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CELIA-KIRJASTO

Katsaus toimintaan 2014

Kirjasto kaikille -yhteistyö sai hyvän alun ja verkkolainaus laajeni  
edelleen

Celia-kirjaston tulostavoitteet on määritelty opetus- ja kulttuuriministeriön ja Celia-kirjaston välisessä tu-
lossopimuksessa, joka ulottuu vuoden 2016 loppuun. Vuoden 2014 osalta ministeriö on erikseen painot-
tanut verkkokirjaston rakentamista, verkkolainauksen laajentamista  ja Kirjasto kaikille -yhteishankkeen 
toteuttamista yhteistyössä yleisten kirjastojen kanssa. Lisäksi ministeriö on pitänyt tärkeänä sukupuolisen 
tasa-arvon edistämistä viraston toiminnassa. Näitä ja muita tavoitteita Celia-kirjasto on toteuttanut vuoden 
aikana.  

Loppuvuonna 2013 käynnistyneen Kirjasto kaikille -hankkeen tavoitteena on, että yleiset kirjastot voi-
vat  palvella omia lukemisesteisiä asiakkaitaan suoraan omasta kirjastostaan käsin käyttäen hyväksi Celian 
digitaalista kirjatarjontaa ja Celian kehittämiä verkkopalvelujärjestelmiä. Hanke on edennyt vaiheeseen, 
jossa palvelumalli yleisiä kirjastoja varten on luotu ja mukana olevat pilottikirjastot palvelevat asiakkaitaan 
tämän mallin mukaisesti.  Tulokset ovat rohkaisevia ja kun projekti loppuvuonna 2015 päättyy, on erittäin 
tärkeää, että toimintamalli laajenee koko Suomeen ja että myös cd-lainaajien – ei vain verkkolainaajien  - 
palvelu olisi mahdollista hoitaa yleisistä kirjastoista käsin. Näiden tavoitteiden varmistamiseksi projekti 
tekee työtä vuoden 2015 aikana.  

Verkkokirjastohankkeen toteutus eteni myös muilta osin tavoitteiden mukaisesti. Mm. verkkokauppa-
ratkaisu uudistettiin niin, että digitaalisten oppikirjojen ostajat voivat ladata kirjat suoraan verkkokaupasta 
7.1.2015 alkaen. Samalla vaihdettiin verkkokauppatoimittajaa. Verkkokuuntelumahdollisuuksia kehitettiin 
edelleen: Vera-verkkopalvelun selainkuuntelua parannettiin ja päätös apps-ratkaisun (kuuntelusovelluk-
sen)  käyttöönotosta vuoden 2015 kuluessa tehtiin. Näkövammaisten Keskusliitto ry:n kanssa yhteistyössä 
toteutettu ja erilliseen Daisy-verkkokuuntelulaitteeseen perustuva DAVE-verkkopalvelu otettiin tuotanto-
käyttöön.  

Verkkolainojen osuus kaikista lainoista oli 17 %. Tulossopimuksen mukainen tavoite oli 20 %, joten 
tavoitteeseen ei aivan päästy, mutta edellisen vuoden tuloksesta (11 %) on kuitenkin edetty.  Verkkolainaus 
lisääntyi 59 % ja verkkolainoja annettiin kaikkiaan 171 500. Kirjasto ennakoi, että apps-ratkaisut lisäävät 
verkkolainauksen suosiota nuoremmassa asiakaskunnassa. Sen sijaan kiinnostus DAVE-verkkopalveluun 
ei näytä lisääntyvän, jolloin kirjaston haasteena on edelleen palveluratkaisujen järjestäminen ikäihmisille 
pienenevän määrärahan puitteissa. 

Toimintavuoden aikana kirjaston johtokunta hyväksyi asiakkuusstrategian ja sen toteutus käynnistyi 
toteutussuunnitelman mukaisesti.  

Ennätysmäärä uusia asiakkaita; palveluiden käyttö ei lisääntynyt

Palveluiden kysyntä osoitti edelleen kasvua: uusia asiakkaita rekisteröitiin n. 4000, mikä on kaikkien aiko-
jen ennätys. Luku sisältää suoraan Celian asiakkaiksi tulleet asiakkaat sekä ne yleisten kirjastojen asiakkaat, 
jotka on rekisteröity Celian järjestelmään. Yhteensä rekisteröityneitä asiakkaita oli 23 100 (+13 %). 

