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1 Kirjaston hallitus
Kirjaston hallitus vuonna 2007
Kirjaston hallituksen kokoonpano 1.1.–3.5.2007
Jäsenet

Varajäsenet

Tulonen, Irja, sairaanhoitaja, kansanedustaja,
hallituksen puheenjohtaja
Tuomioja, Erkki, VTT, ekonomi, ulkoministeri, kansanedustaja, hallituksen varapuheenjohtaja
Karvonen, Tatja, KM, opettaja, kansanedustaja
Lintonen, Minna, KM, rehtori, kansanedustaja
Salovaara, Pertti, toimittaja, kansanedustaja

Dromberg, Kaarina, markkinointisihteeri,
kansanedustaja
Haapoja, Susanna, järjestöagrologi, kansanedustaja

Hartman, Johanna, VTK, tietopalvelupäällikkö
Saarenpää, Ahti, OTT, professori, oikeustieteet
Tiilikainen, Teija, VTT, dosentti, valtiotieteet
Karjalainen, Leena, tradenomi, verkkopalveluamanuenssi

Karhu, Saara, tv-toimittaja, kansanedustaja
Rauhala, Leena, FM, lehtori, kansanedustaja
Urpilainen, Jutta, KM, luokanopettaja, kansanedustaja
Lappalainen, Pertti, YTT
Nuutila, Ari-Matti, OTT, professori
Tyynilä, Markku, OTT, lainsäädäntöneuvos
Erkkilä, Päivi, HuK, informaatikko

Kirjaston hallituksen kokoonpano 3.5.2007–31.12.2007
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
Forsman, Maria, VTT, valtiotieteet
Kumpula, Anne, OTT, professori, oikeustieteet
Paavilainen, Marika, OTK, hallitussihteeri
Erkkilä, Päivi, HuK, informaatikko

Karhuvaara, Arja, fysioterapeutti, fysioterapiayrittäjä, kansanedustaja
Lauslahti, Sanna, HTT, KTM, kansanedustaja
Lipponen, Päivi, FT, historianopettaja, kansanedustaja
Palm, Sari, KM, erityisluokanopettaja, kansanedustaja
Rehula, Juha, sosionomi, kansanedustaja
Grönlund, Kimmo, PD, dosentti
Letto-Vanamo, Pia, OTT, dosentti
Peltonen, Irja, VTK, tietopalvelupäällikkö
Koski, Sari, YTM, tietoasiantuntija
Kirjaston hallitus on kokoontunut vuoden aikana 6 kertaa: 7.2.2007, 21.2.2007, 31.5.2007,
18.9.2007, 14.11.2007 ja 19.12.2007.
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2 Eduskunnan kirjaston johtajan katsaus toimintaan
Eduskunnan kirjastossa vuodesta 1994
lähtien ylikirjastonhoitajana ja kirjaston
johtajana toiminut YTT, dosentti Tuula H.
Laaksovirta jäi eläkkeelle 30.4.2007. Kirjaston hallitus valitsi kirjaston johtajaksi
1.4.2007 alkaen YTM Sari Pajulan, joka
työskenteli aiemmin kirjastossa oikeudellisen tiedon johtavan tietoasiantuntijan tehtävissä.
Kirjaston käyttöluvut laskivat vuonna
2007 hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Kävijöitä oli vuonna 2007 noin kuusi
prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.
Eduskunnan ulkopuolelta tulevien asiakkaiden tiedonhakutoimeksiantojen määrä laski
noin tuhannella, mikä on lähes 18 prosenttia.
Lainausten määrä uusinnat mukaan luettuina pysyi kuitenkin samalla tasolla kuin edellisvuonna, jopa lisääntyi hieman.
Selitystä kävijöiden määrän vähennykselle on vaikea löytää. Tiedonhakutoimeksiantojen määrän vähennys saattaa osittain olla
seurausta siitä, että kirjasto on jo monen
vuoden ajan aktiivisesti kouluttanut käyttäjiään oman alansa sähköisten tiedonlähteiden käyttöön ja osa asiakkaista pystyy
tekemään ainakin helpoimmat tiedonhaut
itse. Asiakkaat kysyvät myös yhä enemmän
kirjastosta neuvoja elektronisten tiedonlähteiden itsenäiskäyttöön sen sijaan, että pyytäisivät valmiin vastauksen kysymykseensä.
Kuluneena vuonna sekä kirjaston henkilökunnan antaman koulutuksen määrä että
koulutukseen osallistuneiden henkilöiden
määrä lähes kaksinkertaistui. Eduskunnan
kirjasto on yksi eniten tiedonhallinnan koulutusta tarjoavista kirjastoista Suomessa.
Kirjaston henkilökunta saa jatkuvasti erittäin hyvää palautetta sekä antamansa koulutuksen että muiden palveluiden laadusta,
mikä edellyttää henkilökunnalta vahvaa ammattitaitoa ja jatkuvaa kouluttautumista.

Kirjaston henkilökunnan ammattitaito
on kantanut hedelmää vuoden aikana myös
koko eduskuntaa palvelevien hankkeiden läpiviennissä. Varsinkin kirjaston verkkopalvelutiimi ja arkistotiimi ovat työskennelleet
ponnekkaasti eduskunnan kuva-arkiston
hallintajärjestelmän ominaisuuksien määrittelyssä ja järjestelmän valinnassa ja valmistelleet järjestelmän käyttöönottoa. Aineiston syöttö järjestelmään voidaan aloittaa kevään 2008 aikana. Tulevaisuudessa
eduskunta-aiheisia kuvia tarvitsevat saavat
ne käyttöönsä entistä helpommin ja nopeammin. Kirjaston tietoasiantuntijan vetämä monikielinen eduskuntasanastohanke
on loppusuoralla; sanasto kieliversioineen
valmistui kertomusvuonna. Projekti jatkuu
kuluvan vuoden syksyyn, jolloin sanaston
julkinen käyttöliittymä on tarkoitus avata
internetiin eduskunnan sivuille. Sanasto julkaistaan myös painettuna.
Arkisto on valmistellut vuoden aikana
useiden yksiköiden arkistonmuodostamissuunnitelmia yhteistyössä yksiköiden kanssa.
Yhteistyö asiakirjatoimiston ja tietohallinnon kanssa on myös tiivistynyt asiakirjojen
digitointia ja sähköisten asiakirjojen pitkäaikaissäilytystä koskevissa kysymyksissä.
Yksi kirjaston erityisalueista on oikeudellinen tieto. Siihen liittyvää aineiston luettelointi- ja asiasanoitustyötä on tehty tehokkaasti, kun kaikkien käytössä kirjaston
internetsivuilla olevaan oikeustieteelliseen
bibliografiatietokantaan ”Kotimaisen oikeuskirjallisuuden haku” on luetteloitu ja
asiasanoitettu vuoden aikana yli 1 300 artikkelia, kotimaisten oikeustieteellisten monografioiden lisäksi. Tällä tavoin kirjasto
palvelee koko suomalaista oikeustieteellisten
julkaisujen käyttäjäkuntaa.
Kirjasto on tehostanut kokoelmansa evaluointia ja karsintaa kirjaston tilojen pe-
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ruskorjausta ja siihen liittyvää väliaikaista
muuttoa ajatellen. Vähän käytettyjä aineistoja on siirretty pääosin valtakunnalliseen
Varastokirjastoon, josta ne ovat asiakkaiden
saatavissa parin päivän varoitusajalla.
Kirjasto on monin eri tavoin integroitunut osaksi eduskunnan kansliaa. Kirjaston
tehtävä on tarjota eduskuntatyössä tarvittavaa aineistoa kansanedustajille, avustajille
ja eduskunnan virkamiehille, tarjota tietoa

eduskunnan toiminnasta ja päätöksistä sekä
vastata eduskuntaa, oikeudellista tietoa ja
yhteiskunnallista tietoa koskeviin kysymyksiin eduskunnan ulkopuolelta tuleville asiakkaille. Kirjaston henkilöstön asiantuntemusta ovat nimenomaan eri alojen tiedon
järjestämisen ja hallinnan kysymykset, jota
asiantuntemusta on opittu eduskunnassa
myös hyödyntämään.

3 Palvelut
Lainaus 31.12. 2007 ....................................
kotilainoina .............................................
lukusalilainoina .......................................
kaukolainoina .........................................
elektronisina dokumentteina välitettiin ...
Tiedonhakuja..............................................
Tiedonhallinnankoulutusta .........................
Tiedonhallintakoulutusta yhteensä .............
joista eduskunnalle ..................................
Kirjaston yleisesittelyjä ...............................
Aukiolotunteja viikossa ..............................
aukiolopäiviä vuodessa ...............................

