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CELIA-KIRJASTO

Katsaus toimintaan 2012 

Celia-kirjasto lainasi ennätysmäärän kirjoja  -  myös asiakasennätys rik-
koutui

Celia-kirjasto lainasi asiakkailleen yli miljoona kirjaa. Määrä on kirjastolle kaikkien aikojen ennätys. Ääni, 
piste-, e- ja koskettelukirjojen lainoja oli yhteensä 1 030 000, missä on neljän prosentin kasvu edelliseen 
vuoteen verrattuna.

Uusia asiakkaita tuli myös ennätysmäärä, reilut 3 300 henkilöä. Uusien asiakkaiden määrä kasvoi edel-
liseen vuoteen verrattuna kahdeksan prosenttia. Yhteensä asiakkaita oli 18 500. Lainauksen ja uusien asi-
akkaiden määrän kasvu johtuu kirjaston palveluiden sekä markkinoinnin voimakkaasta kehittämisestä.  
Kirjastolla on runsaasti potentiaalisia asiakkaita, joita se ei vielä ole tavoittanut.   

Toimintavuosi oli monessa suhteessa hyvä. Asiakastyytyväisyys oli korkealla tasolla, kirjaston lasten-
kirjastotyölle myönnettiin arvostettu Onnimanni-palkinto, kirjasto täydensi tuotevalikoimaansa uuden-
tyyppisellä oppikirjalla, kirjasto edisti saavutettavaa julkaisemista yhteistyössä Suomen Daisy-konsortion 
kanssa, kirjatuotanto oli hyvällä tasolla.   

Toimintavuonna toteutettiin useita hallinnollisia uudistuksia. Organisaatiouudistus, uusi johtamis-
järjestelmä sekä päällikkövaihdokset sitoivat henkisiä voimavaroja, samoin uuden palkkausjärjestelmän 
käyttöönotto ja tulospalkkiojärjestelmän uudistaminen.  Valtion VIP/VY-verkkoon liittyminen osoittautui 
oletettua työläämmäksi, mikä söi voimavaroja eKirjastohankkeen muilta projekteilta. 

Toimintavuonna julkisen sektorin leikkaukset eivät varjostaneet kirjaston toimintaa. Kirjaston määrä-
rahat ovat kuitenkin supistumassa merkittävästi 2014-2016. Miten selvitä palveluiden kysynnän kasvusta 
pienenevän määrärahakehyksen aikana on kirjaston keskeisin haaste tulevina vuosina. Kirjasto pyrkii rat-
kaisemaan tilannetta ohjaamalla palveluiden käyttöä verkkoon. Vuonna 2013 asiakkaiden on mahdollista 
suoratoistaa äänikirjoja verkossa tai ladata kirjoja tietokoneelle tai käyttää erityistä verkkokuuntelulaitetta. 

Verkkojakelussa kirjasto ei aivan saavuttanut  tavoitettaan. Vasta 7 % lainoista on verkkolainoja, kun 
tavoite oli vähintään 10 %. Verkkolainaukseen siirtyminen on hidasta, sillä suurin osa kirjaston asiakkaista 
on ikäihmisiä – yli 65-vuotiaita on 58 % – joilla ei ole laajakaistaa,  verkkokuuntelulaitetta tai halukkuutta 
verkon käyttöön. Kirjasto tarvitsee siten myös muita keinoja niukkenevassa määrärahatilanteessa selviämi-
seen. Keinot eivät valitettavasti aina ole asiakasystävällisiä: lainarajoitukset cd-levyjä lainaaville, verkkolai-
nauksen tarjoaminen uusille asiakkaille ainoana vaihtoehtona, kirjatarjonnan supistaminen. Kirjasto hakee 
aktiivisesti uudenlaisia yhteistyömuotoja muiden toimijoiden, kuten kirjastojen, oppilaitosten ja vanhusten 
palvelulaitosten kanssa haasteen ratkaisemiseksi. 

