					B 2/2020 rd

Riksdagsbibliotekets
berättelse för 2019

Helsingfors 2020

				ISSN 0437-2301

Innehåll
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Styrelse							
6		
Biblioteksdirektörens översikt över verksamheten		
8
Service							
10
Beståndsutveckling					
12
Expertområden						
14
Riksdagens arkiv 						
16
Evenemang och intressentgrupper
			
18
Personal						
22
Statistik över biblioteksservicen 				
23
Bilaga 1. Bibliotekets infopaket
Bilaga 2. Förtroendeuppdrag och medlemskap i arbetsgrupper
Bilaga 3. Publikationer

5

1. Biblioteksstyrelsen
Riksdagsbibliotekets styrelse 2019

Sammansättning 1.1.2019–10.4.2019
Ledamöter
Kiuru, Pauli, FM, MBA, riksdagsledamot, ordförande
Honkonen, Petri, FM, ämneslärare, riksdagsledamot, vice ordförande
Kantola, Ilkka, TD, riksdagsledamot
Maijala, Eeva-Maria, vicehäradshövding, agrolog, riksdagsledamot
Savio, Sami, DI, ekonom, riksdagsledamot
Kajava, Eija, PD, informatiker
Sakkunnigledamöter
Aaltonen, Leena, FM, kulturråd
Letto-Vanamo, Pia, JD, professor
Ruostetsaari, Ilkka, SVD, professor
Ersättare
Multala, Sari, EM, riksdagsledamot
Viljanen, Eerikki, företagare, riksdagsledamot
Harakka, Timo, journalist, riksdagsledamot
Pylväs, Juha, agronom, företagare, riksdagsledamot
Lehto, Rami, mekaniker, riksdagsledamot
Rajala, Heikki, merkonom, nätverksrådgivare
Sakkunnigersättare
Palmén, Leena, JK, informationsspecialist
Ervasti, Kaijus, JD, forskare
Grönlund, Kimmo, PD, professor
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Sammansättning 18.6.2019–31.12.2019 				
Ledamöter
Kiuru, Pauli, FM, MBA, riksdagsledamot, ordförande
Tuomioja, Erkki, PD, ekonom, riksdagsledamot, vice ordförande
Eloranta, Eeva-Johanna, FM, PM, riksdagsledamot
Aittakumpu, Pekka, FM, pastor, riksdagsledamot
Koskela, Jari, SVD, pastor, riksdagsledamot
Stenvall, Jani, SVM, webbtjänstspecialist
Sakkunnigledamöter
Aaltonen, Leena, FM, kulturråd
Ervasti, Kaijus, JD, forskare
Ruostetsaari, Ilkka, SVD, professor
Ersättare
Sjöblom, Ruut, TeM, forskare, riksdagsledamot
Gustafsson, Jukka, SVM, rektor, riksdagsledamot
Lindén, Aki, PM, specialistläkare, riksdagsledamot
Kivisaari, Pasi, PeM, rektor, riksdagsledamot
Savio, Sami, DI, ekonom, riksdagsledamot
Koski, Sari, SVM, informationsspecialist
Sakkunnigersättare
Palmén, Leena, JK, informationsspecialist
Niemi, Johanna, JD, forskare
Grönlund, Kimmo, PD, professor

Under året sammanträdde styrelsen fyra gånger: 6.3, 25.9., 16.10. och 14.12.2019.
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2. Biblioteksdirektörens översikt över verksamheten

Antti Virrankoski, direktör för Riksdagsbiblioteket.