31 233 lainaa, joista
19 674
1 422
3 675
6 462
4 517 toimeksiantoa
2 191 henkilölle
226 tuntia
28 tuntia
37 tilaisuutta
57 tuntia
275 päivää

Lainausmäärät ovat säilyneet vakiotasolla: 31 233 – uusinnat mukaan laskien 93 717
– lainaa. Lainoja ja uusintoja on rekisteröity
runsaat 1 000 enemmän kuin vuonna 2006.
Uusia kirjastokortteja asiakkaille tehdään
vuosittain noin 1 000. Kirjaston kokonaislainaajamäärä oli kertomusvuoden lopulla
26 068; aktiivilainaajia on tästä määrästä
kunakin vuonna noin 10 % (vuonna 2007
aktiivilainaajia oli 2 372).
Kirjaston kävijämäärä oli 131 496. Se laski
kertomusvuonna yli 8 000:lla edellisvuoteen
verrattuna. Vaikka laina- ja lainaajamäärät ovat hienoisessa kasvussa, kävijämäärä

on pudonnut aiempiin vuosiin verrattuna.
Kirjaston aukiolopäivien määrä vaihtelee
hieman vuosittain, mutta vaikka kertomusvuonna aukiolopäiviä oli neljä vähemmän
kuin vuonna 2006, tämä ei selitä kävijämäärän laskua. Jää nähtäväksi, onko kävijämäärien lasku tilapäinen vai pysyväisluonteisempi ilmiö.
Kirjaston neuvonta-, lainaus-, tieto- ja
kaukopalvelut olivat edelleen aktiivisessa
paikalliskäytössä. Kirjastotilassa käytettäviä paikallisresursseja ovat muun muassa
hakuteokset, aikakauslehdet, lukusali ja
erilaiset tekniset apuvälineet (kuten mikro-
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filmien lukulaitteet, asiakastietokoneet ja
-tulostimet). Kirjaston pitkä aukioloaika
(57 tuntia viikossa) mahdollistaa kirjaston
ja arkiston paikallisresurssien tuloksekkaan
hyödyntämisen esimerkiksi aikuisopiskelun
ja tutkimustyön tarpeisiin.
Kirjaston kaukopalvelutoimitusten määrä kasvoi: kertomusvuonna hoidettiin 4 045
kaukopalvelutoimeksiantoa, joka on yli 800
enemmän kuin vuonna 2006. Kaukopalvelun keskeisin asiakasryhmä ovat edelleen
kansanedustajat ja heidän avustajansa sekä
eduskunnan virkamiehet. Tilaavaan kaukopalveluun tulleista 1 762 toimeksiannosta
76 % oli näiden ryhmien tekemiä. Vuonna
2006 vastaava suhdeluku oli 84 %. Kaukopalvelu ulkomaisten kirjastojen kanssa vilkastui jonkin verran: kaukolainatilauksia
ulkomaille tehtiin 539 ja ulkomaille lähetettiin 76 kaukolainaa. Muista kirjastoista tuli
yhteensä 2 292 toimeksiantoa, joista 2 084
pystyttiin täyttämään eli tilattu aineisto toimitettiin joko lainana tai jäljenteenä.
Kirjaston tutkijainsalissa on yksitoista
tutkijainpaikkaa vähintään lisensiaattitasoisen tutkimuksen tekemiseen. Toukokuussa järjestettiin jo kolmatta kertaa ”Tiedettä
kirjastosta” -tilaisuus, jossa kuusi tutkijainpaikan haltijaa kertoi tekeillä olevista oikeustiedettä, poliittista historiaa sekä kansainvälistä politiikkaa käsittelevistä väitöskirjahankkeistaan.
Kirjastossa vuonna 2006 toteutettu asiakaskysely osoitti, että vaikka asiakkaat olivat
yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä kirjaston
palveluihin, he olivat kuitenkin jonkin verran
kriittisiä toisella asiakkaalla lainassa olevan
aineiston käyttöön saamisen suhteen. Kirjasto vastasi esitettyyn asiakastoiveeseen tehostamalla aineiston kiertoa. Kertomusvuonna
toteutettiin yhteistyössä perintätoimiston
kanssa kaksi laajamittaista takautuvaa karhuntaa, joiden ansiosta kirjastojärjestelmän
jo kadonneeksi määrittelemiä kirjoja palau-

tui kirjastoon runsaasti. Karhuntoja tullaan
jatkamaan säännöllisesti vastaisuudessakin,
jotta kirjojen kierto nopeutuu.
Kirjasto otti kertomusvuoden joulukuussa käyttöön eräpäivämuistutusviestin, joka
lähetetään sähköpostitse asiakkaalle kolme
päivää ennen tämän lainojen erääntymistä.
Viestissä olevan linkin valitsemalla asiakas
voi edetä suoraan uusimaan ne lainansa, joihin ei ole varauksia.
Eduskunnan peruskorjaushankkeen edetessä myös tilasuunnittelu jatkui kirjastossa.
Kirjaston tilasuunnittelutyöryhmä vieraili
Turun kaupunginkirjastossa ja valtiovarainministeriön tietopalvelussa, analysoi asiakasprosesseja kirjaston eri palvelupisteissä
sekä suunnitteli kirjastotilan peruskorjauksen aikaista toimintaa.
Ulkopoliittinen instituutti UPI aloitti toimintansa kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksena
eduskunnan yhteydessä 1.1.2007. Kertomusvuonna Eduskunnan kirjasto, eduskunnan sisäinen tietopalvelu ja UPI:n kirjasto
tiivistivät yhteistyötään. Yhteistyökokouksissa muodostettiin Eduskunnan kirjaston
ja UPI:n vastavuoroiset palveluperiaatteet
sekä käytiin läpi yhteiskäytössä olevia elektronisia tietoresursseja. Eduskunnan kirjastoa esiteltiin UPI:laisille myös henkilökuntakokouksen yhteydessä.
Kaikkien kirjaston käyttöön tarjoamien
verkkojulkaisujen käytönseuranta ei ole
mahdollista, sillä tiedontuottajat ovat erilaisia ja tiedonhakuohjelmistot poikkeavat
toisistaan. NetMot-sanakirjaston käyttö
näyttää kuitenkin lisääntyvän tasaisesti:
kertomusvuonna tehtiin 132 481 hakua
– yli 25 000 hakua enemmän kuin vuonna
2006. Oxford English dictionary -sanakirjasta tehtiin 425 hakua. Mediearkivet-tietokannasta 374 latausta ja WSOY:n Yritys-,
juridiikkaonline -tietokannasta 731 hakua,
vuonna 2006 hakuja oli 390. Encyclopedia
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Britannica online -julkaisusta tulostettiin
102 artikkelia. EBSCO-tietokannasta tehtiin 1 820 hakua; artikkeleita ladattiin 488
kertaa. Kansallisbibliografiasta hakuja tehtiin 224 ja artikkeleita ladattiin 119 kappaletta.
Kertomusvuonna panostettiin entistäkin
enemmän koulutuksen tarjontaan. Kirjasto
järjesti omissa tiloissaan koulutustilaisuuksia ja henkilökunta osallistui luennoitsijoina
muiden järjestämiin tilaisuuksiin. Erityistä
huomiota kiinnitettiin eduskunnan uusien
verkkosivujen ja hakupalveluiden käytön
opastukseen: kirjastolaiset antoivat koulutusta eri puolilla maata mm. historia- ja
yhteiskuntaopin opettajien liiton sekä maakuntakirjastojen järjestämissä asiantuntijaja yleisötilaisuuksissa. Yhteensä tiedonhallinnan koulutusta tarjottiin 128 tilaisuudessa. Lisäystä edellisvuoteen oli 52 %. Tämän
lisäksi kirjaston palveluita esiteltiin 37:lle
kirjastossa vierailleelle ryhmälle, joissa oli
yhteensä 499 osanottajaa. Kirjaston henkilökunnan tarjoamaan tiedonhallinnan koulutukseen osallistui kertomusvuonna kaikkiaan 2 191 henkilöä, lisäystä vuoteen 2006
verrattuna oli 40,4 %. Luku sisältää kaikki
tilaisuudet, joissa kirjaston henkilökuntaa
on ollut kouluttajana. Lisäksi kirjastolaiset
osallistuivat esittelijöinä eduskunnan avointen ovien päiviin kertomusvuoden elokuussa, jolloin myös kirjastossa kävi useita tutustujia.
Eduskuntaan suuntautuneessa tiedonhallinnan koulutuksessa kirjasto totuttuun
tapaan teki yhteistyötä eduskunnan sisäisen tietopalvelun kanssa. Vaalikauden ensimmäisten valtiopäivien kokoontuminen
näkyi lisäyksenä koulutukseen osallistuvien
määrissä; erityisesti kevätkauden koulutustilaisuudet keräsivät runsaasti osanottajia.
Kertomusvuonna järjestettiin 14 koulutustilaisuutta ja niihin osallistui yhteensä 128
eduskunnan virkamiestä, kansanedusta-

