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1 Styrelse
Riksdagsbibliotekets styrelse 2014
Sammansättning 1.1.2014–31.12.2014
Ledamöter
Niinistö, Jussi, FD, riksdagsledamot, ordförande
Kantola, Ilkka, TD, riksdagsledamot, vice ordförande
Vahasalo, Raija, PeM, rektor, riksdagsledamot
Vikman, Sofia, SVM, riksdagsledamot
Kerola, Inkeri, lärare, riksdagsledamot
Koski, Sari, SVM, informationsspecialist
Sakkunnigmedlemmar
Sulin, Hannu, FM, kulturråd
Kumpula, Anne, JD, professor, juridik
Forsman, Maria, PD, förste informationsspecialist
Ersättare
Kivelä, Kimmo, TM, prost, riksdagsledamot
Filatov, Tarja, informatör, riksdagsledamot
Lauslahti, Sanna, FöD, EM, riksdagsledamot
Kiuru, Pauli, FM, MBA, riksdagsledamot
Rundgren, Simo, TM, präst, riksdagsledamot
Krekola, Joni, PD, utredare
Sakkunnigersättare
Palmén, Leena, JK, informationsspecialist
Ervasti, Kaijus, JD, förvaltningschef, specialforskare
Ruostetsaari, Ilkka, SVD, professor, docent
Styrelsen sammanträdde fem gånger: 13.2, 27.3, 5.6, 11.9 och 11.12.2014.
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2 Biblioteksdirektörens översikt över verksamheten

I mars kunde biblioteket flytta tillbaka från Posthuset och de renoverade bibliotekslokalerna kunde öppnas för allmänheten i maj. Under återflytten var kundtjänsten stängd i sju veckor,
men användare i riksdagen fick trots det sina lån expedierade. De sista bestånden flyttades
tillbaka först i oktober som planerat.
Biblioteket fräschades upp och lokalerna tillgänglighetsanpassades vid renoveringen. Den lokal där
fjärrlåneservicen fanns tidigare är nu grupprum – det
har de studerande länge efterlyst. Aurorasalen för kurser och tillställningar har flyttats till betjäningsvåningen
och fått en aning mer plats. Forskarna har fått lugna
och avskilda rum på nedre plan.
Vi ordnade visningar när biblioteket öppnades på nytt.
Tillställningarna för allmänheten utannonserades i
större och mindre tidningar i Helsingforsområdet.
Dessutom ordnade vi ett stort antal visningar för särskilda kund- och intressegrupper. Också olika enheter
i riksdagen fick inbjudan till visningar av biblioteket.
Mellan maj och december guidades nästan tusen personer runt i de renoverade bibliotekslokalerna.
Det senaste decenniet har besökarnas sätt att söka information och bibliotekets tjänster genomgått en hel del förändringar. Tack vare e-tjänster och webbservice kan man anlita biblioteket på
andra ställen än i bibliotekslokalerna och utan att vara beroende av öppettiderna. De bestånd
som år efter år är mycket efterfrågade finns i stor utsträckning tillgängliga på webben. Det är
framför allt riksdagshandlingar, författningar och material från internationella organisationer.
E-tjänsterna kompletteras av fjärrlåneservicen, som också förmedlar tryckta publikationer till
orter utanför Helsingforsregionen. Allt detta resulterade i att nästan alla nyckeltal för biblioteket
sjönk med knappa 20 procent 2014 jämfört med 2013. Ett undantag i denna trend är dock personer som skaffade nytt bibliotekskort. De var en aning fler än 2013.
I juni började vi följa upp besökarantalet och uppföljningen koncentrerades till kvällar och lördagar. I september, oktober och november gjorde vi därutöver en stickprovsundersökning på
besökarna för hela öppethållningstiden i fyra veckor. Utifrån detta bestämde biblioteksstyrelsen
i december att öppettiderna på vardagskvällar förkortas med 9,5 timmar per vecka från och med
den 1 januari 2015. Öppettiderna på lördagar ändrades inte.
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Arbetet på informationstjänsten har omprioriterats och enheten har blivit mer proaktiv. I dag går
arbetet mycket ut på att ta fram informationspaket, i synnerhet för användare i riksdagen och
andra grupper. Att döma av feedbacken är informationspaketen på webbplatsen nyttiga och viktiga kunskapskällor.
Under året deltog bibliotekspersonalen aktivt i planeringen, genomförandet och testningen
av det nya hanteringssystemet för riksdagsärenden och riksdagsdokument och riksdagens nya
webbtjänst.
Övrigt
6%