Under året ordnades både riksdagsval och Europaparlamentsval. Den nya riksdagen tillträdde på
våren och den nya regeringen utnämndes i början av juni. För biblioteket är det alltid en speciell
tid, när en ny riksdag inleder sitt arbete. Också den här gången blev det den absoluta höjdpunkten
under året. Det är ett hedersuppdrag för oss att serva och introducera de nya ledamöterna. Vi är
ett led i ett kontinuerligt serviceuppdrag som funnits i mer än hundra år.
Biblioteket är aktivt med och utvecklar riksdagsarbetet utifrån strategin för riksdagens kansli. Vi är
engagerade i ett projekt för kunskapsstöd för beslutsfattande som initierats av informations- och
kommunikationsavdelningen. Projektet kartlägger kunskapsbehoven i lagstiftningsarbetet och
utvecklar servicen utifrån den information som kommer in från användarna. Ambitionen är att
kunna tillgodose nuvarande och kommande kunskapsbehov.
Ett viktigt projekt för verksamheten var att vi i oktober startade ett projekt för att införa det nya
bibliotekssystemet Alma. Det nya bibliotekssystemet spelar en framträdande roll för utvecklingen av riksdagens elektroniska bibliotekstjänster. Ett annat stort projekt som startade 2019 var
upphandling och införande av riksdagsförvaltningens ärendehanteringssystem.
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Under sommaren var kundtjänsten förlagd till ett temporärt sommarbibliotek, eftersom biblioteksentrén vid Auroragatan byggdes om. Samtidigt installerades säkerhetskontroll vid entrén. Trots
kontrollen är biblioteket fortfarande öppet för alla och man kan besöka biblioteket utan att göra
förhandsanmälan eller identifiera sig.
Med undantag för den tid biblioteket var stängt under sommaren anlitades biblioteket i samma
omfattning som de föregående åren. Antalet besök per dag var rentav högre än under de senaste
åren. Det kan delvis förklaras med att vi ordnat fler evenemang för den stora allmänheten.
Evenemangen arrangerades i samarbete med riksdagsinformationen och de var en av framgångarna med verksamheten under året. Arkivets samling med valaffischer fick stor uppmärksamhet
i medierna i och med att boken Politiikan kuvat av forskaren Susanna Virkki kom ut och vi visade
affischsamlingen på en utställning.
Riksdagsbiblioteket är ett unikt forskningsbibliotek inom sitt område och har i många sammanhang karaktäriserats som en nödvändighet. Det material som används mest är litteratur om riksdag och politik och juridisk facklitteratur. Utöver de tidigare bestånden övertog biblioteket i slutet
av året ansvaret för riksdagens webbtidningar och e-tidningar.
Biblioteksanvändarna är fortfarande mycket nöjda med vår service. I slutet av året gjorde vi en
enkät bland alla biblioteksanvändare. De gav servicen betyget 9,01 på skalan 4–10. I en enkät som
riksdagens kansli gjorde bland riksdagsledamöterna fick biblioteksservicen betyget 4,3 på skalan
1–5. Siffran hör till de högsta som gavs för kansliets serviceformer.
Under sommaren träffades cheferna för de nordiska parlamentsbiblioteken i Helsingfors.
Chefsmötena har en tradition och de har under årens lopp spelat en stor roll för utbyte av erfarenheter och kompetenser, men också för utvecklingen av biblioteksservicen.
Biblioteket har gjort stora framsteg inom de fokusområden som ingår i servicestrategin för 2017–
2020. I synnerhet projektet för kunskapsstöd inom beslutsfattande är av stor vikt när vi funderar
på riktlinjerna för bibliotekets verksamhet under nästa strategiperiod. Det är uppenbart att biblioteket i framtiden bör producera fler och bättre riktade innehålls-, expert- och beståndstjänster i
en allt mer krävande kunskapsmiljö stadd under allt större och snabbare förändring. I det arbetet
är det av största vikt att den befintliga personalen får utveckla sin kompetens och att biblioteket
kan rekrytera ny högkvalificerad personal.

9

3. Service
Utlåning, rådgivning och fjärrlån
Under året var biblioteksbesöken 25 000. Det totala antalet besökare minskade till följd av ombyggnaden av riksdagens entréer. Därmed var biblioteket stängt för utomstående användare i tre
månader under sommaren.
Under ombyggnaden hade biblioteket begränsad kundservice i tillfälliga lokaler, i det så kallade
sommarbiblioteket. Där kunde förhandsbeställt material lånas, material återlämnas och bibliotekskort rekvireras. Sommarbiblioteket var öppet för utomstående kunder varje vardag kl. 12–15
och de var nöjda med arrangemanget.
Statistiken över användningen av biblioteket 2019 visar att biblioteket var stängt en fjärdedel av
året. Exempelvis minskade boklånen med omkring 20 procent jämfört med 2018. I relation till
öppettiderna var besöken ändå fler än året innan: 130 besök per dag. Nya bibliotekskort beviljades på samma sätt som under tidigare år och antalet aktiva låntagare var oförändrat.
Beställningarna via fjärrlåneservicen är vanligen något lägre under valår när det kommer en ny
riksdag. Uppdragen från riksdagen minskade med omkring tio procent jämfört med året innan,
men det var en ganska förväntad nedgång.