jaa ja heidän avustajaansa. Edellisvuoteen
verrattuna lisäystä oli 123 %. Suosituimpia
koulutusaiheita olivat kertomusvuonna tiedonhaku eduskunnan Fakta-järjestelmästä
sekä säädöslähteiden käytön koulutus. Lisäksi muutamille henkilöille annettiin tiedonlähteiden käytön vieriopastusta heidän
työhuoneissaan.
Kaikille avoin asiakaskoulutus jatkui,
kuten aiempinakin vuosina, syksyllä ja keväällä joka kuukauden 1. ja 3. tiistaina.
Osallistujamäärässä tapahtui pientä vähennystä: kolmeentoista tilaisuuteen osallistui
yhteensä 129 henkeä, joka oli 12 % vähemmän kuin vuonna 2006. Kiinnostavimmat
aiheet osallistujamäärän perusteella olivat
valtiopäiväasioiden hakupalvelut eduskunnan verkkosivuilla, Finlex-tietokanta ja
muut säädöslähteet sekä Euroopan unionin
tiedonlähteet.
Tietopalvelutyössä jatkettiin eduskunnan
ulkopuolelta tulevien asiakkaiden palvelemista. Paikalle tulevien asiakkaiden lisäksi
vastattiin asiakkaiden toimeksiantoihin sekä
sähköpostitse että puhelimitse. Tiedonhakutoimeksiantojen kappalemäärä laski edellisvuodesta noin tuhannella haulla ja oli kertomusvuonna 4 517. Tämä heijastaa osaltaan
tietopalvelutyön muuttumista: entistä enemmän opastetaan asiakkaita käyttämään verkkotiedonlähteitä ja sitä kautta etsimään itse
tietoa. Asiakaspalvelua ja -neuvontaa annettiin myös eduskunnan kansalaisinfossa,
jonka tarjoamia kansalaispalveluja kirjasto
tuottaa yhteistyössä eduskuntatiedotuksen
kanssa.
Kirjaston kokoelmiin otettava aineisto sisällönkuvaillaan kirjaston ylläpitämällä asiasanastolla. EKS-asiasanastossa on 4 412
asiasanaa. Asiasanasto on Internetin kautta
tiedonhakijoiden käytössä ja sen kautta on
mahdollisuus tehdä aiheenmukaisia tiedonhakuja kirjaston kokoelmatietokannasta
Selmasta. Asiasanaston ruotsin- ja englan-
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ninkielisten käyttöliittymien avulla voivat
muut kuin suomenkieliset asiakkaat tehdä
aiheenmukaisia tiedonhakuja. Asiasanojen
ruotsin- ja englanninkielisiä vastineita on
tarkistettu ja tarkennettu vuoden 2007 aikana.
Kertomusvuonna tehostettiin eduskunnan uusien virkamiesten, kansanedustajien
ja heidän avustajiensa perehdytystä kirjaston palveluihin. Uusille eduskuntalaisille
lähetetään vastaisuudessa kirjastonjohtajan
kirje ja kutsu perehdytystilaisuuteen, jossa
käydään läpi kirjaston palvelut sekä esitellään kirjaston tiloja ja kokoelmia. Kertomusvuoden syyskaudella järjestettiin kaksi

perehdytystilaisuutta, joihin osallistui noin
20 henkilöä.
Kirjasto markkinoi palveluitaan mm.
toimimalla näytteilleasettajana kertomusvuoden tietopäivillä, joka on jo vakiintunut
tietoammattilaisten suosima kaksipäiväinen
tapahtuma. Kirjastossa kävi kymmenhenkinen vierailijaryhmä Chilen parlamenttikirjastosta (La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile) kertomusvuoden helmikuussa;
ryhmä perehtyi viikon ajan kirjastoon, eduskuntaan sekä suomalaiseen kirjastoverkostoon. Saksalainen kirjastoalan harjoittelija
puolestaan tutustui kirjaston toimintaan viikon ajan kertomusvuoden elokuussa.
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Tiedonhallinnon koulutus 1997–2007
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4 Kokoelmatyö
Kokoelmat 31.12.2007:
painetut monografiat ....................................
monografianimekkeitä .................................
painetut kausijulkaisut .................................
mikromuotoinen aineisto .............................
Jatkuvasti saapuvia aikakaus- ja sanomalehtiä
joista ostettuja ..............................................
joista elektronisia kausijulkaisuja .................
Kartunta vuonna 2007:
painetut monografiat .......................................
joista ostettuja ..............................................
painetut kausijulkaisut .................................
joista ostettuja ..............................................
Poistot vuonna 2007:
painetut monografiat ....................................
painetut kausijulkaisut .................................
Aineiston hankintaan käytetty .........................

338 000 nid.
307 000 nimekettä
n. 217 000 nid./vsk.
n. 129 000 korttia
3 300 nimekettä
640 nimekettä
2 300 nimekettä
4 316 nid.
1 780 nid.
4 639 vsk.
2 266 vsk.
3 105 nid.
728 vsk.
700 000 euroa

2007

15

Ennakoiden kirjastotilojen tulevaa remonttia ja tiedossa olevaa varastotilojen
vähentymistä, ryhdyttiin kertomusvuonna
valmistelemaan kokoelmien systemaattisempaa evaluointia. Arvioijien määrää lisättiin,
ja heille laadittiin tarkempaa ohjeistusta,
joka muodostuu evaluointiperiaatteista ja
esimerkkitapauksista. Näiden avulla yksittäisille luokille voidaan määritellä aineiston
karsintaa ohjaava ja säilytettävän aineiston
kuvailun dokumentoiva aineistoprofiili. Evaluoinnin tavoitteena on säilyttää Eduskunnan kirjastossa aineistoa, joka palvelee ensisijaisesti eduskuntaa ja sen sidosryhmiä.
Evaluointia jatkettiin aloittamalla luokkien II Sosiologia, XII Lääketiede, XIV
Sosiaalipolitiikka, XVI Yleinen ja teoreettinen kansantalous ja XXIII.1.2 Kirjastoala
arvioinnit. Päätökseensä saatiin luokkien
X Yleinen järjestys ja turvallisuus sekä XI
Huoltotoimi karsinta. Kokoelmista poistettiin yhteensä 3 105 monografiaa ja 728
painettujen kausijulkaisujen vuosikertaa.
Karkeasti arvioiden vapautunutta hyllytilaa saatiin vajaat 100 hyllymetriä. Poistettua
aineistoa toimitettiin Varastokirjastoon ja
Suomen Pelastusopiston kirjastoon.
Kokoelmien kartunta laski edellisvuoteen
verrattuna erityisesti ilmaisten monografioiden osalta. Kausijulkaisujen kartunta laski
määrällisesti hiukan, mutta suhteellisesti
kausijulkaisuja saatiin kokoelmiin säilytysyksikköinä enemmän kuin monografioita.
Kirjaston hankinnalle tärkeä yhteistyö
kansainvälisten järjestöjen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa sujui kertomusvuonna erinomaisesti. Kotimaisen kirjallisuuden
osalta ministeriöt ja valtion virastot ja laitokset toimittavat virallisjulkaisuaineistoa,
ja Helsingin yliopiston kirjasto on valinnut
kirjastolle vapaakappaleista oikeus- ja yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta. Ulkomaisen aineiston osalta kokoelmiin saadaan

tallekirjasto-oikeuden perusteella Euroopan
unionin, YK:n ja sen erityisjärjestöjen sekä
WTO:n OECD:n, ETYJ:n ja ADB:n julkaisuja, ja vaihtosuhteen perusteella mm. ulkomaisia säädös- ja valtiopäiväaineistoja.
Eduskuntatyössä tarvittavaa elektronista
aineistoa on arvioitu yhdessä sisäisen tietopalvelun kanssa. Hankinnoissa on tehty
yhteistyötä Helsingin yliopiston kirjaston
Kansallisen elektronisen kirjaston (FinElib)
ja valtioneuvoston tietopalvelujen (Valtipa)
kanssa. Aikakaus- ja sanomalehtiä on elektronisina ollut kirjaston asiakkaiden käytettävissä kertomusvuonna tietokantojen kautta n. 2 300.
Kirjaston Selma-tietokannassa olevien tietueiden määrä kasvoi n. 341 000:een. Monografioiden ja kausijulkaisujen lisäksi kirjastotietokantaan luetteloitiin 1 324 pääasiassa
kotimaista oikeudellista aikakauslehti- ja
monografia-artikkelia. Aikaisempina vuosina tietueiden kopioluettelointi on lisääntynyt tasaisesti, mutta kuluneena vuotena
alkuperäisluettelointia oli jälleen yli puolet
luetteloinnista, mikä johtui huomattavasta
määrästä luetteloituja artikkeleita.
Virkamiesten ja valiokuntien käsikirjastoihin hankittiin 1 429 nidettä. Käsikirjastoista palautunutta ja kansanedustajien
työhuoneistaan poistamaa aineistoa, jota
vaalivuoden johdosta oli tavallista enemmän, liitettiin kirjaston kokoelmiin, lähetettiin Varastokirjastoon tai tarjottiin kirjaston
asiakkaille poistettujen kirjojen ohella.
Kirjaston sitomo on huolehtinut käytössä kärsineiden julkaisujen kunnostamisesta.
Aikakauslehdistä on vain tärkeimmät kotimaiset sidotettu, muuten aineisto on koteloitu. Sidottujen valtiopäiväasiakirjojen
varastosta, jonka järjestys tarkistettiin, jaettiin niteitä kansanedustajille, valiokunnille
ja eduskunnan virkamiehille sekä kirjaston
kanssa vaihtosuhteissa oleville kirjastoille.
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5 Eduskunnan arkisto
Arkistolainat ....................................................
165 käyttökertaa
Annetut kopiot yhteensä .................................. 4 753 kpl
näistä eduskunnalle ......................................
688 kpl
eduskunnan ulkopuolisille ............................ 4 065 kpl
Arkistosiirrot ...................................................
281 yksikköä
Mikrokuvautettu aineisto
tallefilmit ......................................................
714 korttia
käyttöfilmit ..................................................
736 korttia
kopiot vaihtokirjastoille ...............................
–
skannatut sivut................................................. 59 262 sivua
Arkiston tiedonhaut.........................................
235 toimeksiantoa
Arkistoon liittyvä ohjaus ja neuvonta ..............
114 toimenpidettä
Kuvalainat yhteensä .........................................
Digitaalikuvat
sisäiset ..........................................................
ulkoiset .........................................................
Diat / kuvat / printit
sisäiset ..........................................................
ulkoiset .........................................................
Valokuviin liittyvät neuvonta- ja
tietopalvelutehtävät..........................................