Bokslut 2014

Förvärv
16 %

Budgetutfall 3 249 088 euro
Löner och arvoden inkl. bikostnader 2 535 300
Förvärv 508 340
Övrigt 205 448
Löner och
arvoden inkl.
bikostnader
78 %

3 Service
Lån 31.12.2014
Lån över disk
- hemlån
- läsesalslån
- fjärrlån
Förmedling av elektroniska dokument *)
Omlån
- omlån över disk
Informationssökningar
Kurser i informationshantering, deltagare
Kurser i informationshantering, timmar
Presentationer av biblioteket, deltagare
Öppettider, timmar i veckan
Öppetdagar per år

64 913
14 859
12 377
385
2 095
8 670
50 054
12 172
2 912
344
42
989
57
280

*) Innehållsförteckningar till EU-briefing som skickades till de viktigaste mottagarna och artiklar som fjärrlåneservicen
skickade till andra bibliotek.
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Biblioteket flyttade tillbaka till de renoverade lokalerna på Auroragatan. Flytten av bestånden
inleddes den 18 november 2013 och avslutades den 5 februari 2014. Då hade fjärrmagasinet i
Kånala tömts. Under flytten fanns kundtjänsten i Posthuset och även flyttmaterial kunde levereras, men med lite längre leveranstid än normalt.
I slutet av mars stängdes biblioteket och var stängt i sju veckor. Vi öppnade på nytt på Auroragatan den 19 maj 2014. Kundservicen organiserades enligt samma modell som i Posthuset, det
vill säga med ett enda serviceställe. Helt klar var flyttningen först i oktober, när arkivmaterialet
flyttades från Sörnäs och Brobacka och bibliotekssamlingarna och publikationsförrådet från Anttigatan.

Mirja Pakarinen och Liila Holmberg

Martti Koskenniemi och Heikki Rajala

Sari Pajula, Jussi Niinistö och Eero Heinäluoma

Jenny Kares, flöjt och Anna Grundström, cello

Riksdagens talman Eero Heinäluoma öppnade de renoverade lokalerna den 23 september 2014.
I det renoverade biblioteket finns det en läsesal med 70 platser, en forskarsal med 10 platser, ett
grupparbetsrum med 12 platser, en föreläsningssal/konferenssal med 30 platser, fikarum med
kaffe- och läskautomater, 16 publika datorer, mikrofilmsskanner och en multifunktionsskrivare
för kopiering, utskrift och skanning.
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Det ordnades ett flertal visningar av de nya bibliotekslokalerna. Visningar för allmänheten annonserades bland annat i spalten Minne mennä i Helsingin Sanomat. Därutöver ordnade vi
många riktade visningar för särskilda grupper och andra intressenter. Mellan maj och december
deltog 938 personer i visningarna. Personalen på riksdagens kansli lockades till biblioteket med
kaffeinbjudningar som var placerade på borden i Riksdagsrestaurangen.
I juni började vi följa upp besökarantalet och uppföljningen koncentrerades till kvällar och lördagar. I september, oktober och november gjorde vi därutöver en stickprovsundersökning på besökarna under hela öppethållningstiden i fyra veckor. Utifrån detta bestämde biblioteksstyrelsen
i december att öppettiderna på vardagskvällar förkortas med 9,5 timmar i veckan från och med
den 1 januari 2015. Öppettiderna på lördagar ändrades inte. De nya öppettiderna är måndag
9–16.15, tisdag–torsdag 9–18, fredag 9–16.15 och lördag 9–15. Biblioteket har öppet 47,5 timmar i veckan.
3.1 Utlåning, rådgivning och fjärrlån
År 2014 hade riksdagsbiblioteket 49 000 besökare. Det var en minskning med 18,5 procent
jämfört med 2013. Nedgången kan förklaras med att biblioteket hade stängt nio veckor till följd
av flytten och sommaruppehållet.
Lån och omlån 2007–2014
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2007
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lån

