöjä siirretään verkkoon.
Kirjaston edustamilla tiedonaloilla kirjojen elektroninen julkaiseminen ei kuitenkaan ole yleistynyt merkittävästi.
Eduskunnan asianhallintahankkeen käynnistyminen antoi alkusysäyksen eduskunnan sähköisen
pitkäaikaisarkistoinnin työryhmän työlle, jossa päädyttiin suosittamaan, että eduskunta liittyisi
tulevaisuudessa mukaan kansalliseen sähköisen arkistoinnin palveluun.
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Julkisuudessa paljon huomiota saanut eduskunnan tärkeimpiä kirjoja esitellyt näyttely ”Mekin
olemme lukeneet joitakin kirjoja” toteutti omalta osaltaan kirjaston strategian yhtä painopistealuetta —eduskuntatiedon saatavuuden parantamista. Näyttely toi esille mielenkiintoisen ulottuvuuden kansanedustajien eduskuntapuheista.
Muuton lähestyessä kokoelmia evaluoitiin ja karsittiin ahkerasti. Muuttoa edeltäneen viiden
vuoden aikana kirjaston tietoasiantuntijat ovat käyneet läpi ja arvioineet noin 88 % kirjaston
kokoelmista.
Kirjaston asiakkaat ovat jatkuvasti erittäin tyytyväisiä kirjaston palvelujen laatuun. Viimeksi asiaa
kysyttiin kansanedustajilta kertomusvuoden alussa. He antoivat kirjaston palveluille asteikolla 1-5
keskiarvon 4,4 ja arkiston palveluille 4,2.

Tilinpäätös 2011
Kirjaston budjetin toteuma: 3 474 306 €
Palkat ja palkkiot sivukuluineen		
2 657 759
Kirjaston aineistohankinnat		
627 000
Muut					 189 547
Tilinpäätös 2011 			

3 474 306

5%

18 %

77 %
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3 Palvelut
Lainaus 31.12.2011........................................................... 93 093
Lainaus palvelutiskiltä....................................................... 27 732 lainaa,
- joista kotilainoina................................................. 17 533
- lukusalilainoina.................................................... 1 581
- kaukolainoina....................................................... 3 216
Elektronisia dokumentteja välitettiin................................. 5 402
Lainojen uusintoja............................................................. 65 361
- lainojen uusinta palvelutiskiltä............................ 13 681
Tiedonhakuja..................................................................... 3 692 toimeksiantoa
Tiedonhallintakoulutusta................................................... 534 henkilölle
Tiedonhallintakoulutusta tunteina.................................... 83 oppituntia
- joista eduskunnalle.............................................. 39 oppituntia
Kirjaston yleisesittelyjä ..................................................... 8 tilaisuutta
Aukiolotunteja viikossa...................................................... 57 tuntia
Aukiolopäiviä vuodessa..................................................... 282 päivää