Jenni Mikkonen och Veera Laitinen i kundservicen.
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Informationstjänsten
Informationstjänsten servar kunder främst via e-post och per telefon. Tjänsten anlitas av sakkunniga och experter inom offentlig sektor, medier, forskare, advokater och allmänheten. De behöver
mestadels information om riksdagens arbete, men också juridik, politisk historia och statskunskap
är efterfrågade områden.
Uppdragen låg på samma nivå som året innan. Informationstjänsten registrerade 1 399 uppdrag.
En tredjedel av dem var mer komplicerade och krävde flera timmar av expertarbete.
Informationstjänsten har hand om informationsstöd för lagberedning i samråd med statsrådets
informationstjänst. Uppdragen är krävande och de utförs ofta som teamarbete eftersom det behövs ingående kunskaper i bibliotekets expertområden och informationssökning på flera olika
språk i utländska databaser. Den här typen av högspecialiserade uppdrag blir allt fler. Under 2019
kom det in 20 begäranden om informationsstöd för lagberedning.
Infopaket
Det var valår och riksdagen förberedde därför inte så många lagprojekt. Följaktligen publicerade
biblioteket bara fem nya informationspaket om lagprojekt. Dessutom sammanställdes fyra infopaket om historia och samhälle.
Bibliotekets infopaket, i synnerhet de som behandlar lagprojekt, är kända och populära bland
experter inom olika ämnesområden, men utnyttjas också flitigt av exempelvis riksdagens utskott.
Infopaketen och satsningar på innehållet finns inskrivna i servicestrategin som en av de viktigaste
utvecklingsuppgifterna.
Utbildning
När den nya riksdagen tillträdde gav biblioteket nya riksdagsledamöter och deras assistenter
introduktion i att använda sökfunktionerna för riksdagshandlingar och flera andra av bibliotekets
tjänster. Tillsammans med interna utredningstjänsten och utbildningstjänsten i riksdagens kansli
kompletterade biblioteket riksdagens intranät med en sida med kunskapsstöd för de nya ledamöterna.
Sammanlagt 759 personer deltog i bibliotekets öppna respektive interna utbildningar. Under valåret låg fokus i utbildningen på hur EU-ärenden handläggs i Finland. Det var ett livligare utbildningsår än året innan.
Tillsammans med centrumbiblioteket Ode ordnade biblioteket och riksdagsinformationen fyra informationstillfällen om riksdagsfrågor i Maijasalen på Ode. De belyste riksdagsval, medborgarinflytande, Riksdagshusets historia och lagstiftningsarbete.
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I samarbete med Åbo universitet, Tammerfors universitet och Åbo Akademi ordnades studia generalia bestående av sex aktuella föreläsningar kring temat Vaikuttamisen vuosi (ung. Påverkansåret). De direktsändes också på nätet för allmänheten.

Webbtjänster
Projektet för att införa bibliotekssystemet Alma inleddes under hösten i samarbete med andra
högskolebibliotek. Biblioteket börjar använda systemet 2020. Projektet började förberedas i ett
flertal arbetsgrupper: kundservice och utlåning, katalogisering och förvärv, innehållsbeskrivning
och e-medier. Vi fick ta del av erfarenheter och tips från Almabiblioteken i Örebro och Stockholm.
Tjänsten för öppna data utvidgades med uppgifter om riksdagsledamöter och gamla digitaliserade
riksdagshandlingar (1907–2000). För närvarande täcker tjänsten in uppskattningsvis 90 procent av
innehållet på riksdagens publika webbplats. Under året ökade intresset avsevärt för tjänsten för
öppna data, och biblioteket kommer att satsa mer på att förbättra användarvänligheten.
Biblioteket deltog i en rad utvecklingsprojekt för offentliga webbplatser och intranät i samarbete
med riksdagsinformationen. Bland de viktigaste projekten märktes en responsiv webbplats, förbättrade sökfunktioner och en ny version av intranätet.
Videoproduktionen ökade, i synnerhet videointervjuerna med forskare som anlitar biblioteket.

4. Beståndsutveckling
Vid sidan av den normala verksamheten fortsatte samlingstjänsten med förberedelserna inför det
nya bibliotekssystemet. Personalen deltog i arbetet med att lägga fast en kravspecifikation tillsammans med andra Almabibliotek. Dessutom fick personalen introduktion i hantering av bestånd
och medier. Samtidigt kontrollerades och korrigerades databasen.
Förvärven av tryckta böcker var en aning fler än året innan. Andelen köpta medier var oförändrad
jämfört med 2018. Utbudet av gratismaterial var stort, eftersom biblioteket vid riksdagsval får
många donationer när ledamöterna tömmer sina arbetsrum.
I slutet av året fanns det knappa 330 000 poster i databasen Selma. Utöver monografier och periodiska publikationer katalogiserades 478 artiklar ur juridiska tidskrifter och monografier, företrädelsevis finländska, i databasen. Primärkatalogiseringen stod för nästan 60 procent i relation till
sekundärkatalogiseringen, som tar poster ur andra databaser.
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De elektroniska tidskrifterna och tidningarna omfattade cirka 3 700 titlar. Katalogiserade böcker
och artiklar i elektroniskt format ökade till 4 691 i Selma. Årets specialprojekt var att föra in metadata från infopaketen i biblioteksdatabasen.
Tjänstemännens och utskottens referenssamlingar kompletterades med 329 volymer samt läse
salarna och enheterna med 364 finländska och 57 utländska tidningar.
Material som återlämnades från referensbiblioteken och gallrades ut i riksdagsledamöternas arbetsrum införlivades i bestånden, skickades till Depåbiblioteket eller lades till utgallrat material
som besökarna får ta med sig. Magasinerade inbundna riksdagshandlingar distribuerades till riksdagen och till bibliotek som vi har bytesavtal med. Samarbetet med internationella organisationer
och andra samarbetspartner fungerade bra, precis som under tidigare år.