Toiminnallinen tehokkuus (tavoitteet tulossopimuksen mukaan)

Palvelusuoritteiden keskihinnat, €

2010 
toteuma

2011 
toteuma

2012 
toteuma

2012 
tavoite

Oppikirjatoimi-
tuksen keskihinta 179 153 149 170 

Kirjalainan  
keskihinta 5,6 4,35 5,23 5,8 

Kokonaistuotta-
vuus 15,1 % 30,1 % 2 %

Työn tuottavuus 8,23 % 13,7 % -

Tuottavuustietojen lähteenä on Tilastokeskuksen tuottavuustilasto. Vuoden 2012 tiedot eivät tässä vaihees-
sa ole valmistuneet.
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Kustannukset ja henkilötyövuodet jakautuivat prosesseittain ja tulosalueittain seuraavasti:

Prosessi Kustannukset josta palkat Freelance-palkkiot 

Palvelut 2 501 487,70 867 136,24  
Sisällöt 2 880 335,23  821 105,47 113 180,46
Tuotanto 1 542 921,86 659 571,97 152 578,58
As.tunt.palv. 160 697,34 97 500,35 
Investoinnit  89 220,82   -
Yhteensä  7 174 662,95 2 445 314,03 265759,04
HTV:t 2012 HTV:t 2011
Oppikirjapalvelut 20,33 Oppikirjapalvelut 20,94
Kirjastopalvelut 25,95 Kirjastopalvelut 29,53
Asiantuntijatoi-
minta 1,92 Asiantuntijatoi-

minta 0,85

48,20 51,32

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on liitteenä. 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Tasa-arvo kirjallisuuden ja tiedon saannissa:  
Celian tuottamien kirjojen osuus Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta 
 

2010 
toteuma

2011 
toteuma

2012 
toteuma

2012 
tavoite

32 %      33 % 34 % 30 %

Lukemisesteisten elämänlaadun parantuminen:  
myönteisesti vastanneiden osuus asiakaskyselyssä 
 

2010 
toteuma

2011 
toteuma

2012 
toteuma

2012 
tavoite

88 %      89 % 80 % 85 %

Potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen:   
palvelua käyttäneiden asiakkaiden määrä 
 

2010 
toteuma

2011 
toteuma

2012 
toteuma

2012 
tavoite

 14 188 15 759 17 261 16 000

Kestävä kehitys/tieto ja -viestintätekniikan hyödyntäminen:  
verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta
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2010 
toteuma

2011 
toteuma

2012 
toteuma

2012 
tavoite

     2,5 %        5,5 % 7 % 10 %

Verkkolainauksen kasvu on tapahtunut oletettua hitaammin samalla kun cd-lainaus on lisääntynyt. Verk-
kojakelun uudet ratkaisut – selainkuuntelu ja kirjojen lataus verkosta – tulevat käyttöön vasta 2013. Myös 
yhteistyöprojekti (DAVE2-projekti) Näkövammaisten Keskusliitto ry:n kanssa verkkokuuntelulaitteiden 
jakamiseksi Celian asiakkaille tulee käyttöönottovaiheeseen vasta 2013. Keskeinen haaste on ikäihmisten 
aktivointi verkkokuuntelulaitteiden käyttäjiksi. Vuosien 2013–2014 aikana on nähtävissä, tuleeko verkko-
kuuntelulaitteiden jakeluprosessi onnistumaan ja miten laajasti asiakkaat saadaan aktivoitua laitteiden 
käyttäjiksi. 
 
Tulossopimuksessa mainitut muut vaikuttavuustavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Lasten ja nuorten (ml. koululaiset ja opiskelijat) palvelun parantaminen

Lapset ja nuoret, mukaan luettuna koululaiset ja opiskelijat, on ollut kirjaston keskeinen painopiste useam-
man vuoden ajan. Vuodelle 2012 kirjatut tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Lukudiplomijärjestelmän luominen lukemisesteisille koululaisille yhteistyössä oppilaitosten kanssa to-
teutui. Kirjatarjonnan lisäämiseksi lisättiin myös lasten- ja nuortenkirjojen tuotantoa.  Lukudiplomitoimin-
ta on vakiinnutettu osaksi normaalia toimintaa. 