Eduskunnan kirjaston strategia ulkoisten asiakkaiden palvelemiseksi valmistui kertomusvuoden
alussa. Strategia ohjaa kirjaston palveluiden kehittämistä tulevina vuosina. Strategian toimen
pide-ehdotusten toteutus aloitettiin innokkaasti.
Ensimmäisenä käynnistyi kirjaston palvelukonseptin kehittäminen. Tavoitteena on, että asiakaspalvelu toimii tulevaisuudessa yhdessä palvelupisteessä, ja vaativammat tiedonhaut ohjataan tietoasiantuntijoille. Kehittämistyöhön nimettiin työryhmä ja kaikille asiakaspalvelussa
työskenteleville annettiin mahdollisuus ottaa osaa uudistuksen suunnitteluun. Koska koko
henkilökunnan sitoutuminen muutokseen on uuden palvelukonseptin onnistumisen edellytys,
henkilökunnalle järjestettiin muutoskoulutusta. Sen aikana pohdittiin pienryhmissä asiakas
palvelun konkreettisia kysymyksiä. Työryhmän työn tulos – yksi palvelupiste – otetaan käyttöön kirjaston väliaikaistiloissa Postitalossa kesällä 2012. Kehitystyötä jatketaan käytännön
kokemusten, henkilökunnan ja asiakkaiden palautteen perusteella.
Toinen strateginen kehittämishanke on tietopalvelukysymysten hallintaan tarkoitettu tietokanta. Tietokannan tavoitteena on saada tietopalvelutyön tulokset tehokkaampaan käyttöön ja
helpottaa kirjaston sisäistä tehtävien jakoa. Tietopalvelukysymykset ja vastaukset tallennetaan
tietokantaan, josta niitä voidaan hakea ja hyödyntää samaan aihepiiriin liittyvissä tiedonhauissa.
Tiedot voidaan myös julkaista verkkopalvelussa asiakkaiden itsepalvelukäyttöä varten. Tietokannan vaatimusmäärittely saatiin valmiiksi kertomusvuoden aikana.
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3.1 Lainaus, neuvonta ja kaukopalvelu
Eduskunnan kirjaston kävijämäärä vuonna 2011 oli 117 000. Lainojen (sis. uusintalainat) määrä
on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut 93 000 – 94 000 vuodessa. Kirjaston verkkosivuilla
vierailuja oli kertomusvuonna 125 900. Kirjaston verkkopalvelut ja kirjastossa annettava asiakaspalvelu integroituvat tiiviisti yhteen. Neuvontapisteessä asiakkaita opastetaan verkkopalvelujen
käyttöön ja verkkopalvelut puolestaan tuovat asiakkaita tutkimaan kirjaston kokoelmia. Lisäksi
kiinnostus ja tarve kirjaston Selma-kokoelmatietokantaan kasvaa. Vuonna 2011 tietokannasta
tehtyjen tiedonhakujen määrä ylitti ensimmäisen kerran 300 000.
Kaukopalvelun toimeksiantojen määrä kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Eduskunta-asiakkaat
tarvitsevat kirjallisuutta muiltakin kuin eduskunnan kirjaston tiedonaloilta ja elektroninen julkaiseminen ei kirjaston tiedonaloilla ole niin yleistä kuin esim. luonnontieteissä. Kaukopalvelun
tilauksista 73 % toimitettiin eduskunnan sisäisille asiakkaille. Kaukopalvelu toimi tehokkaasti.
Lähes 85 % tilauksista toimitettiin asiakkaalle saman tai seuraavan päivän aikana.
Eduskunnan kirjaston kaukopalvelun toimeksiantojen määrän kasvu on poikkeuksellista suomalaisessa kirjastoverkostossa. Useat muut kirjastot raportoivat kaukopalvelutoimeksiantojensa
vähenevän.
Lainat (sis. uusintalainat) 2002–2011
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3.2 Tietopalvelu ja koulutus
Tietopalvelun toimeksiantojen määrässä tapahtui kertomusvuonna 11 %:n lasku. Tämä huomattava vähennys saattaa olla tulosta kirjaston jo vuosia jatkuneesta panostuksesta opastaa ja
kouluttaa asiakkaitaan itsenäiseen tiedonhakuun.
Kirjaston tietopalvelun päivittäisessä työssä asiakkaita opastetaan verkkojulkaisujen itsenäiseen
käyttöön ja tuloksellisten tiedonhakujen tekemiseen. Kirjaston tietoasiantuntijat antavat sekä
kaikille avointa että kohderyhmälle räätälöityä tiedonhallintakoulutusta kirjaston aihealueilta.
Kertomusvuonna koulutuksiin osallistui yli 500 henkilöä. Koulutusta annettiin mm. valtiopäiväasiakirjojen käytöstä, kotimaisista ja ulkomaisista säädöslähteistä, YK:n, Euroopan neuvoston ja
muiden kansainvälisten organisaatioiden tiedonlähteistä sekä Euroopan unionin erilaisista tietokannoista. Koulutuspalvelut on yksi kirjaston strategiassa esiin nostettu kehittämisalue.
Eduskunnan kirjasto julkaisee tiedonlähdeoppaita, jotka ohjaavat asiakkaita löytämään parhaat
ja luotettavimmat tiedonlähteet. Kertomusvuoden aikana tietoasiantuntijat päivittivät kaikki
kirjaston tiedonlähdeoppaat ja julkaisivat uuden Venäjän federaatiota käsittelevän oikeudellisen
tiedonlähdeoppaan. ELKI-tietokannan oikeudellisten ja yhteiskunnallisten linkkien toimivuus ja
ajantasaisuus tarkistettiin kertomusvuoden aikana.
Kirjastossa jatkettiin vuonna 2010 aloitettua palvelua, jossa asiakkaiden tarvitsemia, vain painettuina julkaistuja valtiopäiväasiakirjoja ja säädöksiä, lähetetään heille skannattuina versioina. Palvelu on saanut asiakkailta runsaasti positiivista palautetta. Suurin kysyntä on vanhoilla hallituksen esityksillä ja säädöksillä. Tulevaisuudessa tämä manuaalinen prosessi korvataan digitoiduilla,
eduskunnan verkkopalvelussa julkaistuilla valtiopäiväasiakirjoilla.
Tietopalvelun toimeksiannot 2002–2011
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Kirjaston järjestämä tiedonhallintakoulutus 2002–2011 (henkilöä)
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4 Kokoelmatyö
Kokoelmat 31.12.2011
- painetut monografiat........................................... 313 000 nidettä
- monografianimekkeitä......................................... 287 000 nimekettä
- painetut kausijulkaisut......................................... n. 213 000 nidettä/vuosikertaa
- mikromuotoinen aineisto.....................................n. 142 000 korttia/filmiä
Saapuvia aikakausi- ja sanomalehtiä
- joista ostettuja, painettuja................................... 469 nimekettä
- joista elektronisia................................................. 2 870 nimekettä
Kartunta vuonna 2011
Painetut monografiat........................................................ 3 707 nidettä
- joista ostettuja..................................................... 2 187 nidettä
Painetut kausijulkaisut...................................................... 3 101 vuosikertaa
- joista ostettuja..................................................... 1 391 vuosikertaa
Poistot vuonna 2011
- painetut monografiat........................................... 11 000 nidettä
- painetut kausijulkaisut......................................... 167 vuosikertaa
Aineiston hankintaan käytetty...........................................627 000 euroa
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Kertomusvuonna kirjaston kokoelmatyössä korostui valmistautuminen keväällä 2012 edessä
olevaan muuttoon väliaikaistiloihin. Alkuvuodesta siirrettiin n. 3 000 hyllymetriä väestösuoja
varastossa olleita aineistoja ja syksyn aikana laadittiin suunnitelmat kirjaston lähivarastoissa sekä
yleisötiloissa olevien kokoelmien muuttoon.