Eduskunnan 100-vuotisjuhlat saatiin
päätökseen vuoden 2007 puolivälissä ja sen
jälkeen alkoi myös juhlien yhteydessä kertyneen arkistoaineiston kokoaminen. Tätä
työtä ohjasi eduskunnan arkisto. Juhlatyöryhmä pyysi kansanedustajia toimittamaan
arkistoon juhliin liittyvissä tilaisuuksissa pitämiään esitelmiä ja puheita ja varsin monet
edustajat vastasivat pyyntöön. Eduskunnan
rakennusten peruskorjaussuunnitelmiin liittyen arkistossa tehtiin tilatarvelaskelmia ja
remontinaikaisen toiminnan aineiston sijoitteluarvioita. Kansallisarkisto hyväksyi
keväällä eduskunnan arkiston harjoitteluarkistoksi.
Helmikuun lopussa aloitettiin valokuvien
hallintajärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojekti. Kevätkaudella panostettiin
3

294022

2 875 kpl
2 237 kpl
634 kpl
4 kpl
– kpl
333 kpl

järjestelmän vaatimusmäärittelyn ja tarjouspyyntöjen tekemiseen sekä järjestelmän toimittajan valintaan. Syyskaudella ryhdyttiin
hiomaan valitun järjestelmän käyttöönottoa
ja jouluun mennessä järjestelmän testauksessa ehdittiin jo pitkälle. Kaikkiaan hankinta- ja käyttöönottotyö on vaatinut runsaasti
työtä, joka on kuitenkin edennyt poikkeuksellisen hallitusti ja suunnitellusti.
Arkisto on työskennellyt kuluvan vuoden
aikana eri yksiköiden arkistonmuodostussuunnitelmien parissa. Ulkopoliittisen instituutin
arkistonmuodostussuunnitelma
valmistui ja hyväksyttiin keväällä. Turvallisuusyksikössä aloitettiin kesäkuussa arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen
arkiston opastuksella ja ohjeistamana, työ
eteni vuoden aikana luonnosvaiheeseen.
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Myös Eduskunnan kirjaston arkistonmuodostussuunnitelman työstäminen käynnistettiin syksyllä.
Asiakirjatoimiston, tietohallintotoimiston
ja arkiston edustajat keskustelivat kesäkuussa eduskunnan ja valtioneuvoston asiakirjojen metatietokysymyksistä. Samoin asiakirjatoimiston ja arkiston edustajat käsittelivät
sähköisten asiakirjojen pitkäaikaissäilytykseen liittyviä kysymyksiä useaan kertaan.
Arkisto kommentoi lokakuussa tekeillä olevaa valiokuntaopasta arkistoa ja asiakirjojen salassa pitoa koskevilta osin. Valiokuntien asiakirjasiirroissa keskusarkistoon päätettiin vapaampien siirtokäytäntökokeilujen
jälkeen palata aikaisempaan käytäntöön.
Arkistonhallintasovelluksen käyttöönottotarpeita eduskunnan arkistotoimessa
selvitettiin arkistossa pitkin vuotta. Vaikka
nykyisin käytössä olevat arkistonhallintasovellukset sisältävät sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman (eAMS) tuottamisen,
ovat tällaisten eAMSien mahdollisuudet
sähköisten operatiivisten tietojärjestelmien
arkistollisten vaatimusten ohjauksessa vielä
puutteellisia. Arkistolaitoksessa onkin tämän vuoksi kertomusvuonna täsmennetty
eAMSin toiminnalliset vaatimukset, jotka
kuitenkin odottavat vielä teknistä toteuttamista. Tämän jälkeen on odotettavissa myös
markkinoilla olevien arkistonhallintasovellusten kehittämistä uusien vaatimusten
mukaisiksi. Mahdollista on myös se, että
eduskunnan kansliassa meneillään oleva
hallinnon kehittämishanke tuo mukanaan
yhtenäisen sähköisen asianhallintajärjestelmän eduskunnan hallintoon, jolloin myös
arkistonhallintasovelluksen hyödyt ovat suuremmat kuin hajanaisessa asiakirjatuotannossa. Kun kuitenkin kansallisella tasolla on
ns. e-arkistonmuodostussuunnitelma uudelleenmuokkausvaiheessa ja kun eduskunnan
kansliassa ei ole käytössä asianhallintajärjestelmää toistaiseksi, ovat arkistohallinta-

järjestelmän käyttöönotosta saatavat hyödyt
puolittaisia. Siksi lienee syytä vielä lykätä
arkistonhallintasovelluksen
hankkimista
ja panostaa perinteiseen arkistonmuodostussuunnitelmatyöhön eduskunnan kanslian toimintayksiköissä. Kiinteistötoimiston
arkisto saatiin luetteloitua kesätyötekijän
avulla ja valmistunutta luetteloa on jo voitu hyödyntää eduskunnan peruskorjauksen
suunnittelutyössä. Syksyllä aloitettiin myös
valmistelut toimintansa päättäneen valtiontilintarkastajien arkiston siirtämiseksi keskusarkistoon.
Keskusarkistoon tuli vuoden kuluessa
75 asiakirjasiirtoa ja niiden myötä arkiston
asiakirjamäärä kasvoi 24,99 hyllymetrillä
tai 288 yksiköllä. Edellisvuoteen verrattuna
sekä siirrettyjen yksiköiden että hyllymetrien määrä nousi hieman, vaikka siirtojen
lukumäärä laski 10 %:lla. Entiseen tapaan
luovutetusta aineistosta selvän enemmistön
muodostivat valiokunta- ja muut valtiopäiväasiakirjat. Lisäksi puhemiehen kirjeenvaihto ja Pohjoismaiden Neuvoston Suomen
valtuuskunnan asiakirjat olivat merkittävä
osa siirretystä aineistosta.
Arkiston asiakirjojen käyttö väheni lievästi. Sen sijaan edellisvuonna tapahtunut
sisäisten asiakkaiden määrän lasku taittui
selväksi nousuksi niin, että lähes kolmasosa
asiakkaista oli sisäisiä. Tietopalvelutoimeksiannot pysyivät miltei ennallaan ja ulkoisten
tehtävien antajat kasvattivat osuuttaan edelleen. Sisäisiä toimeksiantajia oli enää vajaa
neljännes. Asiakirjakopioiden määrä laski
lievästi toisena perättäisenä vuonna, mutta pysyi silti selvästi korkeammalla tasolla
kuin 2000-luvun alkuvuosina. Paperiasiakirjojen digitalisointiin käytettiin arkistossa 2,5
tuntia. Digitaalisessa muodossa asiakkaille
lähetettiin lähes 900 sivua asiakirjoja, joista
valtaosa oli valiokunta-asiakirjoja.
Mikrokuvauksen kaikissa toiminnoissa
tapahtui selvää nousua. Valiokunta-asiakir-
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Digitaalisten kuvien kartunta 2001–2007
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joja digitoitiin CD-ROM -levyille liki 60 000
sivua, minkä seurauksena sivumäärä miltei
kaksinkertaistui edellisvuodesta.
Kuva-arkiston panostusta tarvittiin runsaasti valokuvien hallintajärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojektissa miltei koko
vuoden ajan. Kuvalainojen määrä kaksinkertaistui ja määrällisesti talon sisäisiä lainoja
oli noin 80 % enemmän kuin ulkoisia lähinnä vaalivuoden ja uusien kansanedustajien
kuvien johdosta. Arkiston digitaaliset kuvat
lisääntyivät 99 CD-levyllä. CD-levyistä oli
64 omaa tuotantoa ja ostettuja 37 levyä. Valokuvien neuvonta- ja tietopalvelutehtävät
kasvoivat 20 % vuodesta 2006. Diaarioituja
sopimuksia valokuvien oikeuksista tehtiin
kertomusvuonna 16 kpl. Vuoden lopussa
valokuva-arkistossa oli 16 818 paperikuvaa,
56 356 negatiivia ja diaa sekä 83 519 digikuvaa. Yhteensä valokuva-arkistoon sisältyi
156 693 erilaista valokuvaa.
Eduskunnan arkisto osallistui kolmannen kerran valtioneuvoston ja eduskunnan
päätöksentekoprosessia valaisevan kurssin
järjestämiseen keväällä.
Valtioneuvoston arkistonhoitajien yhteistyöryhmä kokoontui edelleen säännöllises-

