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R I K S D A G SBIBLIOTEKET
Biblioteket för dig som behöver information
om samhälle, juridik och riksdag

1872
1913

Riksdagsbiblioteket inrättas

Riksdagsbiblioteket öppnas för alla

Riksdagsbiblioteket är öppet för
alla. Utöver riksdagen betjänar
biblioteket alla som behöver
information om riksdag, juridik
eller samhälle. Största delen av
beståndet är fritt tillgängligt för lån.
Riksdagens arkiv finns i anslutning
till biblioteket.
Närmare information om bibliotekets och arkivets service finns på vår
webbplats www.riksdagen.fi/biblioteket.
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Vad står Riksdagsbiblioteket
till tjänst med?
Bli du med Riksdagsbiblioteket!

Största delen av biblioteksservicen är gratis. Fyll i en
ansökan i kundtjänsten så får du ett lånekort. Observera att du måste legitimera dig. Lånekortet behövs för
att låna, förnya lån, reservera utlånat material och göra
magasinsbeställning.
Lån och användning av medier

Du kan låna material på biblioteket eller anlita fjärrlåneservicen på andra bibliotek. Största delen av beståndet kan lånas fritt, men exempelvis tidningar kan du
bara läsa i bibliotekslokalerna. Personalen ger gärna
närmare information om biblioteket, samlingarna, de
publika datorerna och hur man beställer arkivmaterial.
Den öppna samlingen på självbetjäningsvåningen har
litteratur från och med 1998 indelad ämnesvis. Dessutom
ingår det tidningar och tidskrifter från och med 2005 plus
kommittébetänkanden. I databasen Selma kan du kontrollera på vilken hylla publikationerna finns.
Den öppna samlingen på betjäningsvåningen innehåller tidskrifter till och med 2004.
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Största delen av beståndet förvaras i magasin. Hit hör
exempelvis låneexemplar av riksdagshandlingarna,
äldre litteratur och flertalet publikationer från utländska organisationer. För att få tillgång till dem måste
du göra en magasinsbeställning i databasen Selma. Alternativt kan du skriva uppgifterna på ett lånekvitto i
kundtjänsten.
Publikationer lånas via kundtjänsten och lånetiden
är 28 dagar. Lånen kan förnyas högst tolv gånger.
Referensbiblioteket innehåller riksdagshandlingar,
författningssamlingen, lagböcker från olika länder,
de viktigaste juridiska verken, uppslagsverk och ordböcker.
Det finns publika datorer där besökarna kan använda databasen Selma. Datorerna har också de vanligaste
Office-programmen.
Biblioteket är utrustat med trådlöst nätverk (wi-fi)
och det är tillåtet att använda egen bärbar dator.
Biblioteket har en kombinerad läsapparat och skanner för mikrofilmer, till exempel för att läsa gamla tidningar och arkivdokument. Reservera apparaten i förväg i kundtjänsten!
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Fjärrlåneservice – låna var du vill i Finland

Det finns också en kopiator och två skanner för kopiering av tryckt material.
På en av de publika datorerna kan man gratis skriva
ut riksdagsmaterial på riksdagens webbplats och författningar i Finlex.
Alla apparater och det trådlösa nätet är avsedda för
forskning, informationssökning och studier.

Informationstjänst och informationssökning

Informationstjänsten hjälper till med informationssökning och söker också fram mer ingående information om riksdag, lagstiftning och samhälle. Du kan
ställa dina frågor personligen på informationstjänsten, per telefon, per e-post eller på ett formulär på vår
webbplats.
Boka gärna tid i förväg. Då får du personlig vägledning i användningen av informationskällor av våra informationsspecialister.
Biblioteket har publika datorer med uppkoppling
där man kan söka information på egen hand. De har
åtkomst till dels ett flertal finländska och utländska
databaser, dels elektroniska tidningar och böcker.
På vår webbsida hittar du hjälpmedel för informationssökning, bland annat databasen Selma, ämnes–
ordslistan EKS och informationspaketen om lagprojekt (LATI). Där finns också informationspaket med
dokument från Europeiska unionen och internationella organisationer, plus författningsdatabaser och
andra ämnen.