Kuva: Heikki Rajala

Edellisvuosien tapaan arviointi ja poistot kokoelmien eri osissa jatkuivat. Eniten panostettiin
vuodet 1960–1998 sisältävän varastokokoelman evaluointiin, mikä selittää kausijulkaisujen
yksiköiden vähäistä poistumaa kertomusvuonna. Painetun aineiston kokoelmien kokonaismäärä väheni entisestään poistotoimenpiteiden ja erityisesti ilmaiseksi saatavan aineiston
vähentymisen takia.
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Kirjaston Selma-tietokannassa olevien tietueiden määrä oli vuoden lopussa n. 325 000. Monografioiden ja kausijulkaisujen lisäksi kirjastotietokantaan luetteloitiin 1260 kotimaista oikeudellista aikakauslehti- ja monografia-artikkelia. Luetteloinnissa alkuperäisluettelointien osuus suhteessa muista tietokannoista poimittuihin tietueisiin kasvoi 58 %:iin.
Eduskuntatyössä tarvittavaa elektronista aineistoa arvioitiin yhdessä sisäisen tietopalvelun kanssa. Eduskunnan kirjasto hankkii eduskunnan käyttöön tarvittavan sähköisen aineiston niiltä osin
kun se tapahtuu Kansallisen elektronisen kirjaston (FinElib) ja eräiden yksittäisten toimittajien
kautta. Nämä aineistot ovat myös eduskunnan ulkopuolisten asiakkaiden käytettävissä. Kirjaston
Selma-tietokantaan on luetteloitu tiedot 1346:sta elektronisessa muodossa olevasta kirjasta ja
artikkelista.
Kertomusvuonna Eduskunnan kirjasto kilpailutti eduskunnan kanslian kausijulkaisujen välityspalveluiden hankinnan. Kirjasto hankkii kausijulkaisuja (sanoma- ja aikakauslehtiä) omiin kokoelmiinsa ja eduskunnan kanslian lehtipisteisiin.
Virkamiesten ja valiokuntien käsikirjastoihin hankittiin 1 297 nidettä. Käsikirjastoista
palautunutta ja kansanedustajien työhuoneistaan poistamaa aineistoa liitettiin kirjaston kokoelmiin, lähetettiin Varastokirjastoon tai tarjottiin kirjaston asiakkaille ilmaiseksi.
Sidottujen valtiopäiväasiakirjojen varastosta jaettiin niteitä valiokunnille ja eduskunnan virkamiehille sekä kirjaston kanssa vaihtosuhteissa oleville kirjastoille. Aineistonhankintaan liittyvät vaihto- ja lahjasuhteet kansainvälisten järjestöjen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa
sujuivat kertomusvuonna edellisvuosien tapaan hyvin.
Julkaisujen hankinta 2011 (6808 nidettä tai vuosikertaa)

Kirjat
(3707 nid.)

Maksullisia; 20 %
Maksuttomia; 22 %

Kausijulkaisut
(3101 nid./vsk.)

Maksuttomia; 26 %

Maksullisia; 32 %
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5 Eduskunnan arkisto
Arkistolainat...................................................................... 187 käyttökertaa
Annetut kopiot yhteensä.................................................. .5 150 kpl
- näistä eduskunnalle.............................................469
- eduskunnan ulkopuolelle..................................... 4 681
Lähetetyt sähköiset tiedostot............................................52 kpl
Arkistosiirrot...................................................................... 259 yksikköä
Arkiston tiedonhaut..........................................................190 kpl
Arkistoon liittyvä ohjaus ja neuvonta................................ 116 kpl
Arkiston esittelyt................................................................8 tilaisuutta, 109 osallistujaa
Kuvalainat.......................................................................... 2 052 kpl
- sisäiset..................................................................1 494
- ulkoiset.................................................................558
Valokuviin liittyvät neuvonta ja tietopalvelutehtävät ...... 295 kpl