5. Bibliotekets expertområden

Författningssamlingen – ett sammanhängande stråk av riksdagshandlingar ända från ståndslantdagen fram till i dag.
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Riksdagskunskap
Riksdagshandlingarna från enkammarriksdagen finns tillgängliga via användargränssnittet Digitaliserade riksdagshandlingar 1907–2000. Funktionen togs fram 2019 och ingår nu i riksdagens öppna data. Stora mängder digitaliserade riksdagshandlingar delades ut till besökarna, som samtidigt
fick information om hur de kan använda webbfunktionen på egen hand.
Biblioteket är representerat på centralkansliets veckomöten, där man går igenom vad som kommer att behandlas i plenum den kommande veckan. Där får biblioteket aktuell information om
ärenden under behandling, bland annat för att kunna uppdatera infopaketen om lagprojekt.
De frågor om riksdagen som ställs till informationstjänsten representerar ett brett spektrum. Riksdagshandlingar är efterfrågade. Dessutom ställs det frågor om bland annat tidigare och nuvarande
riksdagsledamöter, faserna i behandlingen av ärenden i riksdagen, voteringar i riksdagen, aktuella
riksdagsärenden under behandling, budgeten och mycket annat. Uppgifterna om riksdagsbehandlingen av äldre ärenden behövs för att många av frågeställarna sysslar med historisk forskning.
Riksdagsordlistan innehåller de viktigaste begreppen kring riksdagen: ledamöter, verksamhet och
organisation. Ordlistan är en del av språktjänsten MOT och den ingår också i statsrådets termbank
Valter. Biblioteket uppdaterar ordlistan och arbetet utförs i en särskild arbetsgrupp. Uppdateringen på alla språk blev klar enligt de senaste ändringarna och en kartläggning startade av vilka nya
ändringar som behövs.
Ett nytt infopaket om utvecklingen i riksdagsledamöternas arvoden sammanställdes. Vidare kompletterades Tietopalvelulta kysyttyä, frågor till informationstjänsten, med fler frågor om riksdagen.

Juridisk kunskap
Precis som under tidigare år hörde finländsk juridisk litteratur till det material som lånades mest.
Av de 50 böcker som lånades mest var 42 och av de 50 böcker som reserverades mest hela 46 finländsk juridisk litteratur. Årets mest lånade och reserverade verk var Valtiosääntöoikeus av Antero
Jyränki och Jaakko Husa.
En stor del av den inhemska juridiska litteratur som kommer ut i Finland förvärvas till bibliotekets samlingar. Utländsk juridisk litteratur förvärvas särskilt inom författningsrätt, folkrätt, EU-rätt
och komparativ rätt. Utländsk juridisk kommentarslitteratur om aktuella teman och nya fenomen
förvärvas också till samlingen. Under året var det exempelvis litteratur om utvecklingen inom dataskyddslagstiftningen, juridiska frågor inom digitalisering och juridiska frågor om migration och
flyktingskap.
Frågorna till informationstjänsten gäller mestadels ändringar i författningar och förarbeten till
dem. Andra typiska uppdrag är förfrågningar om var man får tag på upphävda författningar samt
begäranden om litteratur kring ett visst juridiskt ämne.
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Utöver informationspaketen publicerades också annan information om juridiska teman på bibliotekets webbplats, bland annat svar på sådana frågor av allmänt intresse som ofta ställs till oss. Det
var bland annat frågor om hur gränsen för myndighetsålder och åldersgränserna för allmän och
lika rösträtt har utvecklats de senaste hundra åren.
Bibliotekets juridiska tjänster presenterades på Juristdagen, som arrangerades av Finlands Juristförbund i Mässcentrum.

Samhällskunskap
Samhällskunskap avser framför allt information om det finländska samhället, Europeiska unionen
och internationella organisationer. Europeiska unionen och Förenta nationerna stod i fokus. Det
hängde samman med att Finland var EU-ordförande och FN:s viktigaste konvention om mänskliga
rättigheter, nämligen konventionen om barnets rättigheter, fyllde 30 år i november. Det avspeglades i många frågor till informationstjänsten.
Vidare kom det in frågor om aktuella samhälleliga teman, bland annat brottsrekvisit för hatretorik, vårdardimensionering inom äldreomsorgen och former för produktion av bioenergi. Det kom
också in många frågor om Finlands politiska historia.
Aktuella teman hade företräde i bibliotekets upphandlingspolicy. Klimatfrågor, miljöskydd, energipolitik och naturvänligt företagande var centrala teman, när biblioteket köpte in böcker inom
området samhälle.
Förste informationsspecialisten inom samhällskunskap höll ett föredrag om skrivna och oskrivna
regler i riksdagen. Tillställningen ingick i föredragsserien Tarinoita Arkadianmäeltä, historier från
Arkadiabacken. Med anledning av föredraget blev förste informationsspecialisten inbjuden till en
stor intervju om samma ämne i radioprogrammet Politiikkaradio.