Lasten- ja nuortenkirjojen tuottaminen yhdistelmäkirjoiksi käynnistyi, kun ensimmäiset yhdistelmä-
kirjat, joissa tekstin lisäksi on ihmisäänellä tuotettu ääni, valmistuivat. Tuotanto on kuitenkin vielä alkuvai-
heessa ja tuotantoprosessia on kehitettävä edelleen. Tuotanto on myös varsin kallista, minkä vuoksi  yhdis-
telmäkirjatarjonta tulee nykyvoimavaroin olemaan valikoivaa. 

Oppikirjojen tuotanto- ja toimitusperiaatteiden tarkistaminen käynnistyi, kun oppikirjojen kuvituspe-
riaatteita tarkistettiin yhteistyössä Jyväskylän näkövammaisten koulun kanssa. Myös matematiikan oppi-
kirjojen tuotantoperiaatteita arvioitiin, mutta toistaiseksi muutoksia ei tehty.  
Lukihäiriöisten erityistarpeiden selvittäminen käynnistyi, kun kirjasto tilasi Joensuun yliopistolta tutki-
muksen, jossa selvitetään Celian äänikirjojen toimivuutta eri kohderyhmille. Tulokset valmistuvat vuoden 
2014 puolella. 

Tuotantorajoitusten purkaminen lukihäiriöisiltä korkea-asteen opiskelijoilta toteutui jo syksyllä 2011 
eduskunnan myöntämän ylimääräisen määrärahan turvin.  

Vuonna 2011 käynnistynyt kampanjointi koskettelukirjaverkoston laajentamiseksi päättyi. Tavoitteena 
oli löytää uusia koskettelukirjatekijöitä. Myös yhteistyö Selkokeskuksen neuvottelukunnan kanssa käyn-
nistyi. Selkokeskus jakaa apurahaa koskettelukirjojen valmistamiseen ja Celia toimii lausunnonantajana 
koskettelukirjoja koskevissa hakemuksissa. 

Etsitään ratkaisuja, joilla voidaan tarjota Celia-kirjaston äänikirjoja laa-
jemmalle asiakaskunnalle (pohjautuu ministeriön kirjastopolitiikka 2015 
–tavoitteisiin)

Vuonna 2011 kirjasto käynnisti tuotantoyhteistyön kustantajien kanssa. Tavoitteena oli välttää päällekkäistä 
äänikirjatuotantoa ja saada samoja äänikirjoja toisaalta Celian asiakkaiden käyttöön, toisaalta kustantajien 
kautta kirjastoihin ja suuren yleisön käyttöön.  

Kustantajayhteistyönä tuotettiin 24 nimekettä. Pieni määrä kertoo, että yhteistyö ei ole juurikaan li-
sääntynyt. Yksi ongelma on se, että kustantaja ei tee päätöstä kirjan äänittämisestä heti painetun kirjan il-
mestymisen yhteydessä, vaan vasta myöhemmin. Celian on välttämätöntä tehdä päätös viimeistään silloin,  
kun painettu kirja ilmestyy, jotta äänikirja on asiakkaiden saatavilla mahdollisimman nopeasti. Celia jatkaa 
tuotantoyhteistyötä, mutta odotettavassa tuskin on mittavaa tuotantomäärien lisääntymistä. Tämän lisäksi 
kirjasto tarjoaa arkistostaan äänikirjoja kustantajille tai muille tahoille erillisen sopimuksen mukaisesti.  
Sopimus on valmisteilla. 