Kertomusvuonna eduskunnan arkiston keskeinen tehtävä oli suunnitella ja toteuttaa arkiston
turvallinen muutto väliaikaistiloihin. Vuoden aikana siirrettiin n. 1000 hyllymetriä arkistoaineistoa väistötiloihin. Muutto onnistui arkiston normaalitoiminnan häiriintymättä. Vuoden 2012
puolella siirrettäväksi jäivät vielä osa kuva-arkistosta, veteraanikansanedustajien muistitieto
arkiston aineisto ja salassa pidettävät asiakirjat.
Arkisto osallistui aktiivisesti eduskunnan asianhallintajärjestelmähankkeeseen (EDUKSI). Arkiston asiantuntemusta tarvittiin tiedonohjaussuunnitelman laadinnassa ja varsinkin arkistotoimen
reunaehtojen toteutumisen varmentamisessa.
Eduskunnan arkiston johdolla toiminut Sähköisen pitkäaikaisarkistoinnin työryhmä sai työnsä
valmiiksi 28.2.2011. Työryhmä ehdotti, että eduskunta siirtyy sähköiseen arkistointiin vuonna
2015 ja suositteli, että pitkäaikaisarkistoinnin järjestelmänä käytetään ulkoista sähköistä arkistoa
eli Arkistolaitoksen vastaanotto- ja palvelujärjestelmä VAPAa. Tämä edellyttää voimassa olevan
arkistolain muuttamista. Lisäksi työryhmä ehdotti, että eduskunnassa perustettaisiin eduskunnan arkiston johdolla tiedonohjaussuunnitelmien ylläpitoon keskittyvä yhteistyöryhmä.
Vanhojen valtiopäiväasiakirjojen digitointipalvelut kilpailutettiin vuonna 2011. Kilpailutuksen
piiriin kuuluivat vuosien 1965–1990 hallitusten esityksien sekä niihin liittyvien valiokuntien mietintöjen ja lausuntojen digitoinnit mikrofilmiltä. Kilpailutuksen pohjalta tehtiin toimittajavalinta,
ja digitointihanke etenee toteutusvaiheeseen vuonna 2012.
Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston haastattelujen tuottamisen määrällinen 14 haastattelun tavoite saavutettiin. Haastattelujen keskiarvopituus on keskimäärin 6 tuntia ja 54 minuuttia ja sisältö 173 sivua. Haastatteluja tallennettiin sähköisesti. Kertomusvuonna valmisteltiin
C-kaseteilla ja avokelanauhoilla olevien veteraanikansanedustajien haastatteluiden digitoinnin
tarjouskilpailua. Tarjouskilpailu ja digitointi toteutetaan vuonna 2012.
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Arkiston asiakirjojen käyttö kasvoi hieman ja mikrofilmien kaukopalvelutoiminta pysyi edellisen
vuoden tasolla. Paperisia asiakirjakopioita toimitettiin asiakkaille 5 150 kappaletta, näistä eduskunnalle 469 ja ulkopuolisille 4 689 kappaletta. Vuoden aikana kuvautettiin mikrofilmille 66 609
sivua ja CD-romeille skannattiin 58 833 sivua.
Arkistolainat ja arkiston tietopalvelutoimeksiannot
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Kuva-arkistosta pyydetyt kuvalainat ylittivät nyt ensimmäistä kertaa, sitten vuoden 2007 ennätyksen, kahden tuhannen lainan määrän. Eduskunnan sisäiset lainat ovat lähes kaksi kolmasosaa
kaikista lainoista. Eduskunnan ulkopuoliset asiakkaat käyttävät kuva-arkiston verkkopalveluja
entistä ahkerammin. Kuvalatausten määrä kolminkertaistui ja hakujen määrä kaksinkertaistui
edellisvuodesta. Sen sijaan eduskunnan sisäisessä verkossa olevan kuva-arkiston verkkopalvelun
käyttö sekä kuvalatausten määrä vähenee jatkuvasti.
Kuvien määrä arkistossa kasvaa tasaisesti ja painottuu digitaalisiin kuviin. Kuva-arkistossa oli
vuoden lopussa 168 410 kuvaa, joista reilut 35 000 on tallennettu kuvienhallintajärjestelmään.
Kuvienhallintajärjestelmään tehtiin versiopäivitys, joka aiheutti ongelmia ja katkoja järjestelmän
toimintaan pitkin vuotta. Ongelmia selviteltiin yhdessä tietohallintotoimiston kanssa, mutta
lopullisesti niitä ei saatu ratkaistua.
Kuvalainojen määrä 2004–2011
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6 Toiminta Eduskunnan kirjaston asiantuntijuusalueilla
Eduskuntatieto
Nuorten parlamentti -toiminnan suunnittelu ja koordinointi sekä osallistuminen Nuorteneduskunta.fi -sivuston ylläpitoon ovat vakiintuneet keskeisiksi tehtäviksi eduskuntatiedon asiantuntijuusalueella. Vuoden 2012 Nuorten parlamentin istuntopäivän suunnittelu yhdessä Kerhokeskuskoulutyön tuki ry:n ja eduskunnan valiokuntien kanssa alkoi kertomusvuoden kesäkuussa.
Elokuussa 2012 Helsingissä järjestettävän Kansainvälisen kirjastojärjestöjen liiton (IFLA) parlamenttikirjastojen ja -tietopalvelujen konferenssin koordinointi yhdessä IFLA:n parlamenttijaoston kanssa aloitettiin kertomusvuoden kesällä. Tapahtumaan odotetaan n. 150 vierasta ympäri
maailman. Tapahtuman järjestelyyn ja toteutukseen osallistuu eduskunnan kirjaston koko henkilökunta.
Vuoden lopussa kirjastossa avattu näyttely ”Mekin olemme lukeneet joitakin kirjoja” – suomalaisen politiikan tärkeimmät kirjat 1917– herätti laajaa kiinnostusta myös tiedotusvälineissä heti
avajaispäivästä lähtien. Näyttelyn sisältö – Suomen poliittisen historian kymmenen tärkeintä
kirjaa – perustui kirjaston asiantuntijoiden perusteelliseen analyysiin Suomen valtionpäiväasiakirjoista. Kirjasto laati myös näyttelyn esittelytekstit ja hankki aiheisiin liittyvät valokuvat.
Kertomusvuonna jatkettiin valtiopäiväasioiden ja -asiakirjojen hakukoulutusta, painettujen valtiopäiväasiakirjojen oppaan uudistamista sekä kokoelman evaluointia eduskuntatiedon asiantuntijuusalueen osalta.

