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1 Kirjaston hallitus
Kirjaston hallitus vuonna 2010
Kirjaston hallituksen kokoonpano 1.1.–31.12.2010
Jäsenet

Varajäsenet

Tuomioja, Erkki, VTT, ekonomi, kansanedustaja, hallituksen puheenjohtaja
Vahasalo, Raija, KM, rehtori, kansanedustaja, hallituksen varapuheenjohtaja
Heinonen, Timo, KM, opettaja, kansanedustaja
Kankaanniemi, Toimi, sosionomi, kansanedustaja
Kerola, Inkeri, opettaja, kansanedustaja
–21.9.2010
Laukkanen, Markku, YTM, kansanedustaja 21.9.2010–
Erkkilä, Päivi, HuK, informaatikko

Karhuvaara, Arja, fysioterapeuttiyrittäjä,
kansanedustaja
Kerola, Inkeri, opettaja, kansanedustaja
21.9.2010–
Lauslahti, Sanna, HTT, KTM, kansanedustaja
Lipponen, Päivi, FT, historianopettaja,
kansanedustaja
Palm, Sari, KM, erityisluokanopettaja,
kansanedustaja
Rehula, Juha, sosionomi, kansanedustaja
–31.12.2010
Koski, Sari, YTM, tietoasiantuntija

Asiantuntijajäsenet

Asiantuntijavarajäsenet

Forsman, Maria, VTT, johtava tietoasiantuntija, valtiotieteet
Kumpula, Anne, OTT, professori, oikeustieteet
Paavilainen, Marika, OTK, hallitussihteeri, valtionhallinto

Grönlund, Kimmo, PD, dosentti
Letto-Vanamo, Pia, OTT, professori
Peltonen, Irja, VTK, tietopalvelupäällikkö
Kirjaston hallitus on kokoontunut vuoden aikana seitsemän kertaa: 10.2.2010,
17.3.2010, 28.4.2010, 9.6.2010, 6.10.2010,
10.11.2010 ja 15.12.2010.
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2 Eduskunnan kirjaston johtajan katsaus toimintaan
Kirjasto palveli asiakkaitaan kertomusvuonna eduskunta-asiakkaiden arvion
mukaan keskiarvon yhdeksän arvoisesti.
Eduskunnan ulkopuolisten asiakkaiden arvio palveluista oli vain kymmenyksen matalampi. Kirjaston asiakaskyselyssä on käyttäjiltä pyydetty palautetta nyt kolme kertaa
vuosina 2006, 2008 ja 2010, ja joka kerralla
asiakkaiden antama keskiarvo on noussut.
Palvelujen laatu on siis säilynyt hyvänä kirjaston henkilöstöresurssien vähentämisestä
huolimatta, mikä on onnistunut vain kirjaston henkilökunnan joustavuuden ansiosta.
Laadukkaiden peruspalvelujen lisäksi
panostimme myös tulevaisuuteen ja kirjoitimme vuoden aikana eduskunnan ulkopuolisten asiakkaiden palvelujen kehittämisstrategian, johon osallistui innokkaasti
koko kirjaston henkilökunta. Strategia ”Iloa
ja hyötyä Eduskunnan kirjastosta” saatiin
viimeistelyä vaille valmiiksi kertomusvuoden aikana, mutta lopullinen hyväksymiskäsittely kirjaston hallituksessa jäi vuoden
2011 puolelle. Strategiassa hahmoteltu palveluprosessien ja toiminnan kehittäminen
on keino vastata asiakkaiden muuttuneisiin
tiedonhankintatapoihin
informaatioalan
toimintaympäristön muutoksessa ja nopeasti kehittyvien sähköisten palvelujen maailmassa. Yhä tärkeämmäksi on nousemassa
se, että kokoelmista ja tietoverkosta tuodaan
esille ja tiivistetään käyttäjiä kiinnostavia,
ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä sisältöjä.
Tähän suuntaan tulemme tulevaisuudessa
suuntaamaan enemmän asiantuntijatyötä.
Eduskunnan kirjaston palvelut ovat löytäneet poikkeuksellisen tiiviin käyttäjäkunnan. Kun muutoin kirjastoihin paikalle

tulevien käyttäjien määrä on vähentynyt,
meillä vähennystä ei ole tapahtunut samassa
suhteessa. Eduskunnan kirjaston tarjoama
tieto ja palvelut näyttävät siis erittäin hyvin
puolustavan paikkaansa kansallisen kirjastoverkon tärkeänä osana.
Kirjaston palvelut saatiin hyvin esille eduskunnan uudistettuun intranetiin, Areenaan,
jonka pääsivulla on muun muassa linkki kirjaston kokoelmatietokantaan, ja uutuushankinnat näkyvät sisäisessä uutisvirrassa. Myös
Areenan muut ominaisuudet mm. sähköiset
työtilat on otettu aktiivikäyttöön kirjaston
sisäisessä tiimityössä ja viestinnässä. Kirjasto on jälleen ollut eduskunnan yksikköjen
etujoukossa uusien sähköisten työvälineiden
käyttöönotossa.
Merkittävän lisänsä kirjaston käyttäjilleen
tarjoamien sähköisten aineistojen joukkoon
on tuonut loppuvuodesta avattu pääsy kansallisten kulttuuriaineistojen digitaaliseen
arkistoon. Kulttuuriaineistojen kerääminen
ja saattaminen tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön perustuu lakiin kulttuuriaineistojen säilyttämisestä ja tallettamisesta.
Tämä arkisto on avannut asiakkaille pääsyn
merkittävään määrään digitoituja suomalaisia verkkoaineistoja, jotka eivät ole kaikilta
osin muutoin verkosta saatavilla.
Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston aineiston keruu ja kehittäminen
saatiin taas käyntiin, kun arkiston tutkijan
virka saatiin täyttää vuoden tauon jälkeen.
Arkiston aineistoa on markkinoitu entistä
näkyvämmin ja lähivuosina on tarkoitus
siirtää nauhoituksia digitaaliseen muotoon
säilyvyyden takaamiseksi.
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Tilinpäätös2010
2010
Tilinpäätös
Kirjaston
budjetin
toteutuma: 3
Kirjaston
budjetin
toteutuma:
3 607
607935
935€€

Kirjaston
aineistohankinnat
17 %

Muut
4%

Palkat ja palkkiot sivukuluineen
Kirjaston aineistohankinnat
Muut

Palkat ja palkkiot
sivukuluineen
79 %

Palkat......................................... 2 835 109
Hankinnat................................... 624 292
Muut........................................... 148 534
Yhteensä..................................... 3 607 935
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3 Palvelut
Lainaus 31.12.2010 .....................................
Lainaus palvelutiskiltä ................................
kotilainoina .............................................
lukusalilainoina . .....................................
kaukolainoina .........................................
elektronisina dokumentteina välitettiin ...
Lainojen uusintoja ......................................
lainojen uusinta palvelutiskiltä . ..............
Tiedonhakuja . ............................................
Tiedonhallintakoulutusta . ..........................
Tiedonhallintakoulutusta yhteensä tuntia ...
joista eduskunnalle . ................................
Kirjaston yleisesittelyjä ...............................
Aukiolotunteja viikossa ..............................
Aukiolopäiviä vuodessa ..............................