Huomattavan paljon, 15 %, lisääntyi yhteisöjen (kirjastojen ja laitosten) määrä asiakaskunnassa.  Yh-
teisöasiakkaita oli kaikkiaan 2 840.  

Palveluiden käyttö ei kuitenkaan lisääntynyt.  Lainoja annettiin noin 1 010 000 kappaletta, mikä on 2 
% vähemmän kuin edellisenä vuonna. Keskeisenä syynä laskuun oli määrärahasyistä tapahtunut cd-laina-
uksen vähentäminen. Verkkolainauksella ei täysin pystytty kompensoimaan cd-lainauksen vähentymistä. 
Asiakasta kohti tapahtuva lainaus oli edelleen varsin korkealla tasolla: 52 lainaa/aktiivinen asiakas. 

Oppikirjamyynti laski, mutta DaisyTrio-kirjojen kysyntä kasvoi edelleen

Myös oppikirjamyynti laski ensimmäisen kerran Celian kirjamyynnin historiassa. Kirjoja myytiin 8000 
kappaletta, mikä on 5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myynnin lasku tapahtui tasaisesti kaikissa 
tuoteryhmissä lukuun ottamatta DaisyTrio-kirjoja, joiden myynti lähes kolminkertaistui. 
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Kirjatuotanto supistui 24 % – 1 675 uutta nimekettä tuotettiin  

Määrärahaleikkausten vuoksi kirjatuotantoa jouduttiin pienentämään, mikä ennakoitiin jo tulossopimuk-
sessa. Tulostavoitetta ei kuitenkaan osattu arvioida aivan oikein, mistä syystä se asetettiin liian korkeaksi. 
Tavoitteesta jäätiin jälkeen noin 200 nimekettä.  

Kauno- ja tietokirjallisuuden tuotanto supistui 28 % niin, että supistusta tapahtui kaikissa tuoteryh-
missä. Äänikirjoja, jotka ovat kysytyimpiä, tuotettiin 23 % eli 300 nimekettä vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Uusia pistekirjoja tuotettiin 27 %  eli 57 nimekettä vähemmän, koska pistekirjatoiveita saatiin 
vähemmän. Kaiken kaikkiaan kauno- ja tietokirjallisuutta tuotettiin 1 255 nimekettä. Lisäksi ostettiin val-
miina tai saatiin vaihtona peräti 700 ruotsin- tai englanninkielistä äänikirjaa. 

Oppikirjoja tuotettiin 420 nimekettä eli 12 % vähemmän.  Lasku johtui pääasiassa siitä, että oppikir-
jojen tuotantotilauksia vastaanotettiin oletettua vähemmän. Yhtenä syynä vähennykseen on todennäköi-
sesti se, että kustantajat ovat jääneet odottamaan vuoden 2016 opetussuunnitelmauudistusta eivätkä tämän 
vuoksi julkaisseet uusia oppikirjoja yhtä paljon kuin aikaisemmin.  

Kirjasto sopeutui 9 % pienempään määrärahaan 

Toimintavuodelle myönnetty määräraha laski 9 % eli noin 600 000 euroa. Tarvittavia säästöjä toteutettiin 
mm. luopumalla henkilöstövuokrauksesta, supistamalla kirjatuotantoa, rajaamalla cd-lainausta sekä erilai-
silla muilla säästötoimenpiteillä, mm. ICT-ylläpitokuluja pienentämällä. 

Asiakastyytyväisyys edelleen hyvällä tasolla

Asiakastyytyväisyys säilyi edelleen hyvällä tasolla (4,19 asteikolla 1-5). Tulos ei ole suoraan verrannollinen 
edellisen vuoden korkeaan tulokseen (4,42), koska asiakastyytyväisyyden mittausmenetelmää muutettiin.  
Kirjasto on jo aiemmin ennakoinut, että asiakastyytyväisyys laskee, koska käynnissä olevia määrärahaleik-
kauksia ja muutoksia ei ole mahdollista toteuttaa niin, että niillä ei olisi vaikutuksia asiakkaiden kokemaan 
palvelutasoon.   