Oikeudellinen tieto
Eduskunnan kirjaston strategian yhtenä tavoitteena on helpottaa ja syventää asiakkaiden
mahdollisuuksia perehtyä uuden lainsäädännön tausta-aineistoon. Toteutustavaksi valittiin
kirjaston verkkopalveluun kootut helppokäyttöiset tietopaketit, joissa esitellään selkeinä kokonaisuuksina keskeisiin lainsäädäntöhankkeisiin liittyvää aineistoa sekä ajalta ennen eduskuntatyöskentelyä että varsinaisesta eduskuntakäsittelystä. Palvelua suunniteltiin ja työstettiin syksyn
aikana ja lainsäädäntöhankkeita taustoittava Lakihankkeiden tietopaketit – LATI-palvelu avattiin
kirjaston verkkopalvelussa 29. marraskuuta. Palvelu sai heti hyvää palautetta sekä eduskunnasta
että muilta asiakkailta.
Kertomusvuonna päivitettiin ja toimitettiin ulkomaisen oikeudellisen tiedon maakohtaiset
oppaat. Näiden lisäksi julkaistiin kokonaan uusi Venäjän federaation oikeudellisia tiedonlähteitä
käsittelevä opas. Päivitystyön valmistuttua kirjastossa järjestettiin kahdesti ”ulkomaisen oikeudellisen tiedon iltapäivä” -tilaisuus, joka keräsi osallistujia sekä eduskunnasta että talon ulkopuolelta.
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Eduskunnan kirjaston oikeudellisia palveluja esiteltiin eri käyttäjä- ja kohderyhmille erikseen ja
tiedonhallintakoulutusten yhteydessä. Kirjaston oikeudelliset palvelut olivat esillä myös Lakimiespäivillä.
Eduskunnan kirjasto osallistui edellisten vuosien tapaan valtioneuvoston tietopalvelujen
yhteistyöryhmän piirissä toimivaan säädösvalmistelun tietotukiyhteistyöhön. Säädösvalmistelun
tietotukiryhmä vastaa Senaattori-palvelun oikeudellisten tiedonlähteiden kokoelman ylläpidosta.
Kirjasto osallistui kyseisen kokoelman päivitystyöhön. Tietotukiyhteistyön puitteissa ministe
riöille tehtyjen laajojen tiedonhakujen määrä oli kertomusvuonna aikaisempia vuosia pienempi.
Tämä johtui todennäköisesti eduskuntavaaleista, joiden takia uusia laajoja säädöshankkeita
käynnistettiin aiempia vuosia vähemmän.

Yhteiskuntatieto
Eduskunnan kirjaston yhteiskuntatiedon alueen keskeisin sisältö on Euroopan unioniin, kansainvälisiin järjestöihin ja suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvä tieto.
Kertomusvuonna Euroopan neuvoston ja YK:n dokumenttien käsittelyn ja hallinnan työproses
seja uudistettiin. Tavoitteena oli myös siirtää pitkän työuran jälkeen eläkkeelle jäävien asiantuntijoiden hiljaista tietoa ja osaamista uusille vastuuhenkilöille.
Kirjaston asiantuntijat osallistuivat Euroopan unionia ja kansainvälisiä järjestöjä käsitteleviin
koulutuksiin, seminaareihin ja tiedotustilaisuuksiin sekä tallekirjastojen kansainvälisen verkoston
toimintaan.
Kirjaston muuton valmistelun yhteydessä arvioitiin ja poistettiin tarpeettomia Euroopan unionin
ja kansainvälisten järjestöjen dokumentteja ja julkaisuja. Osa YK-kokoelmasta muutettiin väliaikaisiin varastotiloihin jo toukokuussa.
Johtava tietoasiantuntija osallistui asiantuntijana Sitran ja VTV:n hankkeeseen, jonka tavoitteena
on parantaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotiedon hyödyntämistä elinkeinoelämässä ja valtionhallinnossa. Hän myös luennoi mm. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan tilaisuudessa ja
Etiikan päivillä tiedon hyvästä käytöstä poliittisessa päätöksenteossa.
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7 Näyttelyt
Vuoden 2011 aikana Eduskunnan kirjastossa oli esillä neljä näyttelyä. Kirjaston henkilökunnan
itse suunnittelema ja kokoama näyttely ”Mekin olemme lukeneet kirjoja” – suomalaisen politiikan tärkeimmät kirjat 1917 – oli kirjaston näyttelyvuoden kohokohta.
Ollaan yhdessä – pienet ja suuret ovat samanarvoisia -kuvataidenäyttely 9.5.–5.6.2011
Koululaisten kuvataidekilpailun töistä koottu näyttely esitteli koululaisten EU-tietämystä. Kilpailun järjestivät Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto ja Suomen Lasten Parlamentti.
Kotimaamme onko Suomi? -yhteisönäyttely 16.6.– 4.7.2011
Näyttelyssä oli esillä 13–18 -vuotiaiden turvapaikanhakijanuorten ja kuva- ja yhteisötaiteilija
Raija Pullisen toteuttaman taideprojektin töitä. Nuoret olivat tehneet maalauksia, kirjoittaneet
ja kertoneet toiveistaan ja ajatuksistaan turvapaikanhakijoina Suomessa. Näistä töistä ja nuorten
kertomuksista projektin ideoija ja organisoija Raija Pullinen oli koonnut näyttelykokonaisuuden,
jossa oli esillä nuorten maalauksista toteutettu kuvakollaasi sekä nuorten valokuvista ja toiveista
koottu installaatio toivomuspuu. Projektiin osallistuneet nuoret ovat kotoisin Somaliasta, Angolasta ja Kongosta.