93 715
29 373 lainaa, joista
19 232
1 527
3 164
5 450
64 342
13 477
4 151 toimeksiantoa
830 henkilölle
90 oppituntia
9 oppituntia
24 tilaisuutta
57 tuntia
279 päivää

3.1 Lainaus, kaukopalvelu ja verkkopalvelut

tija-apua kokoelmien täydentämisestä mm.
Venäjän oikeuskirjallisuuden perusteosten
osalta. Tutkijat ovat myös esitelleet omia
tutkimusaiheitaan luennoimalla kirjaston
järjestämissä tilaisuuksissa.
Kirjaston kävijämäärä oli 125 740 eli kaksi
sataa enemmän kuin edellisenä vuonna. Lainoja ja uusintalainoja oli yhteensä 93 715,
missä on vähennystä edellisvuodesta reilu
tuhat lainaa. Uusia lainaajia oli 805. Lainaajia oli kaikkiaan 22 263, joista aktiivisia
2 080. Uusia lainaajia tuli yhtä paljon kuin
edellisenä vuonna, mutta aktiivisten lainaajien määrä väheni. Sekä uusissa että aktiivisissa lainaajissa opiskelijoiden ja tutkijoiden
osuus oli huomattava.
Kaukopalvelu käsitteli yhteensä 3 164 toimeksiantoa, mikä on 5 % enemmän kuin
edellisenä vuonna. Kirjaston tilaava kaukopalvelu sai eduskunnasta ja tutkijoilta
1 619 toimeksiantoa. Näistä 1 170 (72 %)
tuli eduskunnasta, joka on kaukopalvelun
tärkein asiakas. Toimeksiantojen kokonaismäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna
103 (2009 1 722), mutta eduskuntaan toimi-

Asiakkaat käyttävät Eduskunnan kirjastoa paikan päällä, verkon kautta tai muulla
tavoin yhteyttä ottamalla. Kirjaston tiloja
käytetään aineiston lainaamisen lisäksi lukemiseen ja tiedon hakemiseen. Kirjasto tarjoaa myös laitteita, kuten asiakastietokoneita,
kopiokoneita ja mikroaineiston lukulaitteita, joita asiakkaat voivat käyttää. Kirjaston
varsin pitkät aukioloajat iltaisin ja lauantaisin tarjoavat mahdollisuuden myös muilta
paikkakunnilta tuleville ja työssä käyville
asiakkaille käyttää kirjastoa. Kirjasto tarjoaa 11 tutkijanpaikkaa oikeus- ja yhteiskuntatieteiden väitöskirjaa tai sen jälkeistä tutkimusta tekeville tutkijoille, jotka käyttävät
aineistonaan eduskunnan arkiston aineistoja tai kirjaston kokoelmia. Nämä tutkijat
käyttävät myös kirjaston tietopalvelun, kaukopalvelun ja hankinnan palveluja. Kiinnostus tutkijanpaikkoihin on jatkuvassa kasvussa. Yhteistyö oikeus- ja yhteiskuntatieteiden
tutkijoiden kanssa hyödyttää myös kirjastoa. Olemme saaneet tutkijoilta asiantun-
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tettujen tilausten osuus pysyi samana (vuonna 2009 73 %). Kaukopalvelu sai muilta kirjastoilta Eduskunnan kirjaston kokoelmiin
kohdistuvia pyyntöjä 1 545, mikä on 17 %
enemmän kuin edellisenä vuonna (1 277).
Kasvua selittänee se, että ministeriöiden lainapyynnöt toimitettiin enimmäkseen kaukopalvelun kautta. Pyynnöistä toimitettiin
lainoina 1 081 ja jäljenteinä 242. Kaukopalvelu hyödyntää tehokkaasti kansainvälistä
kirjastoverkostoa ja sähköistä tiedonvälitystä. Tilatuista julkaisuista lähes 40 % saatiin
ulkomaisilta kirjastoilta. Kaikki kirjaston
lähettämät jäljenteet toimitettiin elektronisessa muodossa ja yli 40 % kirjaston tilaamista jäljenteistä tuli niin ikään elektronisessa
muodossa.
Kirjaston verkkosivujen kautta voidaan
käyttää kirjaston palveluja, mm. tehdä varauksia kirjoihin, uusia lainoja ja käyttää kirjaston verkkolähteiden linkkitietokanta ELKIä.
Verkkosivuilla kävijöiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Vierailuja oli 138 316 (kasvu
n. 26 %) ja sivukatseluja 240 734. Verkkopalvelujen laajimpia ja tärkeimpiä hankkeita
oli eduskunnan sähköisen työpöydän ympäristöön siirtyminen, minkä mahdollisuuksien
soveltajana Eduskunnan kirjasto oli monilta
osin edelläkävijä. Eduskunta-asiakkaita varten rakennettiin sähköiselle työpöydälle mm.
kirjaston ja arkiston palveluille oma sivustonsa, johon liitettiin myös RSS-syötteinä päivittyvä uutuusluettelo.
Työpöytä mahdollisti myös uudenlaiset
tiedonhallinnan käytännöt, joiden avulla on
voitu helpottaa työryhmien ja hankkeiden
työtä sekä tehostaa kirjaston sisäistä viestintää. Käytännössä kirjaston entinen Intranet
sisältöineen siirrettiin sähköisen työpöydän
ympäristöön. Sen lisäksi kirjaston työryhmille ja hankkeille rakennettiin omat työtilat, joissa on mahdollista mm. keskustella
sekä työstää yhteisiä dokumentteja aiempaa
helpommin.