15

6. Riksdagens arkiv
Biblioteket var med och förberedde kansliets upphandling av ärendehanteringssystem. Det var
det projekt som sysselsatte arkivet allra mest 2019. Tillsammans med Statens revisionsverk handlade arkivet upphandlingsdokumenten och organiserade konkurrensutsättningen. Projektet för
att införa ärendehanteringssystemet inleds 2020.
Arkivet deltog fortsatt aktivt i uppdateringen av systemet för hantering av riksdagsärenden, och
definierade i det syftet funktioner och testade delar som levererades.
Under året mikrofilmades 100 838 sidor dokument från utskotten och protokoll från kanslikommissionen. Det omfattade sammanlagt 1 076 mikrokort.

De nya riksdagsledamöterna fotograferades i början av valåret.
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Bildarkivet
Under året förmedlade bildarkivet totalt 8 677 bildlån. Som tidigare ökade lånen eftersom det var valår. Nedladdningarna och visningarna av bilder var 4 650.
De bilder på riksdagsledamöter och aktuella tilldragelser i riksdagen som finns utlagda på Flickr
får ett stort antal klickningar. Exakta siffror på antalet nedladdningar finns inte att tillgå, men
bilder hade visats hela 959 073 gånger. Det stora antalet kan delvis förklaras med att Finland var
ordförandeland i EU och av att bilderna under ordförandeskapet huvudsakligen distribuerades via
Flickr.
Bildarkivet sökte också bilder via andra bildtjänster och samlingar för riksdagens publikationer.
Under året var bildarkivet extra sysselsatt med att upphandla fotografering av riksdagsledamöterna, att ordna med fotograferingen av ledamöterna och att snabbt förmedla bilderna till olika
bildtjänster.
Registratorskontoret
Registratorskontoret diarieförde 1 148 nya ärenden, avslutade 1 178 ärenden och registrerade 4
916 interimistiska åtgärder. Varje arbetsdag diariefördes i snitt 29 åtgärder. Den brådaste dagen
inföll den 14 maj, när 145 ärenden diariefördes. Det var bland annat arbetsavtal för ledamotsassistenter och ansökningshandlingarna för sex lediga tjänster vid kansliet.
Arkivet för muntlig historia
Arkivet intervjuade tio riksdagsveteraner. Intervjuerna var i snitt 7 timmar och 4 minuter långa,
vilket motsvarar 196,5 textsidor. Femton intervjuer skrevs ut, och därmed blev alla återstående
intervjuer transkriberade under valåret. Forskarna har nu tillgång till 437 intervjuer. Tolv forskare
fick tillgång till intervjuer för vetenskapliga ändamål och de använde hundra intervjuer i sina studier.
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7. Evenemang och intressentgrupper

Under året tog vi ett helt nytt grepp om evenemangsproduktionen. Utöver utställningar ordnade
vi föreläsningar, boksläpp och författarträffar.
I samarbete med teamet för medborgarinformation inom utrednings- och informationsavdelningen förberedde vi föredragsserien Tarinoita Arkadianmäeltä, det vill säga historier från Arkadiabacken. Utskottsrådet Peter Saramo och direktör Katriina Kuusinen berättade historier och
episoder från sin långa tjänstemannakarriär i riksdagen. Vidare presenterade biträdande informationschef Rainer Hindsberg Riksdagshusets historia och förste informationsspecialist Timo Turja
talade kring temat skrivna och oskrivna regler i riksdagen. Föredragen lockade stor publik och
Aurorasalen var proppfull.
I oktober släpptes boken Politiikan kuvat av forskaren Susanna Virkki, som hade forskarplats i
Riksdagsbiblioteket. Boken bygger på valaffischer från riksdagens arkiv och en rad intervjuer med
politiker. På evenemanget intervjuades talman Matti Vanhanen, riksdagsledamot Päivi Räsänen
och tidigare riksdagsledamoten Hannele Luukkainen. Boken gav arkivets samlingar extra synlighet
i radio, teve och tidningar.
I slutet av året ordnades evenemanget Boksamtal två gånger. Olli Rehn h Erkki Liikanen, två kända
personer med mångårig erfarenhet från politik och samhälle, berättade om sina nyutkomna
böcker och händelserika år för en stor publik.