Yhdestoista hetki - Jälkiä luonnossa -näyttelyn avajaiset Eduskunnan kirjastossa 6.9.2011.
Kuvassa Merja Kuusisto, Pia Viitanen ja Pertti Salolainen, Kuva: 6.9.2011 Heikki Rajala

Yhdestoista hetki – jälkiä luonnossa -valokuvanäyttely 6.– 30.9.2011
Näyttelyn kokosivat talkooperiaatteella yksitoista luontokuvaajaa eri puolilta Suomea. Näyttelyn
kuvaajat olivat Kai Fagerström, Antti Haataja, Toni Hallikas, Sari Kantinkoski, Teemu Köppä, Kari
Nore, Juha Periniva, Ari Rintala, Seppo Rintala, Raimo Rosholm ja Einari Saarinen. Näyttely otti
kantaa Suomen luonnon monimuotoisuuden puolesta.

22

Mekin olemme lukeneet joitakin kirjoja”: suomalaisen politiikan tärkeimmät kirjat 1917 näyttely 24.11.2011– 31.1.2012
Näyttely esitteli suomalaisen politiikan kirjallista perinnettä aina itsenäisyyden alusta alkaen.
Näyttelystä kävi ilmi, mitä kirjoja kansanedustajat useimmin ovat siteeranneet puheissaan,
millaisia kirjoja he ovat tahtoneet kieltää tai sensuroida ja kuinka kirjoja on käytetty poliittisen
taktikoinnin välineenä. Näyttely kertoi myös mihin kirjoihin suurten suomalaisten puolueiden
politiikka on perustunut ja mitkä ovat Suomen poliittisen historian kymmenen tärkeintä kirjaa.
Eduskunnan kirjastosta näyttely siirtyi Pukstaaviin, Sastamalan kirjakeskukseen.
Näyttelyn avajaiset 24.11.2011 Eduskunnan kirjastossa. Kuvassa: Jani Stenvall, Timo Turja, Paula Tiihonen, Kaarlo
Mäkelä ja Maari Paasilinna Kuva: 24.11.2011 Heikki Rajala

Kansanedustajat turvautuvat puheissaan usein Raamattuun
Kansanedustajien työn lopputulos näkyy lakipykälissä,
niiden perusteluissa ja asetuksissa. Mutta mistä kirjoista
he ovat hakeneet tukea eduskunnan keskusteluihin,
kun omat on pitänyt vakuuttaa ja kollegat käännyttää?
Ei välttämättä raporteista tai tutkimuksista vaan tunnetuista
kauno- ja tietokirjallisuuden klassikoista, kirjoittaa Miska Rantanen
Helsingin Sanomien artikkelissaan.
Rantasen mukaan kymmenen suosituimman teoksen joukossa ovat mm.
Aleksis Kiven Seitsemän veljestä, Esko Hakkilan Suomen Tasavallan perustuslait
ja yllättäen myös Max Jakobsonin Veteen piirretty viiva.
Eduskunnan kirjaston johtava tietoasiantuntija Timo Turja on selvittänyt,
mitkä ovat itsenäisyyden ajan kansanedustajien eduskuntapuheissa
eniten siteeratut kirjat. Häneltä tuli myös idea näyttelyn järjestämisestä..
Yhdellä teoksella on arvoa yli muiden: Raamatulla.
Miska Hietanen, Kansanedustajat turvautuvat usein puheissaan Raamattuun,
Helsingin Sanomat, 24.11.2012
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8 Kansainvälinen toiminta
Australian Canberrassa järjestettiin 25.2.–5.3.2011 ”Fundamental to Democracy: Parliamentary library and and research services” -symposium, jossa käsiteltiin parlamenttikirjastojen nykytilaa ja tulevaisuuden kehityssuuntia. Eduskunnan kirjaston johtava tietoasiantuntija osallistui
symposiumiin.
Haagissa 11.–14.4. järjestettyihin Kansainvälisen kirjastojärjestöjen liiton IFLA:n Free Access
to Information and Freedom of Expression (FAIFE) ja Committee on Copyright and Other Legal
Matters komiteoiden (CLM) kokouksiin osallistui kirjaston johtava tietoasiantuntija.
Kirjaston johtaja osallistui vuosittain järjestettävään pohjoismaisten parlamenttikirjastojen ylikirjastonhoitajien kokoukseen Tanskassa, Kööpenhaminassa 20.–21.6.2011.
Eduskunnan kirjaston tutkija piti esitelmän Berliinissä 21.–24.6. pidetyssä ” Parliamentary history
and its communicating to the public” -seminaarissa. Esitelmä “ Oral Histories of the Finnish Veteran Members of Parliament” esitteli veteraanikansanedustajien muistitietotyötä Eduskunnan
kirjastossa sekä parlamenttihistorian popularisointia etenkin Suomen eduskunnan satavuotisjuhlien yhteydessä.
Kirjaston johtaja osallistui San Juanissa, Puerto Ricossa järjestettyyn Kansainvälisen kirjastojärjestöjen liiton IFLA:n pääkonferenssiin sekä parlamenttikirjastojen ja -tietopalvelujen jaoston
konferenssiin 11.–20.8.2011. Parlamenttijaoston pääteema oli “Innovative approaches to delivering information products and services to Parliaments and citizens”.
Pitkin vuotta tehtiin tiivistä yhteistyötä Kansainvälisen kirjastojärjestöjen liiton (IFLA) parlamenttikirjastojen ja -tietopalveluiden jaoston kanssa suunnitellen elokuussa 2012 Helsingissä järjestettävän konferenssin sisältöä.