Kirjasto osallistui myös yhdessä sisäisen
tietopalvelun ja eduskuntatiedotuksen kanssa mm. uuden tiedon seurannan ja tiedonhaun lisäsovelluksien testaamiseen. Henkilökunta pääsi myös kokeilemaan e-kirjojen
lukulaitteita, joiden testaus käynnistyi kirjastossa. Lukulaitteet puhuttivat kirjastoja ja media-alaa koko vuoden. Kirjaston
ELKI-linkkitietokantaa uudistettiin. Laaja
työpanos käytettiin ELKI:n sisältöjen yhtenäistämiseen ja päivittämiseen sekä käyttöliittymän uudistukseen. Jatkossa tavoitteena
on siirtää myös ELKI:n sisältö sosiaalisen
median palveluun, jossa siitä saadaan uudenlaista lisäarvoa. Sosiaalisen median palveluja kehitettiin. Kirjaston blogissa siirryttiin
vuoden aikana viikottaisiin kirjoitusvuoroihin, joissa mukana oli laajempi joukko henkilökuntaa. Muutos on piristänyt blogia ja
kirjoituksista on saatu myönteistä palautetta. Facebookin käyttö on vakiintunut verkkotiedon jakelukanavana.
Asiakaskäyttöön saatiin myös merkittäviä uusia tietoresursseja. Suomen tieteellisten kirjastojen yhteistietokannat, kuten
kokoelmatietoja sisältävä Linda-tietokanta
ja kotimaisia artikkeliviitteitä sisältävä Arto-tietokanta vapautuivat maksuttomaan
kansalaiskäyttöön vuoden alusta. Kirjaston
hallituksen puheenjohtaja kansanedustaja Erkki Tuomioja avasi Kansallisten digitaalisten kulttuuriaineistojen käyttöpisteen
1.12.2010. Kulttuuriaineistojen kerääminen
ja käyttöön saattaminen tutkijoille ja muille tarvitsijoille perustuu lakiin kulttuuriaineistojen säilyttämisestä ja tallettamisesta
(28.12.2007/1433). Digiarkistojen sisällöstä
vastaavat Kansalliskirjasto sekä Kansallinen
audiovisuaalinen arkisto. Arkisto tarjoaa
pääsyn radio- ja tv-aineistoihin, verkkosivuihin sekä mm. digitoituihin aikakauslehtiin
1810–1944. Aineistojen käyttö on mahdollista kyseisten organisaatioiden asiakastiloissa sekä myös ns. vapaakappalekirjastoissa.
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Kirjaston www-sivujen kävijämäärät 2007–2010
Kirjaston www-sivujen kävijämäärät 2007-2010
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(Eduskunnan kirjasto, Turun yliopiston
kirjasto, Åbo akademin kirjasto, Jyväskylän
yliopiston kirjasto, Itä-Suomen yliopiston
kirjasto sekä Oulun yliopiston kirjasto).
Syksyn aikana verkkotoimitus panosti
verkkopalveluihin liittyvien linjauksien valmisteluun, jotka koskivat kirjaston ulkoisten
palvelujen strategiaa. Keskeisinä tulevaisuuden linjauksina pidettiin verkkoaineistojen
laajentamista, sisältöjen jalostamista, verkkotiedon jakelun kehittämistä ja sisäisen tiedonhallinnan tehostamista. Verkkopalveluihin liittyvissä tietoiskuissa henkilökunnalle
on käsitelty mm. uuden tiedon seurantaa,
verkkovideoita, verkkokoulutusaineistojen
tuottamista ja kirjastoalan parhaita kansainvälisiä käytäntöjä (Kirjasto 2011 -julkaisun
esittely). Henkilökunnalle järjestettiin myös
erillistä koulutusta sähköisen työpöydän
käytännöistä kirjaston osalta mm. asiakir-

Sivukatselut

jojen käsittelytavoista ja toimintatavoista
työtiloissa. Sosiaaliseen mediaan liittyvää
koulutusta järjestettiin sekä henkilökunnalle
että ulkopuolisille tahoille.
Eduskunnan kirjaston edustajia oli edelleen mukana useissa kirjastoalan ja julkishallinnon kansallisissa verkkopalveluihin ja
-aineistoihin liittyvissä yhteistyöryhmissä
mm. Voyager- ja Aleph -kirjastojärjestelmän kehittämistyötä tekevissä kansallisissa
työryhmissä (hankinta ja luettelointi ja SysOpac -työryhmät), valtioneuvoston tietopalvelujen (Valtipa) työryhmissä, elektronisten
aineistojen FinElib-hankintakonsortiossa
sekä Linda-tietokannan laaturyhmässä. Kirjaston edustajia on ollut aktiivisesti mukana
myös julkishallinnon verkkopalveluihin liittyvissä verkostoissa, kuten Suomi.fi -käyttäjäryhmässä, tietojohtamisen verkostossa
sekä eduskunnan tietoyhteiskuntaryhmän
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toiminnassa. Viimeksi mainitut järjestivät
yhdessä mm. syksyllä seminaarin tietojohtamisen ongelmista julkishallinnossa.
3.2 Tietopalvelu ja koulutus
Kirjaston tietopalvelu palvelee tieto- ja
viestintäyksikön sisällä sovitun työnjaon
mukaisesti pääosin eduskunnan ulkopuolelta tulevia asiakkaita, joista tärkeimmät ovat
valtioneuvosto, valtion virastot, tiedotusvälineet, yritykset, kansalaiset, tutkijat ja opiskelijat. Asiakkaat asioivat kirjastossa paikan päällä tai ottavat yhteyttä puhelimitse,
sähköpostitse tai verkon kautta. Puhelimitse
tulevia yhteydenottoja tuli vähenevästi, niiden osuus oli 43 %. Paikalle tulevien tietopalveluasiakkaiden määrä näyttää olevan
kasvussa. 25 % yhteydenotoista tuli heiltä ja
29 % sähköpostitse tai verkon kautta. Tiedonhakuihin liittyviä toimeksiantoja tuli
4 151, mikä on 381 vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Tietopalvelukysymykset ovat aiempaa vaativampia sekä sisällön että laajuuden
suhteen. Laajoja oikeusvertailevia tiedonhakuja tehtiin erityisesti valtioneuvoston säädösvalmistelun tietotukityönä. Tietopalvelu
opasti myös asiakkaita käyttämään verkkopalveluja ja kirjaston kokoelmia. Muilla
kuin kotimaisilla kielillä annettiin tietopalvelua noin 2 % toimeksiannoista. Toimeksiannoista 67 % selvitettiin alle 15 minuutissa,
27 % selvisi alle tunnissa ja 6 % vaati työaikaa
enemmän kuin tunnin. Oikeusvertailevat tiedonhaut vaativat aikaa useita tunteja.
Tietopalvelun toimeksiantojen aiheet koskivat useimmiten kirjaston omia aihealueita: eduskuntatietoa, oikeudellista tietoa ja
yhteiskuntatietoa. Monet toimeksiannot
käsittelivät useampaa kuin yhtä aihealuetta.
Eduskunta-asiakkailta tulleista toimeksiannoista noin 20 % koski eduskuntaa ja noin
80 % oikeudellista ja yhteiskuntatietoa. Val-