Boksamtal. Olli Rehn intervjuas av biblioteksdirektör Antti Virrankoski den 26 november.
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Boken Politiikan kuvat släpps i biblioteket den 23 oktober. Päivi Räsänen, Susanna Virkki och Vilja Perttola.

Utställningen TALK invigdes på biblioteket den 31 januari.
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Utställningar
31 januari–1 mars. ”TALK – en utställning om de papperslösa” bestod av trettio verk i olja. De visade människor som konstnären och journalisten Barbara Savolainen hade mött på flyktingförläggningar och på gatorna i flera städer 2015–2019. Utställningen öppnades av talman Paula Risikko.
Riksdagens grupp för mänskliga rättigheter ordnade en diskussion om temat den 14 februari.

15 mars–30 april. Utställningen ”Me haluamme luvata kaikkea hyvää kaikille” (ung. Vi vill lova alla
allt gott) visade valaffischer och ingick i bibliotekets egen produktion. Den ägde rum lagom inför
riksdagsvalet. Utställningen var uppdelad tematiskt på ett intressant sätt. Några exempel: evigt
unga veteraner, när gammal kärlek rostar, rörliga och rörande kandidater, betalar ni för mycket
skatt. Utställningen blev en succé och personerna bakom den intervjuades i olika medier.
13 november–3 december. Fotografen Karoliina Paatos ställde ut bilder under temat ”Toivoa etsimässä” (ung. På spaning efter hopp). Den beskrev flickors vardag i länder där klimatförändringen
inte bara är ett hot vid horisonten. Utställningen och en tillställning med anledning av FN:s internationella barndag arrangerades av riksdagens grupp för flickor och global utveckling och organisationen Plan International Finland, som arbetar för barnens rättigheter.
Biblioteksbesök
Biblioteket och arkivet besöktes av 601 personer; de mest långväga gästerna kom från Sydkorea
och Ungern. Precis som under tidigare år besöktes biblioteket av studerande i juridik och historia
från olika högskolor och universitet, bland annat studerande från fakultetsorganisationen Pykälä
ry för juridiska studerande vid Helsingfors universitet och studerande i krigshistoria vid Försvarshögskolan.
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Internationell verksamhet
Finland stod värd för årsmötet för överbibliotekarierna vid de nordiska parlamentsbiblioteken.
Gästerna fick information om projektet för kunskapsstöd för beslutsfattande och e-biblioteket. De
fick ta en närmare titt på Riksdagshuset, men också besök på centrumbiblioteket Ode och konstmuseet Amos Rex stod på programmet.
Internationella biblioteksorganisationen IFLA ordnade årets världskongress i Aten, Grekland. Biblioteksdirektören deltog i parlamentsbibliotekens sektormöte och två av bibliotekets informationsspecialister i generalförsamlingen. Det bärande temat på kongressen var FN:s mål för hållbar
utveckling.
Vidare deltog bibliotekspersonal i de nordiska parlamentsbibliotekens personalmöte i Sverige, ett
möte för EU:s depåbibliotek i Italien, ECPRD-möten i Spanien och Slovenien och i en studieresa
inom arkivområdet till Nederländerna.
Biblioteksdirektören fick inbjudan till konferensen The International Seminar for Parliamentary
Research Services i Sydkorea, där han presenterade projektet för kunskapsstöd till riksdagens beslutsfattande.
IFLA:s världskongress ägde rum i Aten. Utflykt till Akropolis.

21

8. Personal
I slutet av året hade biblioteket 36 medarbetare; två av dem var visstidsanställda. En tjänsteman
hade förkortad arbetstid. Dessutom arbetade en högskolepraktikant på informationstjänsten.
Under året gick informationsspecialisten Mirja Pakarinen i pension den 1 augusti, informatikern
Tuula Kurtti den 30 september och amanuensen Pirkko Kaitaharju den 31 december.
Fem högskolepraktikanter arbetade i kortare
och längre anställningar på biblioteket. Två av
dem, Johanna Torretta och Henri Pitkänen, fick
anställning för viss tid som sekreterare på informationstjänsten efter praktiktiden.
Hannu Markkanen, magister i samhällsvetenskaper, utnämndes till en tjänst som informationsspecialist från och med den 1 februari.
Han sade dock upp sig under prövotiden.
Tjänsten ledigförklarades på nytt och filosofie
magister Jenni Mikkonen utnämndes till tjänsten från och med den 11 november.
Nätverksamanuensen Leena Karjalainen fick
statens tjänsteutmärkelsetecken för 30 år i
statlig tjänst. Den förlänades av republikens
president den 29 november. Informationsspecialisten Sari Koski och bildamanuensen Tarja
Venesvirta fick riksdagsmedaljen för 15 år i
riksdagens tjänst.
Biblioteket höll sin utvecklingsdag på ön Lonna den 27 augusti. Temat för dagen var att utveckla sin digitala kompetens. Utomstående
föreläsare var professor Marcus Norrgård från
Helsingfors universitet, som är chef för IPR University Center och ordförande i Upphovsrättsrådet.
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Under året genomfördes ett utbildningsprogram för digital kompetens avsedd för hela personalen. Den bestod av kurser som biblioteksanställda själva sammanställde inom sina kompetensområden, valfria webbkurser och utbildningar som riksdagen ordnade.
På rekreationsdagen den 24 maj åkte personalen till Åbo, där vi besökte Åbo hovrätt och Klosterbackens hantverksmuseum. På hösten ordnades ett besök på Helsingfors universitetsmuseum.
Samtidigt fick medarbetarna beundra ett annat stort verk i Helsingfors av J.S. Sirén, arkitekten
som ritade Riksdagshuset, nämligen tillbyggnaden av universitetets huvudbyggnad.