ti ja käsitteli ajankohtaisia aiheita. Kertomusvuoden lopussa päättyi valtioneuvoston
kanslian arkiston rooli valtioneuvoston väliarkistona. Vuoden lopussa saatiin valtioneuvoston ja eduskunnan yhteisten asiakirjojen säilytysaikoja koskevan julkaisun uusiminen viimeistelyvaiheeseen. Eduskunnan
arkiston ja arkistotoimen esittelytilaisuuksia
pidettiin vuoden aikana 13.
Veteraanikansanedustajien muistitietoprojekti toteutti 9 uutta haastattelua. Haastatteluja on yhteensä 311, uutta nauhoitusta
kertyi 59 tuntia ja sitä on yhteismäärältään
1 846 tuntia. Nauhoilta tekstiksi purettiin
kuluneelta ja edelliseltä vuodelta yhteensä 11
haastattelua, sivuja yhteensä 1 102. Haastattelujen kokonaissivumäärä vuoden loppuun
mennessä on 46 286.
Vuoden 2007 aikana julkistettiin Eduskunnan 100-vuotisprojektin sarjassa Kansanedustajan työ ja arki (osa 5) ja Valiokunnat lähikuvassa (osa 7) ja Ensimmäinen ja
neljäs valtiomahti (osa 10) ja Kansainvälinen eduskunta (osa 11) teokset, joissa lähdeaineistona mukana ovat olleet muistitietohaastattelumme tutkimusaineistona.

6 Toiminta Eduskunnan kirjaston asiantuntijuusalueilla
Eduskuntatieto
Eduskuntatiedon osalta eduskunnan 100vuotisjuhlakauden päätösvaihe sisälsi vielä
joitakin tehtäviä myös Eduskunnan kirjastolle. 100-vuotisnäyttelyn kotimaan kierto
jatkui koko kevään ja viimeisen kohteen
kuljetukset järjestettiin syyskuussa. Kesän
ajan näyttely oli esillä Eduskunnan kirjastossa.
Viimeinen Eduskunnan kirjaston vastuulla ollut 100-vuotisprojekti saatiin päätök-

seen, kun Arkadia-kokoelma julkistettiin
toukokuun lopulla. Arkadia-kokoelma sisältää kansanedustajien kirjoittamia kirjoja politiikasta ja eduskuntatyöstä vuodesta 1907
lähtien. Aineisto ei kuitenkaan sisällä esim.
kansanedustajien omalta alaltaan kirjoittamaa ammattikirjallisuutta. Kokoelmalla on
haluttu nostaa esiin kirjallisen kulttuurin
tärkeyttä suomalaisille kansanedustajille sadan vuoden ajan ja sen toivotaan valottavan
käsitystä siitä, millaisia kansanedustajat ovat
kirjoittajina ja myöskin lukijoina. Kokoelma
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karttuu jatkuvasti uusista kansanedustajien
kirjoittamista kirjoista.
Arkadia-kokoelman kirjat on sijoitettu
yhtenäiseksi kokoelmaksi. Lisäksi Eduskunnan kirjaston kokoelmatietokanta Selmassa
on erillinen hakupalvelu, josta Arkadia-kokoelman kirjoja voi etsiä hakusanoilla.
Eduskunnan uudet julkiset verkkosivut
avattiin marraskuussa 2006 ja uudet kirjaston verkkosivut saman vuoden lopussa. Edellä olevaan liittyen aloitettiin laaja
koulutuskierros, jonka sisältö koostui uusien sivujen esittelystä painottuen kuitenkin
erityisesti eduskunnan sivuille sijoitetun
uudistetun valtiopäiväasioiden ja -asiakirjojen hakupalvelun esittelyyn. Kirjaston
koulutusasiantuntemusta valtiopäiväasioiden haussa käytettiin vuoden 2007 aikana
useissa tilaisuuksissa mm. ministeriöissä,
valtion virastoissa, maakuntakirjastoissa ja
kirjaston omissa avoimissa koulutuksissa.
Kirjaston viestintätiimi oli aiemmin ideoinut maakuntakirjastoihin kohdistuvan kirjaston markkinointitempauksen, jossa kirjaston palvelujen esittelyn lisäksi keskityttiin valtiopäiväasioiden hakukoulutukseen.
Vuoden 2007 aikana tehtiin koulutusmatka
kymmeneen maakuntakirjastoon.
Kaksi henkilöä kirjastosta on edelleen
osallistunut valtioneuvoston kanslian kielipalvelun ja eduskunnan yhteishankkeeseen,
jonka tavoitteena on tuottaa monikielinen
ja terminologialtaan johdonmukainen eduskuntasanasto. Sanasto ilmestyy sekä painettuna että verkkoversiona vuoden 2008
aikana.
Tietopalvelun toimeksiantoina tehtiin jälleen paljon tiedonhakuja mm. eduskuntatyöhön ja vuoden 2007 eduskuntavaaleihin
liittyen.
Oikeudellinen tieto
Oikeudellisen tiedon johtava tietoasiantuntija toimi kirjaston johtajan sijaisena

1.1.–31.3 2007 ja hänet valittiin kirjaston
johtajaksi. Johtavan tietoasiantuntijan virka
täytettiin 1.8.2007 alkaen.
Oikeudellisen tiedon toiminnan arkipäivä
painottuu pitkälti tietopalveluun, sillä suuri osa tiedonhauista liittyy jollakin tavalla
oikeudelliseen tietoon. Oikeudellisen tiedon
tiedonlähteiden, kuten Finlex-tietokannan,
käytön opastusta annetaan paljon asiakkaille. Kirjaston verkkosivuilla olevia oikeudellisen tiedon koulutusaineistoja päivitettiin.
Valtipan säädösvalmistelun tietotuki työryhmän edellisenä vuona alkanut toiminta vakiintui. Kirjastosta ryhmässä on
mukana oikeudellisen tiedon tietoasiantuntija. Ryhmän vuoden ensimmäinen kokous
pidettiin Eduskunnan kirjastossa, jossa oli
tutustuminen kirjaston oikeudellisen tiedon
tiedonlähteisiin. Ministeriöiden ja Eduskunnan kirjaston tietopalvelun yhteistä
toimintatapaa testattiin pilottiprojektissa
myönteisin kokemuksin. Myös muissa ministeriöiden tiedonhauissa kirjasto on ollut
pitkin vuotta mukana. Kirjaston edustaja
piti tietomessuilla esityksen säädösvalmistelun tietotuesta.
Koulutuksessa oltiin aktiivisia. Paikan
päällä kirjastossa järjestettiin sekä avointa
koulutusta että kirjastoon tulleille ryhmille
räätälöityjä oikeudellisen tiedon koulutustilaisuuksia. Näiden lisäksi oikeudellisen
tiedon tiedonlähdekoulutusta käytiin antamassa Helsingissä, Espoossa ja Seinäjoella
mm. yleisten kirjastojen henkilökunnalle,
kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijoille
sekä veroasiantuntijoille. Oikeudellisen tiedon tiedonlähdekoulutuksiin sisältyy valtiopäiväasioiden ja -asiakirjojen haku. Tämän
lisäksi oikeudellisen tiedon tietoasiantuntija
oli mukana kirjaston järjestämissä varsinaisissa eduskuntatiedon koulutuksissa. 15
kirjastolaista kävi joulukuussa tutustumassa
korkeimman oikeuden kirjastoon ja tietopalveluun sekä samalla korkeimman oikeuden
toimintaan.
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Yhteiskuntatieto
Valtioneuvoston kanslia nimitti 13.9.2007
yhteiskuntatiedon johtavan tietoasiantuntijan Timo Turjan Merkkivuosi 1809 -toimikuntaan. Merkkivuotta juhlitaan siksi, että
Suomen sota käytiin vuosina 1808–1809.
Sodan tuloksena Suomi irrotettiin Ruotsista
ja liitettiin autonomisena ruhtinaskuntana
osaksi Venäjää. Porvoon valtiopäivät ja Haminan rauha merkitsivät historiallisen prosessin alkua, joka lopulta johti itsenäisen
Suomen syntyyn vuonna 1917.
Merkkivuosi 1809 -toimikunta koordinoi
Suomen sotaan liittyviä valtiollisia muistotilaisuuksia. Yhteiskuntatiedon johtava tietoasiantuntija vastaa erityisesti eduskunnassa
järjestettävistä tilaisuuksista.
Tutkimustyönsä pohjalta johtava tietoasiantuntija on luennoinut vuoden aikana
eduskuntaretoriikasta eri puolueiden eduskunta-avustajille, eduskunnan virkamiehille
ja parlamenttitutkijoille. Lisäksi hän on julkaisut aiheesta useita artikkeleita kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa itsenäisesti
tai yhteistyössä palvelujohtaja Kimmo Tuomisen kanssa.
Johtava tietoasiantuntija on toiminut
myös eduskunnan Arkadia-seuran sihteerinä. Seuran järjestämä pyöreän pöydän keskustelutilaisuus tekijänoikeusasioiden käsittelystä sai erityisen runsaasti kiitosta sekä
kansanedustajilta että eri ministeriöistä.