tioneuvoston piiristä tulleiden toimeksiantojen jakauma oli noin 35 % eduskuntatietoa
ja 65 % oikeudellista ja yhteiskuntatietoa.
Eduskunnan ulkopuolelta tulevien asiakkaiden toimeksiannot, joita on eniten, jakautuivat samassa suhteessa, 35 % eduskuntatietoa
ja 65 % oikeudellista ja yhteiskuntatietoa.
Oikeudellista tietoa koskevat toimeksiannot
olivat huomattava osa valtioneuvostoasiakkaiden (50 %) ja eduskunnan ulkopuolisten
asiakkaiden toimeksiannoista (45 %), kun
taas niiden osuus eduskunta-asiakkaiden
toimeksiannoista oli 16 %.
Kirjasto antoi tiedonhallinnan koulutusta, joka oli kaikille avointa ja maksutonta.
Koulutustarjonta on vakiintunut. Kirjaston
omien palveluiden lisäksi esitellään valtiopäiväasioita, oikeudellisia tiedonlähteitä
sekä Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Yhdistyneiden kansakuntien tiedonlähteitä. Syksyllä 2010 koulutustilaisuuksia
oli seitsemän ja lisänä aiempaan järjestettiin
myös koulutusta Euroopan unionin oikeudellisista tiedonlähteistä ja valtiosopimuksista. Vuoden aikana järjestettiin 40 koulutustilaisuutta, joihin osallistui 830 henkilöä.
Suosituimmat aiheet olivat Finlex ja säädöstietolähteet sekä Euroopan neuvoston tiedonlähteet. Kirjaston yleisesittelyjä eri kohderyhmille järjestettiin 24 ja niihin osallistui 286 henkilöä. Kansallisten digitaalisten
kulttuuriaineistojen käyttöpistettä esiteltiin
henkilökunnalle ja asiakkaille.
Valtakunnallisessa Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa mukana olevista erikoiskirjastoista Eduskunnan kirjastolle osoitettiin
eniten kysymyksiä (33 kpl), kuten aikaisempinakin vuosina. Asiakaspalvelua ja neuvontaa kirjaston aineistojen käytössä annetaan
paitsi tietopalvelussa, myös neuvonta- ja lainauspalvelupisteessä sekä Kansalaisinfossa, jonka tarjoamien kansalaispalveluiden
tuottamiseen kirjasto osallistui yhteistyössä
eduskuntatiedotuksen kanssa.
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4 Kokoelmatyö
Kokoelmat 31.12.2010:
painetut monografiat . .............................
monografianimekkeitä ............................
painetut kausijulkaisut ............................
mikromuotoinen aineisto ........................
Saapuvia aikakaus- ja sanomalehtiä............
joista ostettuja, painettuja .......................
joista elektronisia ....................................
Kartunta vuonna 2010:
painetut monografiat ..................................
joista ostettuja . .......................................
painetut kausijulkaisut . ..............................
joista ostettuja . .......................................
Poistot vuonna 2010:
painetut monografiat . .............................
painetut kausijulkaisut ............................
Aineiston hankintaan käytetty ....................
Kirjaston kokoelmien evaluointi jatkui
kertomusvuonna hyvin. Arvioinnit ja poistot saatiin päätökseensä luokissa VI.1 Julkinen talous, yleensä; XVII.1 Käytännöllinen
talous, yleensä; XVII.2.2 Maataloushallinto,
vuosikertomukset ym.; XVII.4.2 Kauppapolitiikka, vuosikertomukset ym.; XVII.5.1
Rahat, mitat, painot; XVIII.3 Taloustilastollisia yleiskuvauksia eri maista. Evaluointi eteni nyt myös ns. Numerus currens
-kokoelmaan, johon aineisto ei ole sijoitettu
aiheenmukaiseen järjestykseen vaan mekaanisesti juoksevaan saapumisnumerointiin ja
-koodaukseen. Kokoelman luonne asettaa
erityisiä haasteita evaluoinnille, mutta työ on
alkanut lupaavasti. Myös kirjastoon hankittujen lehtien arviointia on jatkettu. Painetun
aineiston kokoelmien kokonaismäärä jatkoi
laskuaan poistotoimenpiteiden ja erityisesti
ilmaiseksi saadun aineiston kartunnan vähentymisen takia.
Valtion tarkastusviraston kirjakokoelma
luetteloitiin Selma-tietokantaan ja yliopis-

320 000 nidettä
295 000 nimekettä
n. 210 000 nidettä/vuosikertaa
n. 140 000 korttia/filmiä
3 400 nimekettä
540 nimekettä
2 850 nimekettä
3 756 nidettä
1 951 nidettä
3 140 vuosikertaa
1 417 vuosikertaa
8 124 nidettä
5 074 vuosikertaa
617 000 euroa
tokirjastojen
Linda-yhteistietokantaan.
VTV:n henkilökunnalla on nyt käytettävissä
verkon kautta luettelo oman viraston käsikirjastosta. Tämä tarkastustoimintaan liittyvä kirjallisuuskokoelma on myös eduskunnan ulkopuolisten asiakkaiden selailtavissa
ja tietyin rajoituksin myös lainattavissa.
Kirjaston Selma-tietokannassa olevien
tietueiden määrä oli vuoden lopussa n. 341
000. Monografioiden ja kausijulkaisujen lisäksi kirjastotietokantaan luetteloitiin 745
pääasiassa kotimaista oikeudellista aikakauslehti- ja monografia-artikkelia. Alkuperäisluettelointien prosentuaalinen osuus
suhteessa muista tietokannoista poimittuihin tietueisiin kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 55 %:iin (vuonna 2009 52 %).
Eduskuntatyössä tarvittavaa elektronista
aineistoa on arvioitu yhdessä sisäisen tietopalvelun kanssa. Eduskunnan kirjasto
huolehtii sähköisen aineiston hankinnasta
eduskunnan käyttöön niiltä osin kuin se tapahtuu Kansallisen elektronisen kirjaston
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(FinElib) ja eräiden yksittäisten toimittajien
kautta. Pääsääntöisesti hankitut sähköiset
aineistot ovat myös eduskunnan ulkopuolisten paikallisasiakkaiden käytettävissä.
Elektronisten aikakausi- ja sanomalehtien
määrä kertomusvuonna on ollut noin 2 850.
Kirjaston Selma-tietokantaan on luetteloitu
tiedot 945:stä elektronisessa muodossa olevasta kirjasta tai artikkelista.
Virkamiesten ja valiokuntien käsikirjastoihin hankittiin 1 219 nidettä. Käsikirjastoista palautunutta ja kansanedustajien työ-

huoneistaan poistamaa aineistoa liitettiin
kirjaston kokoelmiin, lähetettiin Varastokirjastoon tai tarjottiin kirjaston asiakkaille
poistettujen kirjojen ohessa.
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 2010
Julkaisujen
hankinta
2010
(6 896
nid./vsk.)
(6896 nid./vsk.)

Kirjat
(3756 nid.)

Kausijulkaisut
(3140 nid./vsk.)
Maksullisia; 21 %

Maksuttomia; 26 %

Kirjat
Kausijulkaisut

Maksuttomia; 25 %

Maksullisia; 28 %
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Kokoelmien kartunta 2002-2010
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5 Eduskunnan arkisto
Arkistolainat................................................
Annetut kopiot yhteensä..............................
näistä eduskunnalle..................................
eduskunnan ulkopuolisille........................
Lähetetyt sähköiset tiedostot.......................
Arkistosiirrot...............................................
Arkiston tiedonhaut....................................
Arkistoon liittyvä ohjaus ja neuvonta..........
Kuvalainat yhteensä . ..................................
Digitaalikuvat
sisäiset......................................................
ulkoiset . ..................................................
Valokuviin liittyvät neuvonta- ja
tietopalvelutehtävät......................................
Eduskunnan arkiston yhtenä tavoitteena
vuonna 2010 oli saada vanhojen valtiopäiväasiakirjojen digitointihanke etenemään
toteutusvaiheeseen. Vuoden lopussa hanke