9. Statistik över biblioteksservicen
Nyckeltalen över bibliotekets verksamhet påverkas alltid av valår, eftersom en stor del av riksdagsledamöterna och därmed biblioteksanvändarna byts ut. Det tar sin tid för den nya riksdagen att
komma i gång med arbetet och de nya lagprojekten är inte särskilt många det första året. I takt
med att valperioden framskrider ökar behovet av information och material. Det ger utslag i statistiken över användningen av biblioteket. Valåret skilde sig från andra år också i det hänseendet att
efterfrågan på bilder var betydligt större än året innan.
Entréerna till riksdagen byggdes om och var stängda i tre månader. Också det inverkade på statistiken. I synnerhet antalet lån och besök var färre än 2018. Å andra sidan hade biblioteket fler
besökare än på många år i relation till öppettiderna.
Biblioteket används i allt större utsträckning via webben, och det är en användningsform som är
betydligt svårare att registrera i statistiken än antal lån och besök. Då måste man i stället för antal
och volymer kunna mäta vilket genomslag expertinnehåll och tjänster har. Av återkopplingen från
användarna och även av en användarenkät kan man sluta sig till vilken roll biblioteket spelar för
forskningen inom samhälle och juridik.
Bibliotekets öppenhet och tillförlitlighet ses som viktiga värden i samhället. Det har vi sett, inte
minst av kommenterarna om de nya säkerhetsarrangemangen.
Även om många uppskattar det traditionella, tysta och ärevördiga biblioteksrummet, välkomnas
också det nya projektet för ett e-bibliotek med glädje.
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Kostnadsstruktur 2019

Löner och arvoden inkl. bikostnader
Förvärv
Övrigt
Totalt

2 462 609
465 477
171 406
3 099 692
6%
15 %

Löner och arvoden inkl.
bikostnader
Förvärv
Övrigt

79 %

Service
Antal besök

25 000

Besök/öppetdag

130

Öppettider per år, dagar

189

Lån totalt

55 480

hemlån

10 111

läsesalån

679

fjärrlån

2 027

omlån

34 223

omlån över disk

8 440

Arkivlån

283

Bildlån

8 677

Uppdrag, informationstjänsten

1 399

Informationssökningar

3 500

Kurser i informationssökning, deltagare

759

Presentationer av biblioteket, deltagare

601

Evenemang i biblioteket, deltagare

1 254

Infopaket

9

Intervjuer med riksdagsveteraner

10
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Lån och omlån
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lån

27732

17306

16821

14859

16352

14990

17415

15 316

12817

Omlån

65361

59478

62873

50054

55943

54115

51585

55 581

42663

Totalt

93093

76784

79694

64913

72295

69105

69000

70 897

55480

Tillväxt i de tryckta bestånden
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gratis

2814

2664

2621

2584

1763

1563

1419

1700

Köpta

3006

3048

2967

2859

2362

2184

2184

2058

Totalt

5820

5712

5588

5443

4125

3747

3603

3758
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Bilaga 1. Nya infopaket (på finska) publicerade på Riksdagsbibliotekets webbsida 2019

Infopaket om lagprojekt
Reformen ava familjeledigheterna
Ändringar som krävs i vår lag om medborgarinitiativ på grund av EU:s förordning om medborgarinitiativ
Revidering av upphovsrättslagen – genomförande av DSM-direktivet i Finland
Avkriminalisering av cannabisbruk
Genomförande av EU:s rättsakter om avfall
Infopaket om historia och samhälle
Striden om regeringsformen 1918–1919, del 2 Republikens återkomst
Regeringsbildningen i Finland
OECD
Riksdagsledamöternas arvoden
Fråga informationstjänsten – svar på vanliga frågor
Var hittar jag information om det kommande EU-valet 2019?
Hur har myndighetsåldern förändrats sedan 1898?
Hur har allmän och lika rösträtt utvecklats de senaste hundra åren?
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Bilaga 2. Förtroendeuppdrag, arbetsgrupper m.fl. medlemskap