Verkkopalvelut
Eduskunnan kirjaston uutta verkkosivustoa on kehitetty edelleen. Vuoden 2007
aikana keskityttiin hankkeen yhteydessä ja
myöhemmissä vaiheissa esille tulleiden ongelmien ja virhetilanteiden selvittämiseen.
Lisäksi kehitettiin palveluun liittyvää tilastointia ja testattiin uusia ratkaisumalleja yhdessä eduskuntatiedotuksen kanssa.

Kirjaston verkkosivujen käyttötilastointi
muuttui toukokuussa 2007, minkä vuoksi
uusia käyttölukuja ei voi verrata aiempiin lukuihin. Tavoitteena on, että käyttöön otettu
uusi tilastointitapa mittaisi entistä tarkemmin sivuston todellista asiakaskäyttöä. Koska kävijätietoja ei ole koko vuodelta, käyttöluvut perustuvat edelleen arviolaskelmaan,
jonka mukaan kirjaston sivustolla käytiin
kertomusvuonna 77 000 kertaa ja yksilöityjä
kävijöitä oli 45 000. Kirjaston verkkosivujen
kansainvälinen käyttö on suhteellisen runsasta: neljännes verkkosivujen käyttäjistä
tuli ulkomailta.
Kirjaston verkkopalveluja on esitelty
vuoden kuluessa useille kansainvälisille vierasryhmille (Chilen parlamentti- ja kirjasto,
Namibialaiset kirjastoalan vierailijat). Kirjaston henkilökunnalle on järjestetty koulutusta ja tietoiskuja ajankohtaisista aiheista
sekä kiinnostavista uusista palveluista, kuten Web 2.0 palveluista, e-kirjoista ja hakupalveluista. Tietoiskuissa on esitelty mm.
kansallisia kirjastojen verkkopalvelujen
kehittämissuunnitelmia (Kansalliskirjasto)
sekä monipuolinen RSS-seurantapalvelun
malli uuden tiedon seurantaan (Terkko).
Asiakaspalvelua on parantanut langattoman verkon käyttöönotto, jossa asiakkaiden
on mahdollista käyttää omia kannettavia tietokoneitaan.
Eduskunnan kirjasto osallistui myös useampiin eduskunnan verkkopalvelujen ja
tiedonhallinnan välineiden kehittämishankkeisiin, kuten sähköisen työpöydän palvelujen kehittämiseen, uuden tiedon seurannan
välineiden testaamiseen, tietohallinnon linjauksen tuottamiseen, hakemistopalvelujen
kehittämiseen sekä verkkosivuston tilastoinnin kehittämiseen. Lisäksi kirjaston henkilökunta on ollut mukana Sali-järjestelmän
testauksessa.
Voyager-kirjastojärjestelmästä otettiin kesällä 2007 käyttöön päivitetty ohjelmaversio.
Eduskunnan kirjaston edustajia on mukana

24

myös Voyager-kirjastojärjestelmän kehittämistyötä tekevissä kansallisissa työryhmissä (luettelointi, kaukopalvelu), Varastokirjaston johtokunnassa sekä valtioneuvoston
kirjastojen ja tietopalvelujen (Valtipa) tietoympäristötyöryhmässä.
Kirjasto 2.0 on kirjastojen verkkopalvelujen muodostamista koskeva ajattelutapa
sekä tähän ajattelutapaan kytkeytyvä joukko teknologioita. Kirjasto 2.0:n lähtökohtana on tiedon löytämisen ja paikallistamisen
vaivattomuus, verkkosisällön yksilö- ja ryhmäkohtainen räätälöitävyys sekä käyttäjien
osallistuminen palvelun tuottamiseen. Eduskunnan kirjastossa on perehdytty Kirjasto
2.0 -ajattelutapaan ja -teknologioihin viime
vuosina, minkä vuoksi erityisesti neuvonta- ja arkistopalvelun palvelujohtaja sekä
verkkotiedon johtava tietoasiantuntija ovat
kiertäneet runsaasti esiintymässä erilaisissa
tätä aihetta käsittelevissä kirjastoalan tilaisuuksissa. Palvelujohtaja esiintyi key note
-puhujana kansainvälisessä ”Making a Difference : Moving towards Library 2.0” -seminaarissa, jonka järjestämiseen Eduskunnan
kirjasto osallistui yhdessä opetusministeriön
ja Viron kulttuuriministeriön ja kansalliskirjaston sekä suomalaisten ja isobritannialaisten kirjastojärjestöjen kanssa.
Kansainvälisen Kirjasto 2.0 -viikon yhteydessä, 24.7.2007, perustettiin Eduskunnan kirjaston blogi Parlamenttikirjasto
(http://parlamenttikirjasto.blogspot.com/).
Blogi tarjoaa kirjastolle uudenlaisen asiakasviestinnän kanavan, jonka välityksellä
voidaan esitellä mm. erilaisia verkko- ja kirjavinkkejä sekä osallistua informaatioalan
keskusteluun. Kertomusvuonna kirjaston
henkilökunnan edustajat laativat 25 blogiviestiä, joista osa synnytti myös laajempaa

verkkokeskustelua kommenttien ja esim.
del.icio.us -verkkopalveluun tehtyjen linkitysten muodossa.
Verkkopalvelujen asiantuntijat ovat osallistuneet vuoden aikana mm. koulutukseen
hankintalainsäädännöstä, IT-standardeista,
Web 2.0 -palveluista, FAST-hakupalvelusta ja sen kehittämissuunnitelmista. Lisäksi
on osallistuttu Voyager-kirjastojärjestelmän
käyttäjäryhmän kokoukseen (ns. Triangelipäivät).
Verkkopalveluihin liittyviä lausuntoja
tai eduskunnan lausuntoihin liittyviä kommentteja on annettu mm. valtionhallinnon
kokonaisarkkitehtuurin
loppuraportista
(Valt-IT), digitaalisten kulttuuriaineistojen
säilyttämisestä, valtiovarainministeriön uudistamasta laatukriteeristöstä sekä Chilen
parlamenttikirjastojen kansalaispalvelujen
kehittämissuunnitelmista. Lisäksi on vastattu Eduskunnan kirjaston osalta IFLA:n
(Internation Federation of Library Associations) parlamenttikirjaston jaoston kirjastojen tietohallintoon liittyvään kyselyyn.
Verkkopalveluihin liittyvät kirjaston sisäiset työryhmät uudelleen organisoitiin kuluneen vuoden aikana. Uusien työryhmien
tarkoituksena on toimia tehokkaammin,
tuoda yhteen tarvittava asiantuntemus eri
suunnittelu- ja kehittämiskysymyksissä sekä
käsitellä ongelmanratkaisuun ja ylläpitoon
liittyvät asiat omissa kokouksissaan järjestelmäkohtaisesti.
Koska kirjaston asiakastietoneet oli uusittu vuonna 2006, muutoksia kirjaston
laitteistokantaan ei kertomusvuonna tehty.
Vaikuttaa siltä, että asiakkaat käyttävät laitteita aktiivisesti tiedonhaku-, viestintä- sekä
opiskelutarkoituksissa; asiatonta käyttöä ei
näytä esiintyvän.
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7 Näyttelyt
Eduskunnan kirjastossa oli esillä 5.6.–
12.6.2007 ”Koti etsii ihmistä. Romanikuvat
mainoksissa” -näyttely. Näyttely oli kuvallinen osuus valokuvaaja, valokuvataiteilija Irmeli Huhtalan taiteen maisterin tutkinnosta
Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja
median osastolle. Irmeli Huhtalan tekemät
”väärät” mainokset kyseenalaistavat yksipuolista romanikuvastoa ja antavat uusia
ajatuksia myös mainosten katsomiseen. Kokonaisuus oli osa Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n juhlahanketta ”Naisten
täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta”, jota
tuki opetusministeriö. Näyttely liittyi eduskunnan Auditoriossa 5.6.2007 järjestettyyn
Kaikkien demokratia? Vähemmistön edustajasta kansalaiseksi -seminaariin.
Eduskunnan 100-vuotisnäyttely oli kierroksellaan Eduskunnan kirjastossa 1.6.–
24.8.2007, aiemmin se oli ollut kirjastossa
1.8.–13.9.2006. Eduskunnan 100-vuotisjuhlakautta varten tuotetussa näyttelyssä
esiteltiin julisteina eduskunnan roolia ja
merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Kiertonäyttely on ollut kahden vuoden aikana esillä yli 20 kirjastossa ympäri Suomea.
Kotimaan lisäksi erikieliset näyttelyversiot
ovat olleet esillä yhteensä yli 40 maassa.
Ruotsalaisen pilapiirtäjän Ewert Karlssonin, Ruotsin ”Kari Suomalaisen” pilapiirrosnäyttely oli Eduskunnan kirjastossa 13.9–
4.10.2007. Näyttelyn aiheena olivat suomalaiset 1960-luvun poliitikot. Näyttelyn kuvat
olivat vuonna 1967 ilmestyneestä ”Völse finner Finland” -kirjasta, joka on suomennettu
nimellä ”Viikinki Völse valloittaa Suomen”.
Kirjan tekstit on laatinut Astrid Lindgrenin
veli Gunnar Ericsson (1906–1974), joka oli
presidentti Urho Kekkosen läheinen ystävä
ja Suomen tuntija.
4
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Nimimerkillä EWK työskennellyt Ewert
Karlsson (1918–2004) oli Ruotsin tunnetuin
poliittinen pilapiirtäjä, jonka töitä julkaisivat ruotsalaislehtien lisäksi muun muassa
New York Times, Washington Post ja Der
Spiegel. Karlsson sai kolme kertaa taiteenalansa arvostetuimman Salon International
de la Caricature -palkinnon.
Eduskunnan kirjasto ja Suomen Kirjainstituutti järjestivät yhteistyössä näyttelyn maamme kirjakulttuurin kehityksestä.
Näyttely oli esillä kirjastossa 10.–23.10.2007.
Näyttely esitteli suomalaisen kirjan ja lukemisen historiaa aina vuodesta 1543 lähtien, jolloin ilmestyi ensimmäinen suomeksi
painettu kirja, Mikael Agricolan Abc-kirja.
Mikael Agricolan johdattelemana näyttelyssä edettiin kansansivistyksen ensiaskelista
kohti teollistuvaa yhteiskuntaa, aina nykypäivään asti.
Kirjahistoria oli jaettu viiteen ajanjaksoon ja kymmeneen tauluun. Ylinnä tauluissa kulki kirjankansikavalkadi, joka esitti
kauneuskäsityksen ja painotekniikan muutoksia. Keskellä taulua kerrottiin suomalaisen kirjan tarina sarjakuvan keinoin. Alinna
kuvitetut aikajanat esittelivät kirjahistoriaa
ja keskeisiä yhteiskunnallisia käänteitä.
Kirjastossa oli nähtävänä 6.–30.11.2007
kansainvälisen Soroptimistijärjestön näyttely Rauhanjulisteita – Naiset rauhan rakentajina. Näyttelyn julisteet saatiin lahjoituksena
etupäässä kansainvälisen Alliance Graphique Internationale (AGI) graafikkojärjestön
jäseniltä. Näyttelyn rauhanaiheisilla julisteilla suunnittelijat ovat saavuttaneet lukuisia kansainvälisiä palkintoja. Heidän töitään
on nähty vuosien mittaan kansainvälisissä
julistenäyttelyissä mm. Lahden Julistebiennalessa.
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Näyttelyn suomalaisia tekijöitä olivat
Pekka Loiri, Kari Piippo ja Kyösti Varis.
Ulkomaisista nimistä mainittakoon Uwe
Loesch, Alan Fletcher, Shigeo Fukuda,