174
4 676
412
4 264
67
354
199
137
1 638

käyttökertaa
kpl
kpl
kpl
kpl
yksikköä
kpl
kpl
kpl

1 137 kpl
484 kpl
194 kpl
oli edelleen pysähdyksissä, koska Valtiopäiväasioiden ja -asiakirjojen hallintajärjestelmä-projektin (Vaski) ratkaisu digitoitavan
aineiston formaatista viivästyi. Kesän 2010
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aikana arkiston rooli EDUKSI-asianhallinnan hankkeessa muuttui siten, että aiemmin
arkistolle kaavailtu vetovastuu valtiopäiväasioiden tiedonohjaussuunnitelman laadinnassa siirtyi toisaalle. Sen sijaan Tiedonohjaussuunnitelmaa (TOS) kehiteltiin osana
Vaski-projektia. Tähän työhön arkiston
edustaja osallistui ns. ASTOS-työryhmän
jäsenenä. Arkiston edustajat osallistuivat
myös vuorojaksoina loppuvuodesta asetetun
Sähköisen pitkäaikaisarkistoinnin, Parkkityöryhmän työskentelyyn. Arkisto osallistui
kahden asiakirjahallinnon ja arkistotoimen
ammattitutkinnon suorittajan ohjaukseen ja
tehtävien arviointiin. Molemmat työn ohella
tutkintoa suorittaneet valmistuivat marraskuussa 2010.
Eduskunnan maanalaisten rakennustöiden edistyminen edellyttää arkistoaineiston siirtoa väistötiloihin vuoteen 2014 asti.
Väistötilavaihtoehdoksi varmistui Kansallisarkiston tilat. Lisäksi useimmin kysytylle
aineistolle etsittiin sijoituspaikkaa eduskunnan tiloista, joihin ei kohdistuisi remontointipaineita ennen uuden arkistotilan valmistumista.
Keskusarkisto vastaanotti vuoden aikana 71 asiakirjasiirtoa, jotka kasvattivat
keskusarkiston asiakirjamäärää 28,29 hyllymetriä ja jotka koostuivat 352 yksiköstä.
Luovutettujen yksiköiden määrä oli n. 30 %
suurempi edelliseen vuoteen verrattuna. Yksikkömäärän kasvu johtui pääasiassa 92:sta
kansliatoimikunnan pöytäkirjasidoksesta,
jotka siirrettiin hallintotoimistosta arkistoon. Pääosa arkistoon siirretyistä aineistoista koostui entiseen tapaan valtiopäivä- ja
valiokunta-asiakirjoista. Pienenä yksityiskohtana muista luovutuksista voi mainita
eduskunnan intendentin luovuttamat eduskunnan kanslian juhlatilaisuuksiin, itsenäisyyden 70-vuotisjuhlaan, Eduskuntakirjaan
ja eri työryhmiin liittyvät aineistot. Lisäksi
voi vielä mainita Naiskansanedustajien ver-

koston sihteerin arkistoon luovuttamat asiakirjat vuosilta 1996–2009.
Arkiston asiakirjojen käyttö jäi hieman
vähäisemmäksi kuin edellisvuosina, 174
käyttökertaan. Mikrofilmien kaukopalvelulainojen määrä sen sijaan kasvoi edellisvuodesta selvästi. Veteraanikansanedustajien
muistitietoarkistosta toimitettiin tutkijoille
20 haastattelua. Tietopalvelutoimeksiantojen määrä pysyi suunnilleen edellisvuoden
lukemissa. Ohjaus- ja neuvontatehtävien
määrä nousi puolestaan yli 10 %. Paperisia
asiakirjakopioita annettiin 4 676 kpl. Paperikopioiden määrä ylsi kolmen vuoden takaiselle korkealle tasolle, vaikka myös sähköisiä
tiedostoja lähetettiin 67 kpl, joiden sisältämä sivumäärä oli 2 504 kpl. Paperikopioista
eduskunnalle annettiin 412 ja ulkopuolisille
4 264 kpl. Sähköisistä tiedostoista eduskuntaan lähetettiin 14 ja ulkopuolisille 53 kpl.
Mikrokuvaus- ja skannaustoiminta saatiin
liki vuoden tauon jälkeen ripeästi liikkeelle
heti alkuvuodesta ja vuoden aikana saatiin
kuvautettua 74 309 sivua. CD-romeille skannattiin 80 182 sivua valiokunta-asiakirjoja,
mikä on keskimääräistä suurempi määrä.
Näin saatiin osittain kurottua edellisvuotta
kiinni.
Kuva-arkistosta toimitettujen kuvalainojen määrä kohosi kolminkertaiseksi edellisvuoteen verrattuna. Kuvamäärältään talon
sisäiset lainat olivat enemmistönä, mutta
lainapyyntöjä tuli ulkopuolisilta asiakkailta
n. kaksi kertaa enemmän (55/115). Sisäisten
lainojen määrää selittävät Nuorten eduskunta -sivuston rakentaminen ja eduskunnan
visuaalisen ilmeen uudistushanke. Verkkopalvelujen kautta ladattiin myös yli tuhat kuvaa, vaikka palveluissa esiintyi vuoden aikana melko paljon teknisiä ongelmia. Internetja ekstranetpalveluiden kautta tehtiin 3 105
hakua ja 968 kuvalatausta. Talon sisäisestä
intranetpalvelusta hakuja oli 1 300 ja ladattuja kuvia 369. Vuoden lopulla päivitettiin

20

kuvienhallintajärjestelmä uuteen versioon
Cumulus 8.1:een. Diarioituja sopimuksia
valokuvien oikeuksista allekirjoitettiin kaksi
kpl. Vuoden lopussa kuva-arkistossa oli 16
966 paperikuvaa, 56 356 negatiivia ja diaa
sekä 87 890 digikuvaa. Kaikkiaan arkistossa
oli 161 212 kuvaa, kuvien hallintajärjestelmässä 29 076 kuvaa.
Veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston uusi tutkija aloitti työnsä 6.4.2010.
Eduskunnan kirjaston hallitus hyväksyi kesäkuun kokouksessaan Muistitietoarkiston
kehittämissuunnitelman, jonka mukaan työ
vuoden mittaan eteni. Keskeisiä uudistuksia
olivat siirtyminen haastattelujen digitaaliseen tallennukseen sekä muistitietoarkiston
näkyvyyden ja käytettävyyden parantaminen. Kirjaston ulkoisille nettisivuille tehtiin
muistitietoarkiston esittely, ja haastattelukokoelman käyttöoikeus ulotettiin – kirjaston
hallituksen päätöksellä – pro gradu -tasoi-

sen opinnäytteen tekijöihin. Muistitietoarkiston tutkija piti kirjaston henkilökunnalle tietoiskun työstään 9.9.2010 ja osallistui
2.–3.12.2010 Helsingissä kansainväliseen
symposiumiin ”Oral History and Fieldwork.
The (Re)use and Interpretation of Research
Materials”. Syksyn 2010 aikana tehtiin kahdeksan uutta veteraanikansanedustajahaastattelua, joiden yhteiskesto oli 55 tuntia ja
kaksi minuuttia. Haastattelutiedostoista purettiin 302 sivua tekstiä.
Eduskunnan arkiston edustaja osallistui entiseen tapaan valtioneuvoston arkistonhoitajien yhteistyöryhmän kokouksiin.
Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia teemoja, joista mainittakoon mm. VAPA- ja
PAS -hankkeiden tilannekatsaukset. Arkiston edustaja osallistui Suomen VIII Arkistopäiville, jotka pidettiin Jyväskylässä 17.–
19.5.2010 sekä arkistoille suunnattuun Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) info-