Tulostavoite voidaan ymmärtää myös tavoitteeksi  etsiä ratkaisuja, joilla voidaan tarjota Celia-kirjaston 
äänikirjoja laajemmalle lukemisesteisten ryhmälle.   
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Pohjoismaisen arvion mukaan 5 % väestöstä – Suomessa 250 000 henkilöä – on potentiaalisia Celian 
palvelujen tarvitsijoita. Jotta näin suurta asiakaskuntaa on mahdollista palvella, edellyttää se verkostomai-
seen toimintatapaan pohjautuvaa palvelumallia, jossa palveluun osallistuvat myös muut kirjastot ja yhteis-
työkumppanit, kuten vanhainkodit. Vuoden 2013 toiminnassaan kirjasto pyrkii vahvistamaan juuri näitä 
yhteistyömuotoja tavoitteen toteuttamiseksi. 

Vaikutetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa digitaalisten palveluiden 
ja julkaisutoiminnan saavutettavuuteen yhteiskunnassa

Tavoitteena oli viestiä kustantajille EPUB-formaatin käyttömahdollisuuksista saavutettavan julkaisemisen 
edistämiseksi. Aihe on erittäin ajankohtainen kansainvälisesti. 

Kirjasto järjesti yhteistyössä Suomen Daisy-konsortion (SDK) kanssa kustantajille suunnatun semi-
naarin saavutettavasta julkaisemisesta. Seminaari oli erittäin onnistunut. SDK jatkaa saavutettavan julkai-
semisen edistämistyötä toimintasuunnitelmansa mukaisesti. Celia osallistuu SDK:n toimintaan voimava-
rojensa puitteissa. 

Kirjaston lakiuudistus

Tavoitteena oli, että Celia toimittaa kirjastoa koskevat lakimuutostarpeet ministeriölle vuoden 2012 aikana.   
Muutokset toimitettiin helmikuussa 2013. 

Tuotokset ja laadunhallinta
Palveluiden käyttö 

2010 
toteuma

2011 
toteuma

2012 
toteuma

2012 
tavoite

Lainaus: kauno- ja 
tietokirjat 978 119 985 072 1 023 907 1 040 000

Oppikirjatoimi-
tukset, 9 937  11 369   12 273 11 000    

josta myydyt oppi-
kirjat  6 336 7 338  7 776 -

Kirjatuotanto, 
nimekettä 2 287 2 102 2 419 2 300 

Asiakastyytyväi-
syys (1–5) 4,34  4,31 4,43 4,1

Lainauksen kasvun vuosiennuste on ollut +5 %. Lainaus lisääntyi 4 %. Lainaus vaihtelee vuosittain jonkin 
verran. Oppikirjamyynti lisääntyi, mutta myynnin kasvu hidastui verrattuna edellisiin vuosiin. Kirjatuo-
tanto oli korkealla tasolla johtuen oppikirjakysynnän lisääntymisestä ja budjettiin kertyneestä väljyydestä, 
joka ohjattiin kirjatuotantoon.   

Tulossopimuksessa mainitut kehittämistavoitteet toteutuivat seuraavasti:

eKirjastohanke

Tavoite 1. Suoratoiston rinnalle äänikirjojen ja e-kirjojen lataus: AUDIOVIRTA3-projektin tavoitteena oli 
uudistaa kirjaston verkkojakelua ja –palvelua. Hankinta kilpailutettiin vuoden 2012 keväällä ja toteutus 
alkoi kesällä. Projektin odotetaan päättyvän keväällä 2013. Projekti mahdollistaa asiakkaille aineistojen la-
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tauksen päätelaitteisiin, lisäksi kirjasto teetti ensimmäisen version selaimen kautta toteutettavasta kirja-
kuuntelusta.
 
Tavoite 2. Verkkopalvelun käyttö ja sisällöt laajenevat: käyttö lisääntyi, ks. selvitys edellä.