Du kan låna material ur Riksdagsbiblioteket via andra
bibliotek.
Fjärrlåneservicen beställer material från andra bibliotek till riksdagsledamöter, riksdagspersonal och
forskare inom bibliotekets ansvarsområden.

Användarutbildning i informationskällor och
biblioteksvisningar

Personalen ger gärna information om biblioteket och
arkivet. Vi ordnar regelbundet kurser om informationskällor. Alla intresserade är välkomna. Grupper
kan beställa kurser i informationsresurser inom bibliotekets ansvarsområden.
Dessutom kan grupper boka in sig för visning och
guidning.
Läs mer om kurser och visningar på vår webbplats.

Läsesalen och forskarsalen

Biblioteket har en läsesal med 70 platser och ett referensbibliotek. Materialet i referensbiblioteket får bara
användas i bibliotekslokalerna.
Forskarsalen har 10 platser, som delas ut halvårsvis
utifrån ansökningar. Platserna ges företrädesvis till
forskare som använder samlingarna i Riksdagsbiblioteket och riksdagens arkiv i sin forskning.

Hjälp vid informationssökning:
•
•
•
•
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informationspaket om olika ämnen
informationspaketen i serien LATI
ämnesordsregistret EKS
riksdagshandlingarna - det finländska 		
parlamentstrycket, handledning.

Vad finns det i
Riksdagsbiblioteket?
Riksdagsbiblioteket har ett omfattande utbud av både
finländsk och utländsk juridisk och samhällsorienterad litteratur och riksdagsdokument.
Biblioteket erbjuder alla information om riksdagen
och riksdagens verksamhet. I samlingarna ingår litteratur om olika parlament och den trycka versionen av
riksdagshandlingarna inklusive plenarprotokoll. Nyare handlingar med anknytning till riksdagens arbete
finns på www.riksdagen.fi. Dessutom har riksdagens
arkiv mycket annat material om riksdagen. Det finns
också dokument från parlamenten i andra länder.
Den juridiska samlingen består av bland annat
elektroniska och tryckta lagböcker, finländska och
utländska författningar, riksdagshandlingar, kommittébetänkanden, rättsfallssamlingar och juridisk litteratur.
I den samhällsvetenskapliga samlingen ingår det
bland annat böcker, tidningar, tidskrifter och elektroniska medier om politik, samhällshistoria och internationella relationer. Dessutom har biblioteket dokument och publikationer från EU och flera internationella organisationer och organ, bland annat FN och
dess fackorgan, OECD och Europarådet, plus litteratur
om deras verksamhet.
Läs mer om vårt material om områdena riksdag,
juridik och samhälle på vår webbplats.

De digitala arkiven med nationellt kulturmaterial är
åtkomliga på Riksdagsbiblioteket. De består av ett radio- och tevearkiv, ett arkiv för webbsidor och bland
annat digitaliserade gamla tidskrifter.
Finns inte den bok du söker i samlingarna? Då kan
du föreslå att vi köper in den. Skicka e-post till biblioteket.samlingar@riksdagen.fi eller fyll i formuläret för
inköpsförslag på vår webbsida.

Selma finns på webben och ingår i tjänsten Finna.fi

Databasen Selma innehåller aktuell information om
samlingarna i Riksdagsbiblioteket. Där kan du kontrollera dina lån och förnya dem till exempel på din
hemdator. Du kan reservera utlånade verk och göra
magasinsbeställningar. I Selma kan du också söka information om böcker och artiklar inom området juridik, som publicerats i Finland.
Söker du litteratur inom något särskilt område?
Använd då vårt ämnesordsregister (EKS). Där kan du
göra systematiska sökningar direkt i Selma.
Du hittar Selma via bibliotekets webbplats eller
direkt genom adressen eduskunnankirjasto.finna.fi.
Selma ingår också i tjänsten Finna.fi.
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Riksdagens arkiv finns
i anslutning till biblioteket
Hur dokumenten får användas