Arkistolainat ja arkiston tiedonhaut 2001–2010
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Arkistosta annetut kopiot 2001–2010
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päivään 14.12.2011. Eduskunnan arkiston
esittelytilaisuuksia kuva-arkiston tilaisuudet
mukaan lukien pidettiin 12. Kuva-arkisto
piti lisäksi Cumulus-kuvienhallintajärjestelmän koulutustilaisuuden eduskunnan taideja lahjatiimille.
Eduskunnan pääsihteeri asetti marraskuussa 2010 työryhmän selvittämään eduskunnan sähköisen pysyväisarkistoinnin

ratkaisuja. Työryhmän puheenjohtajaksi
määrättiin Eduskunnan kirjaston johtaja. Työryhmän tehtävänä on mm. selvittää
eduskunnan kannalta toimivin vaihtoehto ja
aikataulu sähköiseen pitkäaikaisarkistointiin siirtymiseksi. Työryhmän tulee saada
työnsä valmiiksi helmikuun loppuun 2011
mennessä.
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6 Toiminta Eduskunnan kirjaston asiantuntijuusalueilla
Eduskuntatiedon asiantuntijuusalueella
jatkettiin ajankohtaisaineiston esille nostoja
kirjaston verkkosivuille. Valtiopäiväasioiden
ja -asiakirjojen tiedonhallintakoulutus jatkui entisenlaisena. Painettujen valtiopäiväasiakirjojen oppaan uudistaminen aloitettiin
kertomusvuonna.
Kertomusvuonna ilmestyi suomenkielisen
lakikirjan 250-vuotiaan taipaleen kunniaksi
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen kustantama kaksikielinen teos ”Oikeuskieli ja säädöstieto: suomenkielinen lakikirja 250 vuotta – Rättsspråk och författningsinformation: den finska lagboken 250 år”. Kirjastolla
oli merkittävä rooli teoksen syntymisessä,
sillä kirjaston johtaja kuului kirjan toimituskuntaan. Oikeudellisen tiedon johtava
tietoasiantuntija osallistui kirjan tekemiseen

kääntämällä kirjan oikeusinformatiikkaa
käsittelevät artikkeliyhteenvedot suomesta
ruotsiin.
Kirjaston ELKI-linkkitietokantaa uudistettiin kertomusvuonna. Oikeudellisten
aiheiden, kuten säädösten, säädösvalmistelun ja oikeuskäytännön osalta ELKIin on
koottu laajasti linkkejä eri maiden oikeudellista aineistoa sisältäviin verkkopalveluihin. Uudistuksen yhteydessä tietokannan
linkkien ajantasaisuus ja relevanssi käytiin
kauttaaltaan läpi. Sisältöjen läpikäynti ja
päivitys vaati mittavaa tietoasiantuntijoiden
työpanosta, joka johtui erityisesti aineiston
oikeusvertailevasta luonteesta.
Kertomusvuonna panostettiin tiedonhallintakoulutukseen oikeudellisista aiheista.
Kaikille avointa tiedonhallintakoulutusta
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tarjottiin vakiintuneiden aiheiden lisäksi
Euroopan unionin oikeudellisista tiedonlähteistä ja valtiosopimuksiin liittyvistä
tiedonlähteistä. Myös räätälöidylle tiedonlähdekoulutukselle oli kysyntää. Helsingin
kaupunginkirjaston ryhmälle järjestettiin
koko päivän kestävä koulutus oikeudellisista tiedonlähteistä. Räätälöityä koulutusta
oikeudellisista aiheista annettiin myös mm.
ympäristöministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja Uudenmaan yritysverotoimistolle.
Kirjaston tietopalvelussa oikeudelliset kysymykset olivat aikaisempien vuosien tapaan
hyvin keskeisiä. Noin puolet eduskunnan ulkopuolisilta asiakkailta tulleista kysymyksistä ja tiedusteluista liittyivät jollain tapaa
oikeudelliseen tietoon. Vuonna 2006 Valtipan puitteissa alkanut säädösvalmistelun
tietotukiyhteistyö jatkui kertomusvuonna.
Eduskunnan kirjastosta oli edustus säädösvalmistelun tietotukiryhmän kokouksissa
ja yhteistyön puitteissa tehtiin eri ministeriöille laajoja suurimmaksi osaksi oikeusvertailevia, tiedonhakuja. Tietotukiyhteistyön
puitteissa tehtyjen tiedonhakujen määrä oli
kertomusvuonna, edellisen vuoden tapaan
hieman nousussa.
Yhteiskuntatiedon alalla kirjaston kokoelman evaluointia ja karsintaa jatkettiin.

Evaluointi ulottui myös kansainvälisten järjestöjen kokoelmaan. YK:n erityisjärjestöjen, kuten WHO:n ja FAO:n, dokumentteja
arvioitiin ja tarpeetonta materiaalia poistettiin kirjaston kokoelmasta
Kertomusvuoden aikana koulutusta annettiin mm. Euroopan neuvostosta, Euroopan unionista sekä Yhdistyneistä Kansakunnista. Koulutusta annettiin sekä avoimena asiakaskoulutuksena että räätälöitynä
opetuksena eri kohderyhmille. EU-asioihin
perehtynyt tietoasiantuntija piti myös kaksi koulutustilaisuutta julkisen hallinnon
kehittämiskeskuksessa HAUS:ssa. Yhteiskuntatietoon liittyvää tietopalvelua annettiin edellisvuosien tapaan. Huomattavaa on,
että Kansainliittoa koskevia tiedonhakuja
oli aiempaa enemmän. Lokakuussa kaksi
tietoasiantuntijaa osallistui matkalle, jonka
aikana perehdyttiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen toimintaan Strasbourgissa ja
Luxemburgissa.
Yhteiskuntatiedon johtava tietoasiantuntija julkaisi vuonna 2010 kaksi artikkelia
(Vieraskynä) Helsingin Sanomissa, joissa
pohdittiin politiikan oikeudellistumista ja
parlamentarismia sekä kansanedustajiin
kohdistuvia uhkauksia.

7 Kansainvälinen toiminta
Kööpenhaminassa järjestettiin pohjoismaiden parlamenttikirjastojen henkilökunnan kokous 21.–22.1.2010. Siihen osallistuivat Eduskunnan kirjastosta tietopalvelusihteeri, verkkopalveluasiantuntija ja tietoasiantuntija. Johtava tietoasiantuntija osallistui
IFLA:n FAIFE-komitean (Free Access to
Information and Freedom of Expression)
kokoukseen Haagissa 15.–16.4.2010.