 
Tavoite 3. eKirjastoarkkitehtuurin vaiheiden 1 (arkisto- ja kirjastojärjestelmät) ja 2 (keskitetty verkko-
palvelukokonaisuus) suunnittelu käynnistyy: Digitaalisen arkiston uudistamisesta sekä pysyväis- ja jake-
luarkistojen ylläpidosta tehtiin esiselvitys. Esiselvityksen perusteella kirjasto uudisti arkistostrategiansa.  
Arkistojärjestelmän hankinta toteutuu 2013. eKirjastohankkeen puitteissa kartoitettiin olemassa olevia 
kirjastojärjestelmiä ja tehtiin ensimmäinen selvitys kirjastojärjestelmälle asetettavista vaatimuksista. Työ 
jatkuu 2013. Celia valmistautuu uusimaan kirjastojärjestelmänsä lähivuosina. Keskitetyn verkkopalveluko-
konaisuuden osalta suunnittelu käynnistyy 2013, kun linjausratkaisut on tehty.

Tulossopimuksen ulkopuolella toteutetut eKirjastohankkeen tehtävät: VY-TÄYSJÄSENYYSPROJEKTI. 
Celia liittyi vuonna 2012 valtion yhteiseen tietoliikenneverkkoon. Projekti aloitettiin uudistamalla kirjaston 
lähiverkko vastaamaan valtion tietoturva- ja muita vaatimuksia. Uusi tietoliikenneverkkoratkaisu otettiin 
käyttöön joulukuussa. VYVI-PROJEKTI. Projektin tavoitteena on ottaa Celiassa käyttöön Valtion yhtei-
nen viestintäratkaisu (Vyvi). Celian viestintäjärjestelmäprojekti käynnistettiin yhdessä Tiedon ja Valtion 
IT-palvelukeskuksen kanssa marraskuussa. Projektin arvioitu valmistumisaika on toukokuu 2013. TUO-
TANNONOHJAUSJÄRJESTELMÄ. Tuotannonohjausjärjestelmä osalta kirjasto järjesti syksyllä kaksi työ-
seminaaria, jossa hahmoteltiin kirjaston nykytilannetta ja tulevaa tarvetta tuotannonohjauksen kannalta.

Palvelutietouden lisääminen ja sidosryhmäviestinnän kehittäminen

Viestintämallin suunnittelu vanhusalan laitoksille ja oppilaitoksille siirtyi vuoteen 2013, jolloin kaikkien 
yhteisöasiakassegmenttien palvelut ja niihin liittyvä viestintä uudistetaan. Kirjasto lähestyi kuitenkin op-
pilaitoksia (erityisopettajat, rehtorit, peruskoulujen vanhempainyhdistysten puheenjohtajat) Rakastu ääni-
kirjaan –suoramainoskampanjalla, jonka jakelu on 10 000. 

Vieraskielisen kirjallisuuden tarjonnan lisääminen

Ulkomaisia hankintoja jatkettiin olemassa olevien sopimusten mukaisesti. Lisäksi Venäjältä (St. Petersburg 
State Library for the Blind) tilattiin 26 Daisy-äänikirjaa. Kirjat olivat edullisia, mutta valitettavan huonolaa-
tuisia. Neuvotteluja Saksan kanssa käytiin saksankielisen kirjallisuuden hankkimiseksi, mutta neuvottelut 
kaatuivat sikäläisiin tekijänoikeusrajoituksiin. 

Kirjatuotannon kehittäminen ja tehostaminen

Uuden suomenkielisen puhesynteesin kehittämistä yhteistyössä Näkövammaisten Keskusliitto ry:n kanssa 
selvitettiin tutustumalla olemassa oleviin palveluntarjoajiin ja niiden tarjontaan. Työ jatkuu.   