Robert Appleton, U.G. Sato, Dan Reisinger,
David Tartakover ja Armando Milani. Näyttelyssä oli esillä kaikkiaan 34 teosta.

8 Henkilöstö
Kertomusvuoden lopussa kirjastossa oli
52 vakinaista virkaa.
Eduskunnan kirjaston johtaja Tuula H.
Laaksovirta siirtyi eläkkeelle 1.4.2007 lukien
ja häneltä vapautuneeseen virkaan nimitettiin YTM Sari Pajula. Pajulalta vapautuneeseen johtavan tietoasiantuntijan virkaan
nimitettiin 1.8.2007 lukien OTL Erika Bergström. Tietoasiantuntijan avoimeen virkaan
nimitettiin FM Jaana Uurasjärvi 1.11.2007
lukien. Vakinaisten virkamiesten lisäksi kirjastossa työskenteli eripituisina jaksoina 17
henkilöä. He hoitivat vakinaisten virkojen
sijaisuuksia sekä toimivat määräaikaisissa
tehtävissä yhteensä 9 vuotta 4 kuukautta.
Eduskunnan kirjasto toimi asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon harjoittelupaikkana yhdelle henkilölle ja kaksi
peruskoululaista oli työelämään tutustumisjaksolla.
Vuosilomia, säästövapaita ja lomarahavapaita pidettiin yhteensä 9 vuotta 3 kuukautta, joka on 16,96 % työajasta. Lomia
pidettiin keskimäärin 50,86 päivää/henkilö.
Sairauspoissaoloja oli yhteensä 2 vuotta eli
3,7 % työajasta.
Vuoden aikana seitsemän henkilöä oli virkavapaalla omasta virastaan, heistä yksi oli
vuorotteluvapaalla, yksi äitiys- ja vanhempainvapaalla, yksi hoitovapaalla ja kolme
henkilöä hoiti toista määräaikaista virkaa.
Yksi henkilö käytti osittaista hoitovapaata.
Eduskunnan sivistysvaliokunta vieraili
kirjastossa kertomusvuoden marraskuussa.
Sivistysvaliokuntalaisille esiteltiin lyhyesti

kirjastoa sekä kerrottiin sen palveluperiaatteista ja -käytännöistä. Kansanedustajia
kiinnosti kirjaston avoimuus sekä erityisesti
yleisten kirjastojen kanssa harjoitettu kirjastoyhteistyö.
Henkilökunta piti ammattitaitoaan yllä
osallistumalla koulutustilaisuuksiin kotimaassa ja ulkomailla sekä eduskunnassa.
Henkilökunnalle järjestettiin edellisvuosien
tapaan tietoiskuja ja koulutusta kirjaston
erityisaloilta sekä kirjaston oman henkilökunnan että ulkopuolisten asiantuntijoiden
voimin.
Kaikki henkilökunnasta osallistuivat vuoden aikana johonkin koulutukseen. Henkilökunta käytti erilaiseen koulutukseen yhteensä 190 työpäivää. Tässä luvussa ei ole
mukana kieli- eikä atk-koulutusta. Kielikoulutukseen osallistui yhteensä 18 henkilöä,
atk-koulutukseen 3 henkilöä. Viikoittaiseen
kieltenopetukseen, intensiivikursseihin tai
räätälöityyn kieltenopetukseen käytettiin
yhteensä 372 tuntia. Pitkää koulutusta työn
ohella tai oppisopimuksella suoritti kaksi
henkilöä käyttäen osittain työaikaa yhteensä
29 työpäivää. Kirjaston henkilökunta osallistui aktiivisesti koulutustilaisuuksiin ja kokouksiin myös ulkomailla.
Monissa kirjasto- ja tietopalvelukehittämishankkeissa oli edustus myös Eduskunnan
kirjastosta. Valtipa-yhteistyö valtioneuvoston tietopalvelujen kanssa jatkui aktiivisena;
Eduskunnan kirjastosta oli jäsen mm. Valtipan ohjausryhmässä, tietoympäristötyöryhmässä sekä ja asiantuntijajäsen valtiovarain-
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ministeriön ja oikeusministeriön asettamassa
Säädösvalmistelun tietotuki -työryhmässä.
Kirjastosta oli jäsen Valtioneuvoston Merkkivuosi 1809 -toimikunnassa ja Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtokunnassa sekä
asiantuntija kehittämässä Kansalliskirjaston
tietohallintostrategiaa. Myös Informaatiotutkimuksen ITY:n puheenjohtaja oli Eduskunnan kirjastosta. Kirjastolla oli edustajia
Linnea2-konsortion työryhmissä sekä jäsen
FinElib-konsortiossa. Signumin päätoimittaja oli edelleen Eduskunnan kirjastosta.
Jäsenyyksiä eduskunnan piirissä on ollut
Nuorten parlamentin neuvottelukunnan
sihteeri ja Nuorten parlamentin työryhmän
varapuheenjohtaja.
Luottamustehtäviä oli eduskunnan piirissä mm. naisverkoston sihteeri, TENÄn hallitus, Arkadia-seuran sihteeri, EMOn varapuheenjohtaja sekä UPJ:n valmisteluryhmän
jäsen, EMOn sopimusneuvottelija, Tasa-arvotoimikunnan jäsen, eduskunnan hallinnon
kehittämiseksi asetetun esiselvitystä tekevän

toimikunnan jäsen, jäsen eduskunnan verkkopalvelun yhteistyöryhmässä sekä EVYn
hallituksen jäsen.
Sisäinen tiedottaminen hoidettiin pääosin
kirjaston oman intranetin Sisäpiirin ja sähköpostin välityksellä. Kirjaston sisäinen tiedotuslehti Painopiste ilmestyi kuusi kertaa.
Palveluyksiköt pitivät säännöllisin väliajoin
kokouksia, joissa hoidettiin myös tiedotusta.
Koko kirjaston henkilökunnan kokouksia järjestettiin kahdesti. 28.3. henkilökunta
kutsuttiin koolle valitsemaan kirjaston hallitukseen henkilökunnan edustajaksi jäsen
ja varajäsen kuluvan vaalikauden ajaksi.
19.9. järjestettiin keskustelutilaisuus kirjaston peruskorjauksesta ja muutosta vuosina
2010–2011. Tieto- ja viestintäyksikön yhteispalavereja järjestettiin 14.5. ja 24.9. Aiheina
olivat uusi palkkausjärjestelmä, henkilöstöpoliittinen ohjelma ja eduskuntakiinteistöjen peruskorjaus.
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Liite 1