Förtroendeuppdrag/arbetsgrupp m.m. i riksdagen 		

Person

Riksdagens projekt för öppna data, projektgruppen 		
Karhula (projektchef)
Riksdagens grupp för informationssamhället, direktionen
Karhula
Arbetsgruppen för Riksdagsordlistan 				
Hakala (ordförande)
Eduskuntatutkimuksen keskus, ledningsgruppen 		
Krekola (ersättare)
Eduskunnan ammattiosasto EMO (riksdagens fackavdelning),
styrelsen 								
Kurtti, Kämäri (båda ersättare)
Eduskunnan virkamiesyhdistys EVY (riksdagens tjänstemannaförening),
styrelsen								Turja, Peuhkurinen
Eduskunnan virkamiesyhdistys EVY, informatör 		
Peuhkurinen
Riksdagens arbetarskyddskommission 				Turja
Riksdagsbiblioteket, styrelsen					
Kajava, Rajala (ersättare		
fr.o.m. 25.9 								
Stenvall, Koski (ersättare)
Ungdomsparlamentet, arbetsgrupp				
Hakala (ordförande), Krekola

Förtroendeuppdrag/arbetsgrupp m.fl. medlemskap inom biblioteks- och arkivområdet i
nationellt och internationellt samarbete
EU:s nätverk för depåbibliotek 						Peuhkurinen
Helsingfors universitets biblioteksdelegation på centrumcampus 		
Krekola
Bibliotekskanalen, redaktionen
					
Karhula
Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund,
styrelsen, 									
Virrankoski
arbetsgruppen aineiston saatavuus					
Kajava
Projektgruppen för ett nytt bibliotekssystem 				
Karhula
Nätverket för vetenskapsbibliotekens servicechefer 			
Virrankoski
Expertgruppen för beskrivande metadata (Kumea) 			
Uurasjärvi
Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö, styrelsen 				
Krekola
Biblioteksnätverket för samhällskunskap 				
Korkeila
Yleinen suomalainen asiasanasto, uppdateringsgruppen 		
Peuhkurinen
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Bilaga 3. Publikationer 2019
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2018. Helsingfors 2019, 27 s.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_4+2019.pdf
Eduskunnan kirjasto suosittelee: kirjoja, artikkeleita, verkkojulkaisuja tai -sivustoja Eduskunnan
kirjaston aihealueilta.
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/default.aspx
Hakala, Kristiina: Mitä palveluja ja aineistoja eduskunta tarjoaa opettajille? Historian ja
yhteiskuntaopin opettajien liiton jäsenlehti (2019):1, s. 38.
Kansanedustajien lukusaliin ja F-talon sanomalehtisaliin tilatut koti- ja ulkomaiset lehdet (finländska och utländska tidningar i ledamöternas läsesalar och tidningsläsesalen i hus F). Närmare
information på riksdagens intranät.
Korkeila, Sirkka-Liisa & Holopainen, Mika: Kirjastot ja tietopalvelut muutoksessa:
verkkoviestintää ja huolta tulevaisuudesta. Signum (2019):3, s. 127–132.
https://journal.fi/signum/article/view/86987/45893
Korkeila, Sirkka-Liisa & Holopainen, Mika: Yhteiskunnallisen tiedon kirjastoverkosto - koulutusta
ja kollegiaalista tukea verkosta. Signum (2019):1, s. 19–21.
https://journal.fi/signum/article/view/80282/40955
Luettelo kirjastoon vuonna 2019 tulevista aikakaus- ja sanomalehdistä = Förteckning över bibliotekets tidskrifter och tidningar år 2019. Helsingfors 2019. 15 s.
Parlamenttikirjasto – Eduskunnan kirjaston blogi (perustettu 24.7.2007). Riksdagsbibliotekets
blogg på finska.
http://parlamenttikirjasto.blogspot.com/
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018. Helsingfors 2019, 27 s.
https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/B_4+2019.pdf
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Selma-kokoelmatietokannan uutuudet RSS-syötteinä aiheittain.
https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/Sivut/rss.aspx#uutuuskirjat
Selma-kokoelmatietokannan uutuudet RSS-syötteinä kahden viikon ajalta.
https://selma.linneanet.fi/rss/kaikki.xml
Suosittelemme: tietokirjoja. Ansvarig redaktör: Päivi Erkkilä. Ett urval rekommenderade publikationer och artiklar som finns på riksdagens intranät.

Foto: Hanne Salonen, utom s. 20 Heikki Rajala, s. 21 Sari Koski och s. 23 Henri Pitkänen.
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