31 233

32 930

29 226

29 373

27 732

17 306

16 821

14 859

Omlån

62 484

75 190

65 328

64 342

65 361

59 478

62 873

50 054

Totalt

93 717

108 120

94 554

93 715

93 093

76 784

79 694

64 913

Lånen uppgick till 64 913 och det var 17,7 procent färre än året innan. Orsaken till de minskade
omlånen över nätet är att lånetiden för böcker var extra lång från och med mars och hela den tid
som biblioteket var stängt.
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De aktiva biblioteksbesökarna var något färre, men i stället kom det till 735 nya låntagare. Det
var 193 fler än 2013. Biblioteket marknadsförde sig och det gav resultat inte minst i gruppen
”Övriga” som blev större.
Fjärrlåneservicen hade 2 302 uppdrag och det var ungefär 200 färre än 2013. Ungefär hälften av
uppdragen var beställningar från samlingarna på andra bibliotek och den andra hälften leveranser från våra egna samlingar till andra bibliotek. Användarna i riksdagen stod för 78 procent av
de beställda lånen och forskare inom juridik och samhällsvetenskaper för 22 procent.
3.2 Informationstjänst och utbildning
Informationstjänsten hade något färre uppdrag än tidigare år. Också i det här fallet berodde det
delvis på att biblioteket hade stängt. E-posten var fortfarande det vanligaste sättet att kontakta
informationstjänsten. Mer än hälften av uppdragen kom via e-post, drygt en tredjedel per telefon och mindre än en femtedel via fysiska besök på biblioteket.
Allt fler uppdrag kräver omfattande informationssökning och upp till 13 procent tar mer än tre
timmar i anspråk. Informationstjänsten inledde samarbete kring kunskapsstöd med inspektörerna på Statens revisionsverk.
Informationstjänstens
uppdrag 2007–2014
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Som tidigare ordnade biblioteket två utbildningar i informationshantering som var öppna för
alla. De hölls på Infocentrum. Under våren ordnade vi nio och under hösten elva kurser. De
behandlade ett flertal teman: riksdagens arbete, riksdagshandlingar, finländska lagdatabaser
och informationskällor i Europeiska unionen, Förenta nationerna och Europarådet. Under våren
fokuserade kurserna på Europaparlamentets informationskällor. Rättsfall var en nyhet bland höstkurserna. Också servicen på biblioteket och i arkivet presenterades på vår- och höstkurserna.
Kurser i informationshantering 2007–2014
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1657
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Tillsammans med de samhällsvetenskapliga biblioteken i Helsingforsregionen ordnade biblioteket en temaeftermiddag kring samhällsvetenskaplig information (”Yhteiskunnallista tietoa
– mistä sitä saa?”) den 10 oktober. Under eftermiddagens gång presenterade nio bibliotek sin
verksamhet. En annan informationsdag, som i synnerhet vände sig till bibliotek, ordnades i
Aurorasalen den 14 november. Bibliotekspersonal fick lära sig söka i vårt material om riksdag,
juridik och samhälle på en heldagskurs. Kursen lockade också deltagare från orter utanför Helsingforsområdet.
Skräddarsydda kurser i informationshantering ordnades för statsförvaltningen och Statens tekniska forskningscentral. Totalt 344 personer deltog i kurserna.
3.3 Webbtjänster
Under året fokuserades satsningarna på en total översyn av riksdagens publika webbtjänster. Biblioteket ställde sin expertis till förfogande och stödde översynen av riksdagens informationssystem. Under året var det stor efterfrågan på bibliotekspersonalens expertis inom webbtjänster,
särskilt i slutet av webbreformen. Den reviderade webbplatsen introduceras våren 2015.
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Som ett led i översynen av riksdagens webbplats har bibliotekets publika webbtjänster införlivats i
det nya publikationssystemet. Vi arbetade med förberedelser för nya informationspaket och
annat innehåll på webbplatsen bland annat genomförandemodeller och anvisningar. Biblioteksservicen är integrerad i det nya intranätet och tanken är att personalen ska använda de webbaserade verktygen i sitt arbete.
Informationstjänsten har fått ett system för hantering av frågor (TAHKO). Omarbetningen av webb
tjänsterna har inte hållit den planerade tidsramen. Därför sköts testningen och introduktionen av
TAHKO fram till 2015.
Antal besökare på bibliotekets webbplats 2008–2014
300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Besök