Julkaisut 2007
Ajankohtaista: Eduskunnan kirjaston
asiakastiedote. Toimituskunta: Hilppa
Haukka, Matti Pitkälä, Jenni Mikkonen,
Maria-Leena Luotonen, Anne Schwartz,
Kimmo Tuominen. Helsinki 2007:1–2.
Saatavissa myös: 1/2007 http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/pubman/templates/2.
htx?id=169
Saatavissa myös: 2/2007 http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/pubman/templates/2.
htx?id=304
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta
2006. Helsinki 2007, 34 s.
Saatavissa myös:
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/
akx3000.sh?kanta=erk&haku=KER&kieli
=su&VAPAAHAKU=&TUNNISTE=k+1
1/2007
Hakala, Kristiina & Tammiksalu, Tiina,
Parlamendile pakutavad teenused Soome ja
Eesti parlamendiraamatukogus. Riigikogu
Toimetised (2007):16, s. 179–185.
Johansson, Virpi, Prosessien kuvaaminen.
Teoksessa Laatu ratkaisee: laatutyön opas
korkeakoulukirjastoille. Toimituskunta: Ari
Rouvari et al. Suomen tieteellisen kirjastoseuran julkaisuja 2007 (Helsinki 2007), s.
27–36.
Saatavissa myös: http://pro.tsv.fi/STKS/
julkaisut/Laatu_Ratkaisee.pdf
Karhula, Päivikki, Afrikka opettaa. Signum (2007):4, s. 3–4.
Karhula, Päivikki, Mitä me niille kopipeistaajille sitten teemme? Signum (2007):1,
s. 3–4.

Karhula, Päivikki, Monimuuttujainen
muutos. Signum (2007):2, s. 3–4.
Karhula, Päivikki, Pelaa ja kokeile. Signum (2007):3, s. 3–4
Karhula, Päivikki & Tuominen, Kimmo &
Stenvall, Jani, Web 2.0, intuitiiviset käyttäjät
ja tiedon hinta haastavat kirjastot verkossa.
Signum (2007):3, s. 23–27.
Korkeila, Sirkka-Liisa, E-kirjat kirjastojen kokoelmissa – uuden aineistotyypin diffuusio suomalaisissa kirjastoissa. Pro gradu
-tutkielma, Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden tiedekunta 2007, 92 s. + liitteet.
Saatavissa myös: http://tutkielmat.uta.fi/
pdf/gradu02080.pdf
Koskinen, Tiina & Oksa-Pallasvuo, Marja
& Paavilainen, Kaisa, Bundestag panostaa
tiedonvälitykseen ja kirjastopalveluihin. Signum (2007):4, s. 16–19.
Laaksovirta, Tuula H., Eduskunnan virallinen tiedonvälitys. Teoksessa Suomen eduskunta 100 vuotta. Osa 10: Ensimmäinen ja
neljäs valtiomahti. Toimitus Juhani Mylly
(Helsinki 2007), s. 115–218.
Painopiste: kirjaston sisäinen aviisi. Toimitus: Pipsa Vuorinen. Helsinki 2007:1–6.
Parlamenttikirjasto: eduskunnan kirjaston blogi (perustettu 24.7.2007). Saatavissa
osoitteessa http://parlamenttikirjasto.blogspot.com/
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2006.
Helsingfors 2007, 34 s.
Saatavissa myös:
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.
asp?tunniste=B+11/2007&base=erb&pal-
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velin=www.eduskunta.fi&f=WORD&
kieli=ru
Selma kokoelmatietokannan uutuusluettelo suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
Saatavissa: http://selma.linneanet.fi/cgibin/newbooks_mp.cgi?lang=Finnish
Saatavissa: http://selma.linneanet.fi/cgibin/newbooks_mp.cgi?lang=Swedish
Saatavissa: http://selma.linneanet.fi/cgibin/newbooks_mp.cgi?lang=English
Tuominen, Kimmo, Information Literacy
2.0. Signum (2007):5, s. 6–12.
Tuominen, Kimmo & Turja, Timo, Use of
social scientific information in parliamentary discussion. Teoksessa Advances in library
administration and organization. Eds. Edward Garten, Delmus Williams, James Nyce,
Sanna Talja (Amsterdam 2007), s. 133–154.

Turja, Timo, Eduskunnan puhemies.
Teoksessa Puhemiehet: muotokuvia eduskunnan kokoelmista. Toim. Liisa Lindgren
(Helsinki 2007), s. 10–11.
Turja, Timo, Parlamentaariset puhetyylit eduskunnan täysistunnoissa. Politiikka
(2007):3, s. 168–181.
Uutuuksia eduskunnan kirjastossa – Nyförvärv i Riksdagsbiblioteket.
Valikoima Eduskunnan kirjastoon sekä
kansanedustajien käyttöön hankituista uutuusjulkaisuista (2007):1–15.
Saatavissa: http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/kirjasto/organisaatio/julkaisut/valikoitu-uutuuslista.htx
Saatavissa: http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/biblioteket/organisation/nyforvarv.
htx
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Liite 2

Kirjaston henkilöstö 31.12.2007
Virka

Nimi ja oppiarvo

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

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

Kokoelmapalvelu
Palvelujohtaja
Tietoasiantuntija
”
”
Amanuenssi
Informaatikko
Verkkopalvelusihteeri
Tietopalvelusihteeri
”
”
”
”
Osastosihteeri
Palveluneuvoja
”
”
Projektiavustaja

, ma

Mäkelä, Kaarlo, VTM
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
Kuusniemi, Hannele, merkonomi
Leponiemi, Tapio, merkonomi
Luotonen, Maria-Leena, merkonomi
Syväluoma, Mirja
Palmunen, Airi, HuK
Salakari, Sirkku-Marja
Åhlberg, Anneli
Koskinen, Minna-Maria

Neuvonta- ja arkistopalvelu
Palvelujohtaja
Arkistopäällikkö
Verkkopalveluasiantuntija
Tutkija
Tietoasiantuntija
”
”
Amanuenssi
”
Arkistoamanuenssi
Kuva-amanuenssi
”
Informaatikko
Verkkopalvelusihteeri

vv
ma
vv
ma
, vv
, ma

Tuominen, Kimmo, YTT, dosentti
Lomu, Juhani, FM
Stenvall, Jani, YTM
Graae, Kristiina, VTM
Lehto-Toivakka, Marketta, YTM
Törnwall, Annamari, YTM
Kaitaharju, Pirkko, FM
”
Mikkonen, Jenni, FM
Schwartz, Anne, HuK
Venesvirta, Tarja, FM
Tuukkanen, Tiina, FM
Kurtti, Tuula, HuK, merkonomi
Haukka, Hilppa
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Virka

Nimi ja oppiarvo

Osastosihteeri
”
Tietopalvelusihteeri
”
”
”
Verkkopalveluneuvoja

Salasmaa, Hilkka
Voutilainen, Heikki
Koskinen, Tiina, merkonomi
Kämäri, Lassi, merkonomi
Rautava, Aini, merkonomi
Saarikivi, Satu, merkonomi
Rajala, Heikki, merkonomi

, ma
, vv

Tietopalvelu
Palvelujohtaja
Projektipäällikkö
Tietoasiantuntija
”
”
”
”
”
”
Koulutusinformaatikko
Informaatikko
”
Verkkopalveluamanuenssi
Verkkopalveluneuvoja
Tietopalvelusihteeri

ma
vv
ma
vv
ma

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

Sisäinen palvelu
Osastosihteeri
”

Kannas, Kirsi, merkonomi
Vuorinen, Pirkko, merkonomi
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Liite 3

Ulkomaiset vaihtosuhteet vuonna 2007
Amerikan yhdysvallat:

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

Romania:
Ruotsi:

Saksa:

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, Soul
Lietuvos Respublikos Seimas, Vilna
Martynas Mazvydas National Library of Lithuania, Vilna
Stortingsbiblioteket, Oslo
Biblioteka Sejmowa, Varsova
Assemblée Nationale, Service de la Documentation
Etrangère, Pariisi
Bibliothéque de Sénat, Pariisi
Bibliothèque Nordique, Pariisi
Parliament of Romania, Chamber of Deputies Library,
Bukaresti
Nordiska Journalisthögskolan, Mullsjö
Riksdagsbiblioteket, Tukholma
Umeå Universitetsbibliotek, Uumaja
Uppsala Universitetsbibliotek, Uppsala
Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften
ZBW, Kiel
Bibliothek des Deutschen Bundestages, Berliini
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Serbia:
Tanska:

Ukraina
Unkari:
Venäjä:

Viro:
Kansainväliset järjestöt:

5

294022

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 Scientific Information of Social Sciences
(INION RAN), Moskova
Library for Foreign Literature, Moskova
Russian State Library, Moskova
Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinna
Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinna
UNIDROIT, Rooma
United Nations Library, New York, N.Y.
United Nations Office at Geneva Library, Geneve
WHO, Geneve
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