Yhdistelmäkirjatuotanto (teksti+ääni) vahvistui, nousua 21 %. Eniten yhdistelmäkirjoja tuotettiin 
korkea-asteen oppikirjoiksi, joissa ääni on tuotettu puhesynteesillä. Yhdistelmäkirjoja, joissa on käytetty 
ihmisääntä, tuotettiin 25 nimekettä. Tuotanto oli pilottiluonteista tavoitteena etsiä toimiva tapa tuottaa 
yhdistelmäkirjoja.   
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Henkisten voimavarojen hallinta 
 
Henkilöstö   

 2010 
toteuma

2011 
toteuma

2012 
toteuma

2012 
tavoite

Henkilötyövuodet 55,7 51,32 48,2 52
Sairauspoissaolot/
htv 9,58 10,66 10,1 -

Työtyytyväisyys 3,42 3,16 3,29 3,48

 

Työtyytyväisyys VMBarolla mitattuna kääntyi nousuun vuoden 2011 tasosta.  
Uusi organisaatiomalli ja uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön. Tulospalkkiojärjestelmä uudistet-

tiin tulevaksi voimaan 2013. 
Henkilöstökoulus painottui toisaalta perusosaamisen vahvistamiseen, toisaalta eKirjasto-osaamisen 

lisäämiseen. Esimieskoulutuksen painopisteenä  oli esimiesten valmennus uuden organisaation johtamis-
järjestelmään, prosessien johtaminen ja kuvaaminen, kokonaisarkkitehtuuri sekä häirintään puuttuminen.  
Koko henkilöstö osallistui työyhteisövalmennukseen Celia-päivässä 27.9. 

Tilinpäätösanalyysi 

Rahoituksen rakenne

Näkövammaisten kirjaston toiminta rahoitettiin toimintamenomäärärahoilla. Kirjaston toimintamen-
omäärärahaa (29.80.05) oli kertomusvuoden talousarviossa 6 464 000 €. Vuodelta 2011 siirtyi toiminta-
menomäärärahoja kertomusvuonna käytettäväksi 2 075 516,87,sekä maksullisen palvelutoiminnan tuke-
miseen 4000 €, joten yhteensä kertomusvuonna käytettävissä oli 8 543 516,87 €.

Talousarvion toteutuminen ja analyysi

Toimintamenojen käyttö muodostui vuoden 2012 talousarvion määrärahasta, vuodelta 2011 siirtynees-
tä toimintamenomäärärahasta sekä bruttotuloista. Talousarviobruttotulot laskivat edellisen vuoden 236 
547,61 eurosta kertomusvuoden 210 563,82 euroon. Tuloista 72 % tuli kirjamyynneistä ja loput ulos vuok-
ratuista tiloista. Talousarviomenot ovat viraston toimintamenoja, joista 39 % muodostuu palkoista sivuku-
luineen.  Tulot ylittivät talousarvion 55 563,82 eurolla (35,85 prosenttia). Toimintamenomääräraha ( sisäl-
täen tulot) käytettiin 7 174 662,95 euroa, mikä on 991 257,60 euroa enemmän kuin vuonna 2011. Vuodelle 
2013 toimintamenomäärärahaa siirtyi 1 579 147,74 euroa. Määrärahaa siirtyi odotetusti ottaen huomioon 
Celian siirtomäärärahojen käyttösuunnitelman tuleville vuosille. Tulevina vuosina Celian kehittämishank-
keet on tarkoitus rahoittaa näillä sääntöillä. Toimintakertomusvuoden kustannukset ovat pysyneet koh-
tuullisella tasolla erityisesti vuonna 2011 tehtyjen pitkien palvelusopimusten kilpailutuksista saavutettujen 
säästöjen takia. Kertomusvuonna kilpailutettiin CDR-levyjen hankinnat ja siinä tuloksena oli vuoden 2011 
hinta tason säilyttäminen.