93 370

101 743
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125 900

91 200

68 600

66 870

Sidvisningar

257 000

247 493

240 734

197 000

185 000

126 000

113 925

Besöken på webbsidan minskade återigen en aning. En möjlig förklaring till nedgången är att
biblioteket överlag anlitas mindre och att sociala medier har ökat i popularitet. Långsiktiga jämförelser försvårades av flyttningarna och fel i statistiksystemet. I och med det nya publikationssystemet står vi inför nya omställningar.
En av våra viktigaste insatser i de sociala medierna var att vi var aktiva på Twitter. Varje dag
skickar biblioteket ut utvalda litteratur- och servicetips om riksdag, lagstiftning och samhälle. Det
blev drygt 4 000 tips 2014. Vårt Twitterkonto har över 600 följare och bland dem finns många
företrädare för ämbetsverk och organisationer, men också politiskt aktiva personer. Twitter har
visat sig vara ett utmärkt medium för att komplettera de traditionella informationsmetoderna.
Via Twitter kan vi snabbt få ut viktig information. Därutöver är biblioteket aktivt på andra sociala
medier, nämligen på Facebook, Flickr och en egen blogg.
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Med anledning av jubileet kring riksdagen i Kauhajoki ordnade vi en webbutställning om
händelserna. Det huvudsakliga innehållet togs fram av skolor i Kauhajoki och biblioteket svarade
för själva utställningen som fanns utlagd på Ungdomensriksdag.fi.
Under året flyttades beståndsuppgifterna över till användargränssnittet på den gemensamma
söktjänsten Finna där arkiv, bibliotek och museer ingår. Biblioteket undersöker möjligheterna att
erbjuda besökarna ett bättre gränssnitt för samlingarna.

4 Beståndsutveckling

Samlingarna 31.12.2014
– tryckta monografier
– monografititlar
– tryckta periodiska publikationer
– mikrofilmat material
Tidskrifter och tidningar
– varav köpta, tryckta
– elektroniska
Tillväxt 2014
Tryckta monografier
– varav köpta
Tryckta periodiska publikationer
– varav köpta
Utgallrat 2014
– tryckta monografier
– tryckta periodiska publikationer
Använda medel för förvärv

305 000 volymer
279 100 titlar
ca 219 000 volymer/årgång
ca 152 000 kort/filmer
448 titlar
2 800 titlar
2 778 volymer
1 704 volymer
2 810 årgångar
1 263 årgångar
4 933 volymer
800 årgångar
508 000 euro

14

Bestånden flyttades tillbaka till riksdagsfastigheten från de tillfälliga magasinen. Det tog 55 dagar
att flytta cirka 11,5 hyllkilometer material från fjärrmagasinet i Kånala och ungefär 2,1 hyllkilometer material från besökslokalerna i Posthuset. På Anttigatan fanns det ett publikationsförråd
med omkring 3,6 hyllkilometer material. Det behövdes 20 arbetsdagar för att flytta tillbaka bestånden. Materialet packades, transporterades och lades i hyllor av en flyttfirma. En medarbetare
från biblioteket övervakade arbetet både i den tillfälliga lokalen och på biblioteket. Planeringen
inklusive flyttningar tog ungefär 160 dagsverken i anspråk på biblioteket.
Inköpen av tryckt material låg på ungefär samma nivå som åren innan. Vi köpte in något fler utländska böcker än finländska. Den nedåtgående trenden fortsatte för tryckta periodiska publikationer. Utgallringen var effektiv.
Posterna i databasen Selma minskade ytterligare och de var ungefär 320 300 i slutet av året.
Utöver monografier och periodiska publikationer katalogiserades 797 artiklar ur juridiska
tidskrifter och monografier, företrädesvis finländska, för databasen. När den retroaktiva artikelkatalogiseringen från 2013 var klar sjönk den procentuella andelen för primärkatalogisering i
relation till sekundärkatalogisering av poster från andra databaser till den normala nivån, som är
60 procent.
Elektroniska medier som behövs i riksdagens arbete evaluerades tillsammans med utredningstjänsten. Elektroniska tidskrifter och tidningar omfattade cirka 2 800 titlar. De katalogiserade böckerna och artiklarna i elektroniskt format ökade till 2 492 i Selma.
Tjänstemännens och utskottens referenssamlingar kompletterades med 470 volymer samt läsesalarna och enheterna med 522 finländska och 84 utländska tidningar. Behovet av tryckta tidningar och uppslagsverk för tjänsteändamål bedömdes mycket noga. Ingen tryckt version abonnerades om en publikation fanns i elektroniskt format på riksdagen webbplats. Därmed minskade
abonnemangen på tryckta publikationer.
Material som återlämnades från referensbiblioteken eller gallrades ut i riksdagsledamöternas
arbetsrum införlivades i beståndet, skickades till Depåbiblioteket eller lades ut på vagnarna med
material som besökarna får plocka åt sig. Inbundna riksdagshandlingar distribuerades till utskotten och tjänstemännen i riksdagen och till bibliotek som vi har bytesavtal med. Bytes- och gåvoförbindelserna med internationella organisationer och andra samarbetspartner fungerade bra
precis som under tidigare år.
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Förvärv av publikationer 2014 (5588 volymer eller årgångar)

22 %

Periodiska publikationer (2810
vol./årg.)