9 Henkilöstö 2011
Kirjastossa oli toimintavuoden lopussa 51 vakinaista virkaa, joista täyttämättöminä oli seitsemän:
palvelujohtaja, kolme tietoasiantuntijaa, koulutusinformaatikko, tietopalvelusihteeri ja palveluneuvoja. Kertomusvuoden aikana neljä henkilöä siirtyi eläkkeelle.
Vakinaisten virkamiesten lisäksi kymmenen henkilöä hoiti virkojen sijaisuuksia tai työskenteli
muutoin määräaikaisissa tehtävissä. Näistä kertyi henkilötyövuosina mitattuna kuusi vuotta ja
neljä kuukautta.
Eläkkeelle siirtymisen myötä 1.5.2011 vapautunut arkistopäällikön virka täytettiin 10.10.2011.
Yksi palvelujohtajan virka täytettiin vakinaisesti 1.11.2011. Kaksi osastosihteerin virkanimikettä
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muutettiin kansliatoimikunnan päätöksellä 28.1.2011 lukien tietopalvelusihteereiksi.
Toimintavuonna kuusi henkilöä oli virkavapaalla. Heistä kaksi hoiti toista määräaikaista virkaa ja
kaksi oli vuorotteluvapaalla. Henkilökunnasta kaksi oli osa-aikaeläkkeellä, kaksi osittaisella hoitovapaalla ja yksi isyys- sekä vanhempainvapaalla osan vuotta.
Vuosilomia, säästövapaita ja lomarahavapaita pidettiin yhteensä seitsemän vuotta yhdeksän
kuukautta, joka oli 17 % työajasta. Lomia pidettiin keskimäärin 43,19 päivää/henkilö. Sairauspoissaoloja oli yhteensä kolme vuotta kahdeksan kuukautta eli 8,1 % työajasta.
Jokainen kirjaston henkilökunnasta osallistui vuoden aikana johonkin hänelle tarpeelliseen
koulutukseen ja osa henkilökunnasta myös oman asiantuntija-alueensa valtakunnallisiin tapahtumiin. Oppia hankittiin pääasiassa kirjastoammatillisista asioista, kokoelmatyöstä, asiakaspalvelusta ja esimiestyöstä. Asiakaspalvelukoulutuksessa keskityttiin mm. hankalan asiakkaan
kohtaamiseen ja esimieskoulutuksessa käsiteltiin varhaisen tuen mallia. Asiakaspalvelupisteen
uudistamisprojektiin liittyvä muutoskoulutus järjestettiin koko henkilökunnalle. Eduskunnan
järjestämään kieli- ja tietotekniikkakoulukseen osallistuttiin edellisten vuosien tapaan tarpeen
mukaan.
Kirjaston edustaja oli puheenjohtajana sähköisen pitkäaikaisarkistoinnin työryhmässä, johtokunnan jäsenenä Tietoyhteiskuntaryhmässä, puheenjohtajana Nuorten parlamentin työryhmässä
sekä jäsenenä Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtoryhmässä. Luottamustehtävissä toimittiin
mm. Arkadia-seuran sihteerinä sekä Eduskunnan virkamiesyhdistyksen EVYn hallituksen jäsenenä.
Eduskunnan kirjaston henkilökunta osallistuu aktiivisesti kirjasto- ja arkistoalan valtakunnalliseen
ja kansainväliseen yhteistyöhön ja kehittämiseen. Kertomusvuoden aikana kirjastosta oli jäsen
mm. Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisukeskuksen johtokunnassa, Yhteiskunnallisen
arkistosäätiön hallituksessa, tietojohtamisen verkostossa, valtioneuvoston arkistonhoitajien
yhteistyöryhmässä, Valtipa-yhteistyöryhmissä, asiasanastoryhmässä, arkistonhoitajien työryhmässä, Linnea-työryhmissä, Linda-laaturyhmässä (kirjaston johtaja puheenjohtajana), FinElibkonsortion yhteiskuntatieteiden asiantuntijaryhmässä ja Suomi.fi –käyttäjäryhmässä.
Kirjastosta oli myös jäsen IFLA 2012 -konferenssin kansallisessa organisointikomiteassa, viestintäryhmässä sekä IFLAn FAIFE-komiteassa. Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsenlehden
Signumin päätoimittaja oli tänäkin vuonna Eduskunnan kirjastosta.
Kirjaston sisäinen tiedottaminen hoidettiin pääosin eduskunnan sähköisen työpöydän Areenan ja
sähköpostin välityksellä. Kirjaston sisäinen tiedotuslehti Painopiste ilmestyi kerran. Koko kirjaston henkilökunnalle suunnattuja henkilöstökokouksia pidettiin säännöllisesti.
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Ajankohtaista: Eduskunnan kirjaston asiakastiedote. Vastaava toimittaja: Marja Oksa-Pallasvuo
Helsinki 2011:1–2.
Saatavissa myös: 1/2011: http://lib.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=dj07511101
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Karhula, Päivikki, Katoaako kaukopalvelu? Signum (2011): 6, s. 3–4.
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Karhula, Päivikki, Kenen kokoelmasta puhutaan? Signum (2011): 1, s. 3–4.
Saatavissa myös: http://ojs.tsv.fi/index.php/signum/article/view/4056/3797
Karhula, Päivikki & Ekholm, Kai, Onko anonyymiys uhka? Signum (2011): 5, s. 9–11.
Saatavissa myös: http://ojs.tsv.fi/index.php/signum/article/view/4582/4324
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Saatavissa: http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/biblioteket/organisation/nyforvarv.htx
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Liite 2. Kirjaston henkilöstö 31.12.2011
Virka							