Riksdagens arkiv är öppet för alla. Där förvaras huvudsakligen bara dokument som kommer till i riksdagen. I de flesta fall får du använda tryckta eller
mikrofilmade versioner i bibliotekslokalerna. Beställ
originalhandlingar och mikrofilmade versioner med
låneformulär i kundtjänsten.
Merparten av arkivhandlingarna är offentliga.
Men en liten del av utskottsdokumenten är sekretessbelagda i 25 år eller tills utskottet upphäver sekretessen. Man kan ansöka om tillstånd att få tillgång till
sekretessbelagda handlingar. Vänd dig till personalen i
arkivet eller kundtjänsten för närmare information.
Arkivet utför mindre informationssökningar gratis.

med sak- och personregister.
Alla originaldokument har inte getts ut i tryck.
Detta gäller bland annat utskottsprotokoll inklusive
bilagor och akter, omröstningsresultat från plenum
och talmanskonferensens protokoll.

Riksmöteshandlingar

Arkivet för muntlig historia med riksdagsveteranernas minnen

Riksdagens arkiv förvarar originalhandlingar från
ståndslantdagarna, från 1863 och 1864 års lantdag ända fram till 1905 och 1906 års urtima ståndslantdag.
Handlingarna är arkiverade efter lantdag och stånd.
Där ingår också dokument från icke adliga stånd och
utskott som tillsattes vid lantdagarna. Originalhandlingarna från adelsståndet finns i Riddarhuset.
Arkivet har originalhandlingarna från enkammarlantdagen, senare riksdagen, som inledde sin verksamhet 1907. Protokollen från plenum och andra viktiga
riksdagshandlingar finns tillgängliga i tryckt version
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Specialsamlingar

Arkivet förvarar också flera tiotal fristående dokumentoch materialsamlingar som har kommit till i riksdagen
eller som i övrigt tangerar verksamheten i riksdagen.
En förteckning över specialsamlingarna finns framlagd
i biblioteket och på arkivets webbsida.

Arkivet innehåller djupintervjuer med tidigare riksdagsledamöter och nuvarande ledamöter med en lång
riksdagskarriär. Intervjuerna är i snitt ungefär sex timmar långa och behandlar riksdagsveteranernas politiska karriär och framför allt deras arbete som riksdagsledamöter.
Biblioteksdirektören kan bevilja tillstånd för att
använda intervjumaterialet för forskning utifrån ansökan och forskningsplaner. Intervjutexterna sänds per
e-post till de som fått forskningstillstånd. De kan
också läsas i biblioteket på cd-rom.

På mikrofilm finns:
•
•
•
•

utskottsmaterial (1907–)
kanslikommissionens protokoll (1985–)
resultaten från omröstningar i plenum (1975–)
protokollen från riksdagens lönedelegation
(1970–1992).

Följande finns digitaliserade i PDF-format på
cd- och dvd-rom:
•

Utskottshandlingar (2003–).
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Bildarkivet

Riksdagens bildarkiv har fotografier med motiv från
riksdagen och riksdagens arbete. Största delen av fotografierna är från 1960-talet och framåt. Historiskt
material finns bara slumpmässigt.
Digitala bilder lånas ut gratis för informationsändamål. Däremot ges bilder inte ut för marknadsföring
eller reklam.
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En liten del av samlingen i bildarkivet finns på riksdagens bildtjänst https://bildtjanst.riksdagen.fi/.
Aktuella bilder från riksdagen publiceras på riksdagens Flickr-konto FinnishParliament (www.flickr.
com/finnishparliament). Bilderna får användas för informationsförmedling förutsatt att god sed följs.
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regler för dig som använder riksdagsbiblioteket

1§
Riksdagsbibliotekets uppgifter och service

Riksdagsbiblioteket, som hör till riksdagens kansli, skall
inom sitt verksamhetsområde vara ett centralarkiv för
riksdagen och ett offentligt centralbibliotek för juridisk
kunskap, samhällskunskap och riksdagskunskap [Lag
om Riksdagsbiblioteket (983/1984), 1 §].
Riksdagsbibliotekets ansvarsområden är juridisk kunskap, samhällskunskap och riksdagskunskap. Biblioteket tillhandahåller service genom
rådgivning,utlåning, arkivtjänst, informationstjänst,
utbildning i informationshantering och fjärrlån.
Närmare information om Riksdagsbibliotekets
verksamhet, öppettider och servicen finns på webbplatsen, i broschyrer, på FB-sidan och på anslagstavlan.