28 %

Avgiftsbelagda
Avgiftsfria
31 %

Böcker (2778 vol.)
19 %
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Avgiftsfria

4909

4336

3865

3528

3231
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Avgiftsbelagda

4046

3751

3221

3368

3577

3006

3048

2967

Totalt

8955

8087

7086

6896

6808

5820

5712

5588
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5 Riksdagens arkiv

Arkivlån
Expedierade kopior
– till riksdagen
– till andra
Expedierade elektroniska filer
Arkivleveranser
Informationssökningar
– till riksdagen
– till andra
Rådgivning och vägledning
Visningar av arkivet
Utlånade bilder
– till riksdagen
– till andra
Fotografiskt material: rådgivning och informationstjänster
– för riksdagen
– för andra

316, varav 42 lån i tjänsten
2 173 kopior
481 kopior
1692 kopior
102 st., innehållande 2 769 sidor
173 volymer
138 uppdrag
57
81
201 uppdrag
12 gånger, 133 deltagare
4 256
2 345
1 908
89 uppdrag
57
32

Arbetet och kundservicen i arkivet förbättrades när verksamheten flyttade tillbaka till Aurora
gatan. Under ombyggnaden var arkivsamlingarna utspridda på fem olika ställen i Helsingfors. Nu
finns alla bestånd på samma ställe. Vid sidan av flytten fokuserade arkivet på att arbeta med
informationsstyrning, sprida information om arkivservicen, upphandla intervjuare till arkivet för
muntlig historia, ordna introduktion för intervjuarna och ordna fotografarbetet.
Arkivet ordnade tolv tillställningar där servicen och verksamheten presenterades. De hade sammanlagt 133 deltagare. Därutöver hade arkivet gemensamma visningar och kurser tillsammans
med biblioteket och var representerat när riksdagen hade öppet hus.
Arkivet för muntlig historia intervjuade tretton riksdagsledamöter. Intervjuerna var i snitt 6 timmar
och 31 minuter långa och omfattade 200 textsidor. Arkivet innehåller 379 intervjuer och 364 av
dem har skrivits ut och får användas av forskare. Arkivet upphandlade intervjuare för intervjuerna
med riksdagsveteraner och kontraktet gick till företaget Spiritus Historiae i Helsingfors. Arkivet
ingick ett kontrakt på två år med en option på två år till med företaget. De nya intervjuarna introducerades i arbetet och arbetsmetoderna och företaget hann göra fyra intervjuer i slutet av året.
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Arkivet var med och ordnade den internationella konferensen ”Parliaments and Methodology:
Anthropological, Discourse-Oriented and Digital Approaches to Parliamentary History” och var
värd när den öppnades i Lilla parlamentet den 12 juni.
En arbetsgrupp med företrädare för riksdagens kansli, riksdagens justitieombudsmans kansli,
statens revisionsverk och Utrikespolitiska institutet var tillsatt för att utarbeta informationsstyrningsplaner. Gruppen fortsatte med arbetet 2014. Arbetet har framskridit långsammare än väntat
och det fortsätter 2015.
Användningen av arkivhandlingar minskade en aning jämfört med 2013. Väglednings- och
rådgivningsuppdragen låg på så gott som samma nivå som ett år tidigare. Informationssökningarna halverades nästan jämfört med 2013. Däremot har informationssökningarna blivit mer krävande. Färre elektroniska filer levererades både kvantitativt sett och räknat i antalet sidor. Vidare
mikrofilmades 37 028 sidor, medan 36 906 sidor skannades och lagrades på cd-romskivor.