Nimi ja oppiarvo

Johto
Eduskunnan kirjaston johtaja ...........................................Pajula Sari, YTM
Johtava tietoasiantuntija, oikeudellinen tieto ..................Bergström, Erika, OTL
Johtava tietoasiantuntija, yhteiskuntatieto ......................Turja Timo, VTL, MA
Johtava tietoasiantuntija, eduskuntatieto ........................Hakala Kristiina, YTM
Johtaja tietoasiantuntija, verkkotieto, vv. ........................Karhula Päivikki, YTK
Johtaja tietoasiantuntija, verkkotieto, ma. ......................Stenvall Jani, YTM
Kokoelmapalvelu
Palvelujohtaja ..................................................................Mäkelä, Kaarlo, VTK
Tietoasiantuntija ..............................................................Latvus, Marjatta, FM
Tietoasiantuntija ..............................................................Paavilainen, Kaisa, YTM
Tietoasiantuntija ..............................................................Uurasjärvi, Jaana, FM
Amanuenssi .....................................................................Clavert Violette, FM
Informaatikko ...................................................................Korkeila Sirkka-Liisa, YTM
Verkkopalvelusihteeri, vv. ................................................Auvinen Saija, merkonomi
Tietopalvelusihteeri .........................................................Häkkinen Merja, merkonomi
Tietopalvelusihteeri .........................................................Kajava Eija, HuK
Tietopalvelusihteeri, ma. .................................................Koskinen Minna-Maria, merkonomi
Tietopalvelusihteeri .........................................................Leponiemi Tapio, merkonomi
Tietopalvelusihteeri, ma. .................................................Lintunen Soili, FM
Tietopalvelusihteeri .........................................................Luotonen Maria-Leena, merkonomi
Tietopalvelusihteeri .........................................................Ruusulaakso Hannele, merkonomi
Palveluneuvoja .................................................................Palmunen Airi, HuK
Palveluneuvoja .................................................................Salakari Sirkku-Marja
Neuvonta- ja arkistopalvelu
Palvelujohtaja ..................................................................Oksa-Pallasvuo Marja, VTM
Arkistopäällikkö ...............................................................Suutari Jari, FM
Verkkopalveluasiantuntija, vv. .........................................Stenvall, Jani, YTM
Tutkija...............................................................................Krekola, Joni, VTT
Tietoasiantuntija ..............................................................Törnwall Annamari, YTM
Amanuenssi .....................................................................Kaitaharju Pirkko, FM
Arkistoamanuenssi ..........................................................Schwartz Anne, HuK
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Kuva-amanuenssi .............................................................Venesvirta Tarja, FM
Informaatikko ...................................................................Kurtti Tuula, HuK, merkonomi
Verkkopalvelusihteeri, oa. ................................................Haukka Hilppa
Tietopalvelusihteeri ..........................................................Salasmaa Hilkka
Tietopalvelusihteeri ..........................................................Kämäri Lassi, merkonomi
Tietopalvelusihteeri, ma. ..................................................Lähde Anni, FM
Tietopalvelusihteeri, oa. ...................................................Rautava Aini, merkonomi
Tietopalvelusihteeri ..........................................................Saarikivi Satu, merkonomi
Verkkopalveluneuvoja ......................................................Rajala Heikki, merkonomi
Tietopalvelu
Palvelujohtaja ..................................................................Oksa-Pallasvuo Marja, VTM
Tietoasiantuntija ..............................................................Pakarinen Mirja, OTK
Tietoasiantuntija ..............................................................Peuhkurinen Tommi, FM
Tietoasiantuntija ..............................................................Koski Sari, YTM
Informaatikko ...................................................................Erkkilä Päivi, HuK
Informaatikko, oa. ............................................................Oravisto Hannele, ekonomi, HuK
Verkkopalveluamanuenssi ................................................Karjalainen Leena, tradenomi
Verkkopalveluneuvoja ......................................................Vaakanainen Heikki
Tietopalvelusihteeri ..........................................................Hietala Raija, merkonomi
Sisäinen palvelu
Osastosihteeri ..................................................................Kannas Kirsi, merkonomi
Osastosihteeri, ma............................................................Pulkkinen Päivi, HSO-tradenomi
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