Toiminnallinen tehokkuus (tavoitteet tulossopimuksen mukaan) 
 
Palvelusuoritteiden keskihinnat (€)

2012 
toteuma

2013 
toteuma

2014 
toteuma

2014 
tavoite

Oppikirjatoimi-
tuksen keskihinta 149 137 140 136 €

Kirjalainan  
keskihinta 5,23 5,1 4,13 5 €

Kokonaistuotta-
vuus - 7 % + 8,4 % + 2 €

Työn tuottavuus + 9 % - 3,4% ei laske

Tuottavuustietojen lähteenä on Tilastokeskuksen tuottavuustilasto. Tuottavuuden heittelehtimiseen vaikut-
taa käynnissä oleva siirtymävaihe, jolloin uusi toimintamalli ja uudenlaiset palvelut eivät ole vielä täysin 
muotoutuneet ja sitovat voimavaroja. Kirjasto ylläpitää kahta rinnakkaista palvelujärjestelmää (cd-lainaus 
ja verkkolainaus), joista verkkolainaus ei vielä kunnolla vedä ja vaatii kehittämisinvestointeja. Toisaalta cd-
levyillä tapahtuvaa omakirjalainausta on määrärahasyistä rajoitettava. Palveluiden käyttö, joka vaikuttaa 
keskeisesti tuottavuuteen, ei tässä siirtymävaiheessa voi täysin luontevasti kasvaa. Oppikirjapuolella oppi-
kirjojen myynnin lasku vaikuttaa tuottavuuteen. Tuottavuus-tietoa vuodelta 2014 ei toimintakertomuksen 
jättöhetkellä ole saatavissa. 
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Kustannukset ja henkilötyövuodet jakautuivat tulosalueittain seuraavasti:
 
Kustannukset tulosalueittain 2012–2014   

Tulosalue 2012 
(1000 €)

2013 
(1000 €)

2014 
(1000 €)

Muutos 
2013/2014

Kirjastopalvelut  5 381 823 5 146 606 4 756 337 - 7,58 %
Oppikirjapalvelut 1 542 922 1 489 601 1 231 691 - 17,31%
Asiantuntija- ja 
konsultointitoi-
minta

 160 697 149 461 398 966 166,94 %

Investoinnit        89 221 - -
Yhteensä 7 174 663 6 785 668 6 386 995 - 5,88 %

Henkilövoimavarat tulosalueittain 2012–2014  

Tulosalue 2012 
HTV

2013 
HTV

2014 
HTV

Muutos 
2013/2014

Kirjastopalvelut  25,95 24,63 24,85  0,89 %
Oppikirjapalvelut 20,33 22,85 26,23 14,79 %
Asiantuntija- ja 
konsultointitoi-
minta

1,92 3,42 3,57  4,39 %

Yhteensä 48,20 50,90 54,65 7,37 %

Asiantuntija- ja konsultointitoiminta sisältää Celiasta ulospäin erilaisille toimijoille tarkoitetun asiantun-
tijuuden ja konsultoinnin. Vuonna 2014 tällaisia olivat IFLA, kansainvälinen Daisy-konsortio, Suomen 
Daisy-konsortio, Braille-neuvottelukunta, Kirjasto kaikille -projekti, saavutettavaan julkaisemiseen liittyvä 
standardointityö ja Suoraan saavutettavaksi -projekti.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (tavoitteet tulossopimuksen mukaan)

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

2012 
toteuma

2013 
toteuma

2014 
toteuma

2014 
tavoite

34 %      35 % 31 % 27 %

           

Suomessa julkaistujen kauno- ja tietokirjojen määrä väheni 9 % edellisestä vuodesta. Vaikka 
myös Celian kirjatuotanto laski, pysyi suhdeluku korkeampana kuin kirjasto oli arvioinut. 
 

Lukemisesteisten elämänlaadun parantuminen:
myönteisesti vastanneiden osuus asiakaskyselyssä 

2012 
toteuma

2013 
toteuma

2014 
toteuma

2014 
tavoite

80 % 83 % 87 % 85 %
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Potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen:   
palvelun piirissä olevat asiakkaat

2012 
toteuma

2013 
toteuma

2014 
toteuma

2014 
tavoite

Celian rekisterissä 
olevat 18 500 20 500 23 100

Yhteisöjen asiak-
kaat (arvio) - 5 000 5 000

Yhteensä  - 25 500 28 100 27 000

                             

Kirjasto on arvioinut, että vuosittain joko Celiaan tai yleisiin kirjastoihin tulisi yhteensä 4000 uutta lukemises-
teistä asiakasta. Jo viime vuonna tämä tavoite toteutui (uusia asiakkaita  3968). Kokonaisasiakasmäärä on edel-
leen arvion varassa, sillä Celian tiedossa ei ole, kuinka paljon yhteisöillä on Celian kirjoja lainaavia asiakkaita.  