Kirjastosta osallistuttiin eduskunnan tiloissa järjestettyyn EBLIDA:n konferenssiin (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations).
EBLIDA:n vuosikokous ja konferenssi
järjestettiin kertomusvuonna Helsingissä
7.–8.5.2010. Tapahtuma toi mukanaan eurooppalaisen kirjastomaailman vaikuttajat
eduskunnan Pikkuparlamenttiin. Kahden

24

päivän aikana pidettiin järjestön vuosikokous ja laajemmalle yleisölle avoin konferenssi. EBLIDA:n toiminnassa keskeinen osa
on asiantuntijaryhmillä, jotka keskittyvät
mm. oikeudellisiin teemoihin, digitointiin
ja tiedon saatavuuteen sekä kulttuuriin ja
koulutukseen. Konferenssin workshopeissa
vaihdettiin ajatuksia pienemmissä ryhmissä
ja kehitettiin ideoita tulevaisuuden strategioiksi kirjastoille.
Palvelujohtaja osallistui ECPRD:n (European Centre for Parliamentary Research and
Documentation) järjestämään kaksipäiväiseen seminaariin Ateenassa 27.–30.5.2010.
Seminaarin teemana oli “Services provided
to the general public by parliamentary libraries and archives”. Eduskunnan kirjaston
johtaja osallistui Reykjavikissa pohjoismaisten parlamenttikirjastojen johtajien kokoukseen 9.–12.6.2010.
IFLA (Kansainvälinen kirjastojärjestöjen
liitto) on yhteiselin, joka järjestää vuosittain
maailmanlaajuisen konferenssin. Kertomusvuonna osallistui Tukholmassa järjestettyyn
IFLAn parlamenttijaoston prekonferenssiin
6.–9.8.2010 Eduskunnan kirjastosta kolme
henkilöä: Eduskunnan kirjaston johtaja,
johtava tietoasiantuntija ja informaatikko.
Göteborgissa järjestettyyn IFLAn pääkonferenssiin 10.–15.8.2010 osallistui kuusi
henkilöä: kirjaston johtaja, johtava tietoasiantuntija, palvelujohtaja, informaatikko
ja kaksi tietopalvelusihteeriä. Tukholmassa
konferenssin teemana oli “Open access to
parliamentary information” ja Göteborgisssa “Open access to knowledge - promoting
sustainable progress”. Eduskunnan kirjaston
panos näkyi myös kansainvälisesti. Kirjasto
osallistui IFLAn pre- ja pääkonferenssissa

FAIFE-komitean ohjelmakokonaisuuden
tuottamiseen aiheesta ”The new information
environment – who controls the information
in a future” sekä kahdella esityksellä tapahtumissa. Informaatikko piti mm. esityksen
aiheesta” Digital desktop as a collaborative
tool”. Suomen eduskunnassa järjestetään
IFLAn parlamenttikirjastojen konferenssi
vuonna 2012. Konferenssiin liittyvät valmistelut aloitettiin kertomusvuonna.
Amsterdamissa ja Haagissa järjestettiin
oikeudellisten kirjastojen kansainvälisen järjestön (IALL) vuosikonferenssi 5.–9.9.2010.
IALL:n tavoitteena on luoda puitteet oikeudellisten kirjastojen ja kirjastoalan työntekijöiden väliselle yhteistyölle ja turvata oikeudellisen tiedon saatavuus. Osallistujana
Eduskunnan kirjastosta oli johtava tietoasiantuntija. Konferenssin teemana oli ”Dutch
gateways to international law”. HAUS- kehittämiskeskus järjesti perehtymismatkan
Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimeen
Starsbourgiin ja Euroopan unionin tuomioistuimeen Luxembourgiin 28.–30.9.2010.
Matkalla oli mukana kaksi tietoasiantuntijaa Eduskunnan kirjastosta.
Kirjaston johtaja osallistui World e-Parliament-konferenssiin, joka pidettiin Johannesburgissa 20.–22.10.2010 ja hän piti siellä
puheen aiheesta ”Electronic services in the
Library of the Finnish Parliament”. Johtava tietoasiantuntija osallistui Italian kirjastoseuran vuosittaiseen konferenssiin ns.
FAIFE:n jäsenenä 3.–4.11.2010 Firenzessä.
Italian kirjastoseuran kokouksessa vapaan
tiedonsaannin kysymykset olivat esillä ja
siellä käsiteltiin aiheeseen liittyviä teemoja
erityisesti tekijänoikeuksien ja avoimen julkaisemisen (Open access) näkökulmista.
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8 Näyttelyt
Vuoden 2010 aikana Eduskunnan kirjastossa on ollut esillä kolme näyttelyä:
Eduskunta Kauhajoella 14.1.–12.2.2010.
Talvisodan sytyttyä eduskunta siirtyi Kauhajoelle, jossa se toimi 1.12.1939–12.2.1940.
Näyttelyssä oli esillä valokuvia ja esineitä,
jotka kertoivat toiminnasta Kauhajoella talvisodan aikana.
Mange pattijako – munnje divrras – minulle arvokasta -yhteisötaidenäyttely 13.4.–
6.5.2010. Romani- ja saamelaistaustaisten
lasten ja nuorten arvomaailmaa ja kokemuksia omasta kulttuurisesta identiteetistään esittelevä näyttely oli esillä Eduskunnan
kirjaston näyttelytilassa. Esillä oli lasten ja

nuorten piirroksia ja maalauksia sekä kuvataiteilija Raija Pullisen valokuvia projektista. Tavoitteena oli välittää aiheesta tietoa
nuorille ja muille kansalaisille ja siten herättää ajatuksia ja lisätä yhteistä ymmärrystä
yhteiskunnassamme.
Maailman kulttuuriperintökohteet Suomessa ja Kiinassa -valokuvanäyttely 16.9.
–26.10.2010. Kiinan Suomen suurlähetystö
ja Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö
järjestivät Kiinan ja Suomen diplomaattisuhteiden 60-vuotisjuhlan kunniaksi näyttelyn kiinalaisista ja suomalaisista maailman
kulttuuriperintökohteista.

9 Henkilöstö 2010
Kirjastossa oli toimintavuoden lopussa
51 vakinaista virkaa. Avoin tutkijan virka
täytettiin 6.4.2010 lukien. Kansliatoimikunta päätti lakkauttaa Eduskunnan kirjastoon
sijoitetun osastosihteerin viran 1.5.2010
lukien. Vakinaisista viroista täytettyinä oli
47 ja näiden lisäksi yksi määräaikainen tietopalvelusihteerin virkasuhde. Vuoden lopussa täyttämättä olivat palveluneuvojan,
tietoasiantuntijan, palvelujohtajan ja verkkopalveluneuvojan virat, jotka olivat tulleet
avoimiksi eläköitymisten, irtisanoutumisen
ja vuorotteluvapaan vuoksi. Vuorotteluvapaasijainen palkattiin virastopalvelujaostoon. Osa-aikaeläkkeelle siirtymisten vuoksi
yhden verkkopalvelusihteerin ja yhden informaatikon virat muutettiin osa-aikaisiksi.
Vakinaisten virkamiesten lisäksi kirjastossa työskenteli eripituisina jaksoina kymmenen henkilöä. He hoitivat vakinaisten virkojen sijaisuuksia tai toimivat määräaikaisissa
tehtävissä yhteensä neljä vuotta 11 kuukaut-