2§
Allmänna ordningsregler

Besökarna är skyldiga att följa reglerna för den som
använder Riksdagsbiblioteket och instruktioner från
personalen.
Besökarna får inte uppträda störande i biblioteket
eller skada bibliotekets lokaler eller egendom.
Väskor ska lämnas in i de låsbara skåpen och avlägsnas innan biblioteket stänger. Riksdagsbiblioteket ansvarar inte för egendom som besökarna lämnar i biblioteket.

3§
Användning och lån av material

Biblioteksmedier som lånas på och används i Riksdagsbiblioteket ska hanteras varsamt. För lån, reservation
och omlån av biblioteksmedier krävs det lånekort. Alla
som fyller i en ansökan och bestyrker sin identitet får
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lånekort. Personer under femton år måste ha ett skriftligt samtycke till ansökan om lånekort från vårdnadshavaren. Genom sin underskrift på ansökan om lånekort
åtar låntagaren sig att följa dessa biblioteksregler.
Lånekortet är personligt och det ska visas upp när
man lånar material på biblioteket. Låntagarna svarar
för det material som lånas med deras kort. Dessutom
är de skyldiga att genast anmäla kundtjänsten om kontaktinformationen ändras eller lånekortet förkommer.
Om utlånade biblioteksmedier behövs för arbetet i
riksdagen förbehåller sig biblioteket rätten att begära in
dem med en gång. Låntagarna har rätt att få tillgång till
materialet när det inte längre behövs för arbetet i riksdagen.
Material som är i dåligt skick, material som är
tryckt före 1900 och material ur referensbiblioteket lånas ut bara för användning i kundlokalerna.
Låntagarna åtar sig att återlämna eller förnya lån
senast den dag lånetiden går ut. En låntagare blir spärrad från nya lån om han eller hon inte har förnyat eller
återlämnat sina lån till Riksdagsbiblioteket senast den
dag då lånetiden går ut. Låntagarna måste ersätta förkommet eller förstört material.
Rätten att låna återinträder när materialet har återlämnats eller ersatts.

4§
Användning av arkivmaterial

Besökarna har tillgång till tryckta riksdagshandlingar
på samma sätt som till annat biblioteksmaterial. Kopior
ska alltid användas av arkivmaterial när de är tillgängliga. Arkivmaterial i original får bara användas i kundlokaler som är godkända av Riksdagsbiblioteket. Original
ska återlämnas till kundtjänsten efter varje gång de har
använts. Material i original får bara kopieras av bibliotekspersonalen.
Arkivmaterial beställs genom att man fyller i ett

lånekvitto i kundtjänsten. Genom sin underskrift
förbinder sig låntagaren att följa lagstiftning och anvisningar om dokumenthantering och handlingars
offentlighet. Arkivmaterial kan beställas i förväg per
e-post på adressen biblioteket.arkivet@riksdagen.fi.
Merparten av arkivmaterialet är offentligt. Tillstånd att använda sekretessbelagt material ska anhållas hos riksdagens generalsekreterare. Biblioteksdirektören har rätt att bevilja tillstånd att använda vissa
specialsamlingar i arkivet.

5§
Informationstjänsten

Riksdagsbibliotekets informationstjänst utför på
uppdrag informationssökningar inom bibliotekets
ansvarsområden. Uppdragsgivaren ska som regel få
resultatet inom tre vardagar. Om ett uppdrag är exceptionellt stort ska biblioteket och uppdragsgivaren
avtala särskilt om leveranstiden. Informationstjänsten
tillhandahåller ingen juridisk rådgivning.
Uppdragsgivaren ska bli informerad om eventuella
avgifter för informationssökning när biblioteket tar
emot uppdraget.

ut som fjärrlån.
Vid fjärrlån gäller bibliotekens allmänna anvisningar och det utlånande bibliotekets bestämmelser.