Aktiiviset Celian yhteisöasiakkaat

2012 
toteuma

2013 
toteuma

2014 
toteuma

2014 
tavoite

- 1 830 2 115 1900

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

2012 
toteuma

2013 
toteuma

2014 
toteuma

2014 
tavoite

7 % 10,5 % 17 % 20 %

Verkkolainauksen kasvu on tapahtunut hieman tavoitetta hitaammin ja oli 17 % kaikista lainoista. Verk-
kolainaus on kehittynyt edellisestä vuodesta seuraavasti.

2013 2014 Muutos %
Verkkolainaajia 1 970 4 394  + 123 %
Selainlainoja (sis.
Pratsam-lainat) 41 776  69 516 + 66 %

DAVE-lainoja 
(streaming) 30 018 30 941  + 3 %

Latauslainoja 
(äänikirjat) 28 769 65 688  + 128 %

Latauslainoja (e-
kirjat)  7 164  5 369  - 25 %

Yhteensä  107 727 171 514 + 59 %
Äänikirjalatausten 
osuus verkko-
lainoista

27 % 38 %

Verkkolainauksen kasvu on painottunut latauslainaukseen, mutta myös selainkuuntelumahdollisuuksien 
parantuminen on lisännyt selainkuuntelun suosiota. Ikäihmisille suunnattu DAVE-verkkokuuntelupalvelu 
on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Latauslainojen osuus verkkolainoista on 38 %. 
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Tulossopimuksessa mainitut muut vaikuttavuustavoitteet toteutuivat seuraavasti.

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

Vuoden 2014 tavoitteena oli laajentaa DaisyTrio-kirjojen tarjontaa lapsille ja nuorille (pienimuotoisesti) 
sekä lisätä äänioppikirjojen käytön ohjausta ja ohjeistusta.

Ihmisäänellä tuotettujen DaisyTrio-kirjojen määrä ei lisääntynyt. Niitä tuotettiin 24 nimekettä, kun 
edellisenä vuonna vastaavia kirjoja tuotettiin 35 nimekettä. Lasku johtuu siitä, että kauno- ja tietokirjalli-
suutta tuotettiin vähemmän.  Sen sijaan koneäänellä tuotettiin DaisyTrio-kirjoja 7 % enemmän. Ihmisää-
nellä tuotettavien DaisyTrio-kirjojen tuotannon laajentaminen on keskeinen tuotantotavoite jatkossakin, 
minkä vuoksi kirjasto etsii jatkuvasti keinoja nopeuttaa tuotantoa.  

Itä-Suomen yliopistosta tilattu äänioppikirjatutkimus julkaistiin alkuvuodesta ja sen tuloksia hyö-
dynnettiin mm. Daisy-äänioppikirjojen tuotantoprosessin kehittämisessä. Vuoden aikana uudistettu Op-
pari-verkkokauppa muutti Celian ääni- ja e-oppikirjojen jakelun sähköiseksi ja tätä varten ohjeistuksen 
ja ohjauksen uudistamista kouluympäristön tarpeita vastaaviksi käynnistettiin syksyllä ns. Koulupilotti, 
jossa työstetään uutta toimintamallia yhdessä koulujen opetushenkilöstön kanssa. Koulupilotti jatkuu vielä 
vuonna 2015.

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

Tavoitteena oli jatkaa Kirjasto kaikille -projektia, joka käynnistyi loppuvuonna 2013.  
Vuoden 2014 aikana Kirjasto kaikille -kumppanuusprojektissa kehitettiin Celian ja yleisten kirjasto-

jen yhteistyötä. Yhdessä kirjastojen kanssa suunniteltiin lukemisesteisille asiakkaille tarjottavaa äänikirja-
palvelua. Palvelu avattiin asiakkaille projektin pilottikirjastoissa syyskuussa 2014. Pilottikirjastot tarjoavat 
ensisijaisesti verkkoasiakkuutta eli tunnuksia Celian tuottamaan verkkopalveluun. Osa kirjastoista tarjoaa 
myös lainattavan kokoelman äänikirjoja. Vuoden 2014 lopussa toimintamallissa oli mukana yli 60 kirjastoa. 