Arkivlån 2007–2014
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Levererade kopior 2007–2014
6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
Levererade kopior

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4753

3621

2949

4676

5150

3402

3517

2173

Utlånade bilder 2007–2014
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Styck

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2875

1062

558

1638

2052

1505

1314

4256

19

Bildarkivet rekryterade en ny fotograf för riksdagens kansli. Fotografen introducerades i arbetet
och verksamheten kom igång. Under året hade fotografen 244 uppdrag. Ett stort projekt var att ta
nya bilder på personalen på kansliets intranät.
Lånen från bildarkivet ökade avsevärt jämfört med tidigare år. Under året lånades 4 256 bilder ut.
Den publika bildservicen sågs över och efter översynen steg antalet nedladdade bilder på önskat
sätt. Också de interna lånen inom riksdagen ökade.

6 Övrig verksamhet
Utställningar
I början av året bestämde kanslikommissionen att utställningar i riksdagen huvudsakligen
ska arrangeras i bibliotekets kundservicelokaler, när biblioteket har flyttat tillbaka efter
renoveringen. Vilka utställningar som ska ordnas där bestäms av biblioteksdirektören och
bibliotekspersonalen står för samordningen.
År 2014 arrangerades fyra utställningar: Vesa Lindqvist: ”Eduskunta eri puhemiesten aikana”,
fotografier från riksdagen, Raija Pullinen: ”Kulttuurini, juureni”, samhällskonst, Teuvo Salminen:
”Päättäjien päät”, karikatyrer, och en utställning av Människorättscentret vid riksdagens
justitieombudsmans kansli.
Teuvo Salminens karikatyrer uppmärksammades i pressen och i Yles program A-studio. På
vernissagen överräckte konstnären en karikatyr till riksdagens generalsekreterare Seppo Tiitinen.
Han motiverade karikatyren med ”den första Pro Finlandia-karikatyren för långvarigt och
förtjänstfullt arbete i riksdagen”.

Bokmässan
Biblioteket deltog i bokmässan i Helsingfors tillsammans med riksdagsinformationen. Denna
gång deltog också framtidsutskottet. Riksdagens gemensamma tema var ”Eduskunta on myös
julkaisija” (Riksdagen är också utgivare). Montern hade gott läge och riksdagsledamöter fanns
på plats. Dessutom delade vi ut gratisexemplar av publikationer från framtidsutskottet. Allt detta
väckte intresse och lockade stor publik till montern.
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7 Expertområden
Riksdagskunskap
Det återigen dags för Ungdomsparlamentet att samlas till plenum 2014. Förste informationsspecialisten inom riksdagskunskap samordnar verksamheten kring Ungdomsparlamentet för riks
dagens del.
Ungdomsparlamentet samlades till plenum den 28 mars med 199 elevledamöter, 111 journalistelever och 120 lärare från 120 skolor runtom i landet. Programmet för dagen följer numera
samma mönster med plenum och besök i utskott. Hela riksdagen samarbetar kring Ungdomsparlamentet och de gemensamma ansträngningarna gav utmärkt resultat också denna gång.
Avslutningsvis meddelade talmannen att Ungdomsparlamentet 2016 håller plenum i riksdagens
tillfälliga plenisal i Sibelius-Akademin eftersom Riksdagshuset renoveras. Arrangörerna står därmed inför en ny situation när de ska ordna dagen i tillfälliga lokaler.
Ungdomsparlamentet planeras, genomförs och utvecklas i samråd med Utvecklingscentralen
Lärorik. I förste informationsspecialistens uppgifter ingår det också att vara med och uppdatera
webbsajten Ungdomensriksdag.fi eftersom den innefattar Ungdomsparlamentets webbsida.
Förste informationsspecialisten presenterade Ungdomsparlamentet för ett flertal målgrupper,
bland annat som inbjuden gäst på ett seminarium i S:t Petersburg. Dessutom utarbetades en ny
broschyr om Ungdomsparlamentet.
Förste informationsspecialisten skrev texterna om riksdagskunskap för riksdagens nya webb
plats och var med och sammanställde LATI-paket. Vidare sammanställde förste informations
specialisten ett stort informationspaket om Finlands anslutning till EU.