7§
Lokaler och apparater

I Riksdagsbiblioteket har besökarna tillgång till läsesalen, de publika lokalerna och den öppna samlingen
i entrévåningen och den öppna samlingen i självbetjäningsvåningen. Personer som använder bibliotekets
samlingar har förstahandsrätt att använda läsesalarna
och andra arbetsrum.
De publika datorerna och andra apparater är avsedda för forskning, informationssökning och studier.
De ska användas i överensstämmelse med lag och god
sed.
För användningen av forskarsalen och ansökan
om forskarplats gäller de särskilda bestämmelser som
biblioteksstyrelsen har fastställt.
Det finns ett fikarum för besökarna. Det är förbjudet att förtära mat och dryck, prata högljutt och använda mobiltelefon på andra ställen än i fikarummet.
Det är också förbjudet att ha med sig andra djur än ledarhund i bibliotekets lokaler.

6§
Fjärrlån

Riksdagsbiblioteket skaffar fram material på fjärrlån
om en riksdagsledamot eller en tjänsteman i riksdagen behöver materialet för sitt arbete i riksdagen.
Biblioteket skaffar fram material inom bibliotekets ansvarsområden på fjärrlån från andra bibliotek
för forskare på minst licentiatnivå.
Riksdagsbiblioteket skickar fjärrlån och kopior
från sitt eget bestånd till andra bibliotek. Mikrofilmat
och digitalt arkivmaterial ges ut som fjärrlån till bibliotek och landsarkiv. Arkivmaterial i original ges inte

8§
Kopior och kopieringstjänst

Besökarna kan ta kopior av publikationer i Riksdagsbibliotekets samlingarna inom ramen för bestämmelserna i upphovsrättslagen (404/1961). De har också
rätt att beställa avgiftsbelagda kopior av verk i bibliotekets samlingar i enlighet med upphovsrättslagen.
Riksdagsmaterial och Finlexmaterial får skrivas ut på
de datorer som är avsedda för ändamålet.
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9§
Avgifter och ersättningskriterier

Riksdagsbibliotekets avgiftsfria tjänster för alla, serviceavgifter och ersättningskriterier anges i avgiftspolicyn som har fastställts av biblioteksstyrelsen.

10 §
Sekretess för personuppgifter

Riksdagsbiblioteket lämnar inte ut person- eller låneuppgifter till utomstående. Ett undantag är inkassouppdrag när lån inte har återlämnats. I sådana fall
lämnar biblioteket ut uppgifter om personen och de
utestående lånen. En registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/1999) har upprättats för användarregistret och den är tillgänglig på begäran. Låntagarna har rätt att kontrollera registeruppgifterna om
sig själva.

11 §
Avstängning

Direktören för Riksdagsbiblioteket och dennes ställföreträdare har rätt att återkalla rätten att anlita biblioteket för viss tid för den som inte följer dessa regler.

12 §
Antagande av reglerna för användningen av biblioteket

Dessa regler för användningen av Riksdagsbiblioteket är fastställda av styrelsen för Riksdagsbiblioteket
den 27 mars 2014 och de träder i kraft den 15 maj 2014.
Samtidigt upphävs de användningsregler som styrelsen för Riksdagsbiblioteket fastställde den 19 april
2012 och som trädde i kraft den 4 juni 2012.
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Öppettider

Riksdagsbiblioteket har öppet
måndag–fredag		
lördag–söndag		

9−18
stängt

Informationstjänsten, fjärrlåneservicen och arkivjouren har öppet måndag-fredag kl. 9–15
Uppgifter om avvikande öppettider finns på bibliotekets webbplats och Facebook-sida, anslagstavlorna
och ytterdörren.

Besöksadress

Auroragatan 6
Helsingfors
Postadress

Riksdagsbiblioteket
00102 RIKSDAGEN
Telefon

Kundtjänst 		
Informationstjänst (mån−fre 9−15)
Fjärrlåneservice (mån−fre 9−15)
Arkiv (mån−fre 9−15)
Bildarkiv (mån−fre 9−15)
Direktören för riksdagsbiblioteket
Växel 		

09–432 3423
09–432 3432
09–432 3450
09–432 3489
09–432 3438
09–432 3401
09–4321

Webbadresser

FOTO

Webbplats: www.riksdagen.fi/biblioteket
Facebook: www.facebook.com/Eduskunnankirjasto
Blogg: parlamenttikirjasto.blogspot.com
YouTube: www.youtube.com/user/Eduskunnankirjasto
Twitter: Twitter.com/EdariFI
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