Palvelun alkuvaiheessa, syys-marraskuun aikana pilottikirjastoissa rekisteröitiin noin 200 uutta asia-
kasta. Rekisteröityjen asiakkaiden määrä on kasvanut maltillisesti palvelun lanseerauksen jälkeen. Pilotti-
kirjastot ohjasivat myös oman alueensa yhteisöjä (esim. palvelutalot) Celian asiakkaiksi. 

Vuoden 2015 aikana toimintamalli pyritään jalkauttamaan koko Suomeen. Koulutuksia kirjastoille 
järjestetään helmi-maaliskuun 2015 aikana 16 eri paikkakunnalla yhteistyössä paikallisten aluehallintovi-
rastojen kanssa. Uusille kirjastoille tuotteistetaan ennen koulutuksia suositus toimintamalliksi, jonka avulla 
äänikirjapalvelu voidaan käynnistää. Projektissa pyritään myös löytämään keinoja, joiden avulla cd-kokoel-
mien käynnistäminen kirjastossa olisi helpompaa. Tavoitteena on, että paikalliset kirjastot voisivat palvella 
myös cd-lainaajia. 

Celia tukee kirjastoja tarjoamalla ohjeistusta ja tekemällä valtakunnallista viestintää sekä ohjaa asiak-
kaita järjestelmällisesti ottamaan yhteyttä lähikirjastoihin. Myös Celian sisällä käydään läpi uutta toimin-
tatapaa säännöllisesti. 

Vaikutetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa digitaalisten palveluiden ja julkaisu-
toiminnan saavutettavuuteen yhteiskunnassa

Tavoitteena oli laatia ns. esteettömyyssalkku ja julkaista se Avoindata.fi-portaalissa. 
Laadittiin esteettömyyssalkun teksti vuoden loppuun mennessä. Esteettömyyssalkku sisältää suosituksen 
saavutettavasta digitaalisesta julkaisemisesta ja saavutettavista verkkopalveluista. Salkku julkaistaan Celian 
verkkosivuilla vuoden 2015 alussa (verkkosivu-uudistuksen jälkeen) ja linkki salkkuun tulee Avoindata.
fi-portaaliin. Celia ylläpitää jatkossa salkkua.
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Tuotokset ja laadunhallinta (tavoitteet tulossopimuksen mukaa)

 
Palveluiden käyttö

Asiakasmäärän kasvusta huolimatta palveluiden käyttö ei lisääntynyt. Lainoja annettiin noin miljoona kap-
paletta,  mikä on 2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.  Lainaluku ei sisällä yleisten kirjastojen siirtokir-
jakokoelmista lainattuja Celian äänikirjoja. Myös oppikirjamyynti laski. 

Tulossopimuksen mukaan kirjaston kirjatuotanto olisi vuonna 2014 1900 uutta nimekettä. Kirjoja tuo-
tettiin 1 675 nimekettä.   

Syitä palveluiden käytön laskuun ja kirjatuotannon vähenemiseen on selostettu Katsaus toimintaan 
-luvussa.    

Tulossopimuksessa mainitut kehittämistavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Verkkokirjastohanke ja verkkopalvelut

Verkkokirjastohankkeella oli vuodelle 2014 seuraavat tulossopimuksessa maínitut tavoitteet:
• kirjastojärjestelmän hankinta käynnistyy: valitaan osallistujat neuvottelumenettelyllä toteutettavaan 

hankintaan ja laaditaan alustava tarjouspyyntö
• uusi verkkokaupparatkaisu saadaan käyttöönottovalmiiksi
• verkkokuuntelumahdollisuuksia on kehitetty edelleen: selainkuuntelua kehitetään
• Kirjasto kaikille -projekti on viety käytännön tasolle (Celian kirjastojärjestelmä avattu yleisten kirjasto-

jen käyttöön ja palvelu pilottikirjastoista käsin on käynnistynyt)
• verkkopalvelujen käyttö ja sisällöt laajenevat