ta. Kirjastossa oli vuoden aikana yksi nuori työ- ja elinkeinotoimiston lähettämässä
työharjoittelussa ja useita peruskoululaisia
tutustumassa työelämään.
Vuosilomia, säästövapaita ja lomarahavapaita pidettiin yhteensä seitsemän vuotta
seitsemän kuukautta, joka on 15,3 % työajasta. Lomia pidettiin keskimäärin 45,89
päivää/henkilö (lauantaita ei enää lasketa lomapäiväksi). Sairauspoissaoloja oli yhteensä kaksi vuotta seitsemän kuukautta eli 5,3
% työajasta. Vuoden aikana viisi henkilöä
oli virkavapaalla omasta virastaan, heistä
kolme vuorotteluvapaalla, yksi hoitovapaalla ja yksi hoiti toista määräaikaista virkaa
Eduskunnan kirjastossa. Kaksi henkilöä
siirtyi osa-aikaeläkkeelle ja yksi henkilö oli
osittaisella hoitovapaalla.
Kaikki henkilökunnasta osallistuivat vuoden aikana johonkin koulutukseen. Henkilökunta käytti erilaiseen koulutukseen yhteensä 154 työpäivää. Kuusi ohjausryhmän
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jäsentä osallistui eduskunnan esimiesvalmennukseen, johon kuului kuusi opetuspäivää. Pitkäkestoista koulutusta työn ohella
suorittaneet kaksi henkilöä, joista toinen
kirjasto- ja toinen arkistoalaa, saivat opintonsa päätökseen. Lisäksi eduskunnan järjestämään atk- ja kielikoulutukseen käytettiin 26 työpäivää. Yhteensä matka- ja koulutuspäiviä oli 263.
Monissa kirjasto- ja tietopalvelukehittämishankkeissa oli edustus myös Eduskunnan
kirjastosta. Valtipa-yhteistyö valtioneuvoston tietopalvelujen kanssa jatkui aktiivisena;
Eduskunnan kirjastosta oli jäsen mm. Valtipan säädösvalmistelun tietotukiryhmässä,
asiasanatyöryhmässä ja tietopalvelutyöryhmässä sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisukeskuksen johtokunnassa. Kirjaston edustaja on ollut aktiivisesti
mukana myös tietojohtamisen verkostossa.
Kirjastolla oli edustajia edelleen Linnea-työryhmissä, joiden tehtävänä on koordinoida
kirjastojärjestelmien eri toimintojen käyttöä
Voyager-kirjastoissa. Kirjastolla oli edustaja
Linda-laaturyhmässä (puheenjohtaja), puheenjohtaja FinElib-konsortion yhteiskuntatieteiden asiantuntijaryhmässä sekä jäsen

Suomi.fi -käyttäjäryhmässä. Kirjastosta oli
jäsen myös IFLA 2012 -konferenssisuunnittelun viestintäryhmässä sekä IFLAn FAIFE-komiteassa. Signumin päätoimittaja oli
edelleen Eduskunnan kirjastosta.
Eduskunnan piirissä on ollut johtokunnan jäsen Tietoyhteiskuntaryhmässä, Nuorten parlamentin työryhmän puheenjohtaja
sekä Eduskuntatutkimuksen keskuksen
johtoryhmän jäsen. Luottamustehtäviä oli
eduskunnan piirissä mm. naisverkoston sihteeri, TENÄn varapuheenjohtaja, Arkadiaseuran rahastonhoitaja ja sihteeri, EMOn
varapuheenjohtaja 16.9.2010 asti sekä EVYn
hallituksen jäsen.
Sisäinen tiedottaminen hoidettiin pääosin
eduskunnan sähköisen työpöydän Areenan
ja sähköpostin välityksellä. Kirjaston sisäinen tiedotuslehti Painopiste ilmestyi neljä
kertaa. Kirjastossa aloitettiin säännölliset
joka toinen kuukausi pidettävät koko henkilökunnan kokoukset. Palveluyksiköt pitivät säännöllisin väliajoin kokouksia, joissa
huolehdittiin myös tiedotuksesta.
Kirjaston
kehittämispäivä
pidettiin
27.9.2010. Myös tieto- ja viestintäyksikön
yhteisiä kokouksia järjestettiin.
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Kirjaston henkilöstö 31.12.2010
Virka

Nimi ja oppiarvo

Eduskunnan kirjaston johtaja
Johtava tietoasiantuntija
oikeudellinen tieto, 		
Johtava tietoasiantuntija
yhteiskuntatieto		
Johtava tietoasiantuntija
eduskuntatieto
Johtava tietoasiantuntija
verkkotieto			

Pajula, Sari, YTM
Bergström, Erika, OTL
Turja, Timo, VTL
Hakala, Kristiina, YTM
Karhula, Päivikki, YTK

Kokoelmapalvelu
Palvelujohtaja		
Tietoasiantuntija 		
” 			
”			
Amanuenssi			
Informaatikko		
Verkkopalvelusihteeri		
Tietopalvelusihteeri		
”			
”		
ma.
”			
”			
” 			
Palveluneuvoja		
”
		

Mäkelä, Kaarlo, VTK
Latvus, Marjatta, FM
Paavilainen, Kaisa, YTK
Uurasjärvi, Jaana, FM
Clavert, Violette, FM
Korkeila, Sirkka-Liisa, YTM
Auvinen, Saija, merkonomi
Häkkinen, Merja, merkonomi
Kajava, Eija, HuK
Koskinen, Minna-Maria, merkonomi
Leponiemi, Tapio, merkonomi
Luotonen, Maria-Leena, merkonomi
Ruusulaakso, Hannele, merkonomi
Palmunen, Airi, HuK
Salakari, Sirkku-Marja

Neuvonta- ja arkistopalvelu
Palvelujohtaja
ma.
Arkistopäällikkö 		
Verkkopalveluasiantuntija		
Tutkija			
Tietoasiantuntija		
Amanuenssi			
Arkistoamanuenssi		
Kuva-amanuenssi
vv.
”		
ma.
Informaatikko
Verkkopalvelusihteeri
oa.
Osastosihteeri 		
”			
Tietopalvelusihteeri		
”			
”			
Verkkopalveluneuvoja 		

Oksa-Pallasvuo, Marja, VTM
Lomu, Juhani, FM
Stenvall, Jani, YTM
Krekola, Joni, VTT
Törnwall, Annamari, YTM
Kaitaharju, Pirkko, FM
Schwartz, Anne, HuK
Venesvirta, Tarja, FM
Tuukkanen, Tiina, FM
Kurtti, Tuula, HuK, merkonomi
Haukka, Hilppa
Salasmaa, Hilkka
Voutilainen, Heikki
Kämäri, Lassi, merkonomi
Rautava, Aini, merkonomi
Saarikivi, Satu, merkonomi
Rajala, Heikki, merkonomi
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Nimi ja oppiarvo

Tietopalvelu
Palvelujohtaja
ma.
Tietoasiantuntija		
”
		
”			
”			
”		
ma.
Koulutusinformaatikko 		
Informaatikko		
”		
oa.
Verkkopalveluamanuenssi 		
Verkkopalveluneuvoja
vv.
Tietopalvelusihteeri		

Oksa-Pallasvuo, Marja, VTM
Mälkki, Helka, FK
Pakarinen, Mirja, OTK
Peuhkurinen, Tommi, FM
Koski, Sari, YTM
Yamaguchi, Heli, ekonomi, KTM
Rönkkö, Maija-Leena, FM
Erkkilä, Päivi, HuK
Oravisto, Hannele, ekonomi, HuK
Karjalainen, Leena, tradenomi
Vaakanainen, Heikki
Hietala, Raija, merkonomi

Sisäinen palvelu
Osastosihteeri 		
” 		
ma.

Kannas, Kirsi, merkonomi
Pulkkinen, Päivi, HSO-tradenomi