Tuotto- ja kululaskelma sekä analyysi

Henkilöstökulujen osuus toiminnan kuluista on hieman laskenut 39,82 %:sta 35,04 %:iin, kun taas ainei-
den, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus on noussut 5,11 %:sta 5,52 %:iin. Kuitenkin merkittävin kustannus-
ten nousu on tapahtunut palvelujen ostojen osuuden nousussa, jotka ovat lisääntyneet 40,11:sta 45,92%:iin. 
Tähän suurimpana syynä on ollut se, että Celia on käyttänyt osan siirtorahoistaan kertomusvuonna kokoel-
man kartuttamiseen ja siten asiakkaittensa elämän laadun parantamiseen. Toiminnan kulut olivat yhteensä 
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6 977 775,32 euroa ja tilikauden kulujäämä 7 725 135,66 euroa. Toiminnan tuotot olivat pienemmät kuin 
edellisenä vuonna 210 563,82 euroa. Suurin osa toiminnan tuotoista muodostui maksullisesta palvelutoi-
minnasta 152 011,45 euroa. Loppuosa toiminnan tuotoista muodostui vuokrista ja käyttöoikeuskorvauk-
sista sekä muista toiminnan tuotoista yhteensä 55 563,82 euroa. 

Sisäinen valvonta
Kirjasto kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön sisäisen tarkastuksen piiriin. Ministeriö toimitti sisäisen 
tarkastuksen kirjastossa viimeksi 17.3.2005. Valtiontalouden tarkastusvirasto teki tarkastuksen kirjastoon 
vuonna 2004.

Kirjaston johtokunta on vahvistanut kirjastolle sisäisen valvonnan ohjesäännön 2007. Ohjesäännössä 
määritellään mm. riskienhallinta osaksi kirjaston strategista ja vuosisuunnittelua.

eKirjastohanke on keskeisin kehittämishanke kirjaston strategiassa vuosille 2014-2017 ja se kattaa kir-
jaston kaikki prosessit. Hanke käynnistyi 2011, jolloin kirjasto teki myös riskianalyysin eKirjastohankkeen 
toteuttamisen riskeistä. Riskejä tarkasteltiin palveluiden, prosessien ja tietojärjestelmien näkökulmasta.  

Riskianalyysi ohjasi eKirjastohankkeen jatkosuunnittelua ja taustaedellytysten varmistamista hank-
keen toteuttamiseksi. Toimintavuonna otettiin käyttöön uusi prosessilähtöinen  organisaatiomalli ja samal-
la vahvistettiin asiakkuuksienhallintaa. Prosessiketjujen (esim. tilaus-toimitusprosessi) sujuvuuden varmis-
tamiseen kiinnitettiin  huomiota ja tämä työ jatkuu. Teknologiat ja kärkihankkeet -yksikköä vahvistettiin  
yhdellä uudella työntekijällä. Ydinprosessien mahdollisuuksia osallistua eKirjastohankkeen projekteihin 
parannettiin, tästä osoituksena informaatikon viran perustaminen palvelut-prosessiin sekä muutamat 
muut henkilöjärjestelyt. Kokonaisarkkitehtuuriosaamista lisättiin.     

Sisäisen valvonnan yhtenä tavoitteena on varmistaa tavoitteiden toteutuminen. Verkkojakelun ete-
neminen on kirjaston keskeisiä tavoitteita ja siinä kirjasto jäi hieman jälkeen tavoitteesta. Syitä tähän on 
arvioitu luvussa johdon katsaus toimintaan.  Vuonna 2013 kirjasto on varautunut verkkolainauksen laa-
jenemiseen monipuolisilla teknisillä ratkaisuilla (äänikirjojen lataus, selainkuuntelu, ns. laitekuuntelu), 
rajoittamalla äänikirjojen lainausta cd rom -levyillä sekä vahvistamalla palveluhenkilökunnan verkkopal-
velu- ja helpdesk-osaamista. Asiakkuuksienhallinta ja asiakkaiden houkuttelu verkkolainaajiksi ovat onnis-
tuneen verkkojakelun kriittisiä menestystekijöitä toimivan verkkolainauksen ohella.  

Kirjaston strategian ja eKirjastohankkeen toteuttamisesta tehdään päivitetty riskianalyysi vuonna 
2013. Vuoden 2013 aikana kirjasto tarttuu myös alenevan määrärahakehyksen haasteeseen tavoitteena hal-
littu sopeutuminen määrärahakehykseen vuodesta 2014 alkaen.
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