Juridisk kunskap
Tjänsten LATI innehåller informationspaket om aktuella lagstiftningsprojekt och paketen uppdateras efter hand när projekten fortskrider. Under året fördubblades antalet informationspaket. LATI
hör till de tjänster på vår webbplats som anlitas mest. Att informationspaketen verkligen används
och är etablerade källor framgår av att en rad nyhetstjänster i sin rapportering, många myndigheter på sina webbplatser och fackfolk i sina bloggar refererar till dem.
Bibliotekets webbsida reviderades samtidigt med det stora projektet för att se över hela riksdagskansliets webbplats. Den bärande tanken var att bibliotekets expertområden och bestånd
ska presenteras med hjälp av informativa informationspaket. Under året sammanställde vi infor
mationspaket om bland annat finländska och utländska rättskällor.
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Våren 2014 reviderades Eur-Lex på Europaportalen. Samtidigt ordnade vi utbildning om Eur-Lex
för både riksdagen och andra. Skräddarsydda kurser ordnades för grupper från Skatteförvaltningen.
Juridiska teman spelade en framträdande roll bland frågorna till informationstjänsten. Mer än
hälften av frågorna gällde helt eller delvis juridik och i mer än hälften av fallen var juridik temat
för personlig vägledning.
Samhällskunskap
Vi gjorde krävande informationssökningar åt inspektörerna på Statens revisionsverk om bland
annat kapitalinvesteringar, funktionssäkerheten i informationssamhället och mekanismerna för
behandling av EU-ärenden. Resultaten sammanställdes till stora rapporter med omfattade och
jämförande information om de aktuella ämnesområdena.
Ett aktuellt diskussionstema var vilken roll biblioteket ska spela när det gäller att lagra och förmedla information om samhällsekonomi och ekonomi som vetenskaplig disciplin. Riksdagen har
satsat på att stärka den ekonomiska kompetensen bland personalen och har därför anställt flera
ekonomiska experter till interna utredningstjänsten. I sitt arbete behöver de källitteratur och
databaser inom området ekonomi. Biblioteket köper in en hel del ekonomisk litteratur, men vår
roll som förmedlare av ekonomisk information är fortfarande odefinierad. Det har skrivits två
rapporter om ekonomisk information i Riksdagsbiblioteket och de har utnyttjats som underlag
för diskussionerna om hur mycket resurser biblioteket kan lägga ner på kunskapsområdet.
Inom området samhälle behöver riksdagen mer information framför allt inom ämnesområdet
historia. År 2014 hade det gått 75 år sedan vinterkriget bröt ut och riksdagen flyttade till Kauhajoki. Förste informationsspecialisten skrev flera utredningar och tal om ämnet.
Intresset för Nationernas förbund var en anmärkningsvärd detalj i frågorna till informationstjänsten. Informationsspecialisten med ansvar för internationella organisationer besvarade nämligen
flera frågor om ämnet. Nationernas förbund är fortfarande föremål för studier och biblioteket
sökte fram information om bland annat konflikten mellan Japan och Kina.

8 Internationell verksamhet
Medarbetarna deltog i ett måttligt antal internationella möten och tillställningar inom sina expertområden.
Päivikki Karhula deltog i FAIFE:s (Committee on Freedom of Access to Information and Freedom
of Expression) årsmöte i Haag, Holland, den 2–5 april. Samtidigt ordnades en workshop under en
dag kring IFLA:s ståndpunkt till öppenhet på internet och integritet på nätet sett ur biblioteksanvändarnas synvinkel.
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Kristiina Hakala var inbjuden till seminariet “Administrations of legislative authorities - Best
practices in the northern dimension area” som Nordiska ministerrådet ordnade på det regionala
parlamentet i S:t Petersburg den 13 maj. Hon höll ett föredrag om Ungdomsparlamentet.
Sari Pajula och Kristiina Hakala deltog i konferensen “IFLA - Library and Research Services for
Parliaments, 30th Annual Pre-Conference” som IFLA:s parlamentssektion höll i Paris den 12–14
augusti. Temat var “The parliamentary Library: past and future”.
Sirkka-Liisa Korkeila och Tommi Peuhkurinen representerade Riksdagsbiblioteket på en IFLA-konferens i Lyon, Frankrike, den 16–22 augusti. De höll båda föredrag om öppenheten i Riksdagsbiblioteket och bibliotekets uppdrag att stödja demokratin. Publikationen “Openness of the Library
of the Finnish Parliament and its services to support democracy” kan laddas ner på bibliotekets
webbplats.
Jari Suutari deltog i ICA:s (International Council on Archives) årsmöte i Girona, Spanien, den 12–
16 oktober. Det bärande temat var hur arkiven ska kunna samarbeta mer med kreativa områden
och arkiven anlitas mer av dem. Han deltog också i en ICA/SPP-konferens (Section of Archives
and Archivists of Parliaments and Political Parties) i Oslo, Norge, den 23–25 oktober. Temat var
“Effective democratisation: participation in and access to the archives of Parliaments, Political
Parties and Political Foundations”.
Eija Kajava deltog i den nordiska konferensen om fjärrlån “11th Nordic Resource Sharing, Reference and Collection management” i Oslo, Norge, den 15–17 oktober. Den fokuserade på för
ändringar och framtidstrender som påverkar fjärrlåneservicen.
Tommi Peuhkurinen, informationsspecialist med ansvar för EU-frågor, besökte Tallinn och Rakvere, Estland, för att titta närmare på EU-nätverken där.

9 Personal
Den 31 december hade biblioteket 42 medarbetare, varav fyra hade tidsbestämda anställningar
och en var deltidsanställd. En informationsspecialist inledde en ettårig personalrotation på Nationella audiovisuella arkivet och en medarbetare från arkivet arbetade på biblioteket. En informationsspecialist arbetade dels på biblioteket (2 dagar i veckan), dels på dokumentbyrån 
(3 dagar i veckan). En medarbetare var deltidspensionerad.
Följande förändringar skedde under året: en medarbetare sade upp sig, en medarbetare inklusive tjänst flyttade till en annan enhet till och med 2016 och en medarbetare var tjänstledig för att
skriva sin doktorsavhandling. Den tidsbestämda anställningen som bildamanuens permanentades i slutet av året och blev en informatikertjänst. Tjänsteinnehavaren Hanne Salonen arbetar
enhetsöverskridande och är riksdagens officiella fotograf.
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Riksdagens hus renoveras fram till 2017 och under renoveringen kommer personalen på samlingstjänsten och webbtjänsten att finnas på Nervandergatan.
Medarbetarna deltog i kurser och nätverkade inom sina expertområden. Några anställda deltog i
större kurser i ledarskap, kommunikation och bildbehandling. Tre personer deltog i långvarig utbildning vid sidan av sitt arbete. Som under tidigare år deltog medarbetarna i riksdagens språkoch datakurser och annan kompetenshöjande utbildning allt efter behov.
Bibliotekspersonal deltog i gemensamma projekt för hela riksdagens kansli, bland annat i revideringen av webbplatsen, Ungdomsparlamentet, öppet hus i riksdagen, jubileumstillställningen i
Kauhajoki och bokmässan i Helsingfors.
Intern information spreds via personalmöten, intranätet Areena och e-post.

I augusti gjorde personalen en kombinerad utvecklings- och rekreationsresa till Viborg.
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Den 12 februari fick arkivamanuens Anne
Schwartz motta medaljen av I klass med guldkors
av Finlands Vita Ros orden på förslag av talmannen.

Förtroendeuppdrag:
En företrädare för biblioteket var ordförande i arbetsgruppen för informationsstyrning, medlem
i arbetsgruppen för uppdatering av skyddsklassificering och hantering av riksdagshandlingar och
ledamot i styrelsen för informationssamhällsgruppen. Två biblioteksanställda ingick i arbets
gruppen för Ungdomsparlamentet. Vidare hade biblioteket en ledamot i styrgruppen för Centrum för riksdagsforskning. Andra förtroendeuppdrag var bland annat medlem i styrelsen för
riksdagens tjänstemannaförening EVY (Eduskunnan virkamiesyhdistys) och suppleant i styrelsen
för fackavdelningen EMO (Eduskunnan ammattiosasto).
Bibliotekspersonalen deltog aktivt i samverkan och utveckling inom biblioteks- och arkivområdet både här hemma och internationellt. Biblioteket var företrätt i bland annat direktionen för
publikationscentralen inom delegationen för Vetenskapliga samfunden, styrelsen för Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö och Arkivföreningen, nätverken för samhällsvetenskapliga bibliotek och
informationsledarskap, samarbetsgruppen för statsrådets arkivarier, samarbetsgrupperna inom
Valtipa, Linnea-arbetsgrupperna, styrgruppen för konsortiet Linnea2, arbetsgruppen för Yleinen
suomalainen asiasanasto, arbetsgruppen Informaatiolukutaito inom Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund, användargruppen för Suomi.fi och redaktionen för Bibliotekskanalen.
Dessutom hade biblioteket en företrädare i stödgruppen för ordföranden i Internationella biblioteksföreningen IFLA och i IFLA:s FAIFE-kommitté. Chefredaktören för Signum, medlemsblad för
Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund, kom fortfarande från Riksdagsbiblioteket.
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