Verkkokirjastohankkeen toteutus eteni tavoitteiden mukaisesti. Verkkokaupparatkaisu uudistettiin niin, 
että digitaalisten oppikirjojen ostajat voivat ladata kirjat suoraan verkkokaupasta 7.1.2015 alkaen. Samalla 
vaihdettiin verkkokauppatoimittajaa. Vuonna 2015 toteutettavaa kirjastojärjestelmähankintaa valmisteltiin 
ja samassa yhteydessä käynnistettiin ns. Datasmart-projekti Celian tietopääoman parempaa hallintaa var-
ten. Audio-arkiston kuntoa ja hyödynnettävyyttä selvitettiin ja näitä tuloksia käytetään äänittämöohjeistuk-
sissa ja master-arkiston tulevaisuutta selvitettäessä. Verkkokuuntelumahdollisuuksia kehitettiin edelleen:  
Vera-verkkopalvelun selainkuuntelua parannettiin ja projektisuunnitelma apps-ratkaisun käyttöönotosta 
hyväksyttiin joulukuussa 2014.  

Palvelutietouden lisääminen ja sidosryhmäviestinnän kehittäminen

Tavoitteena oli suunnitella viestintämalli yleisille kirjastoille osana Kirjasto kaikille –projektia. Viestintä-
malli perustuu ajatukseen, että Celian tehtävänä uudessa toimintamallissa on ensisijaisesti tukea yleisten 
kirjastojen paikallisesti toteuttamaa viestintää mm. tarjoamalla valmiita tiedotepohjia, esitteitä ja asiakas-
materiaalia eri kohderyhmille sekä verkon kautta hyödynnettävää aineistoa, kuten asiakasohjeita ja multi-

2012 
toteuma

2013 
toteuma

2014 
toteuma

2014 
tavoite

Lainaus: kauno- ja 
tietokirjat Celian 
järjestelmästä

1 023 907 1 018 268 1 003 769 1 015 000

Oppikirjatoimi-
tukset, 12 273  13 096 14 282 13 000

josta myydyt oppi-
kirjat  7 776 8 379  7 989 -

Kirjatuotanto, 
nimekettä 2 419 2 217 1 675 1 900 

Asiakastyytyväi-
syys (1–5) 4,43  4,42 4,19 4
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mediaa. Myös kirjastoalan sisällä sekä harkittujen sidosryhmien suuntaan tapahtuva viestintä on mallissa 
keskeistä valtakunnallisten markkinointikampanjoiden sijaan.
Celian muussa viestinnässä keskityttiin niinikään strategian mukaiseen sidosryhmäviestintään sekä asiak-
kaiden ohjaamiseen Vera-verkkopalvelukokonaisuuden käyttäjiksi.  Myös Celian verkkosivut uudistettiin 
täysin. 

Muunkielisen kirjallisuuden tarjonnan lisääminen

Tavoitteena oli liittyä Tigariin (The Trusted Intermediary Global Accessible Resources). Celia ilmoittautui 
Tigariin mukaan, mutta hyväksymisvastausta Tigarin suunnalta ei ole toistaiseksi tullut.  
Kirjasto jatkoi aikaisemmin solmittujen vaihto- ja hankintasopimusten mukaista toimintaa. Englanninkie-
lisiä äänikirjoja hankittiin RNIB:stä 482 ja ruotsinkielisiä äänikirjoja MTM:stä 216 nimekettä.  

Tuotteiden ja kirjatuotannon kehittäminen ja tehostaminen

Tavoitteena oli 
• käynnistää EPUB3-formaatin haltuunotto kirjatuotantoprosessissa
• toteuttaa äänioppikirjojen ja DaisyTrio-kirjojen tuotekehitysprojekti
• osallistua pohjoismaiseen pistetuotannon automatisointiprojektiin
• tehdä tilannearvio puhesynteesikartoituksen pohjalta. 
 
Pohjoismaisena yhteistyönä kilpailutettiin kirjatuotannon alihankintaostot Intiasta. Sopimusten mukaan 
Intiasta tilataan pääasiassa pdf-tiedostojen purkua ja käsittelyä EPUB3-formaattiin. Nämä vaatimukset 
määriteltiin kilpailutuksen yhteydessä ja näin EPUB3-formaatti otettiin alihankintatilauksissa haltuun.   

DaisyTrio-kirjojen tuotekehitysprojektia valmisteltiin. Opinnäytetyö, jossa selvitetään käyttäjien koke-
muksia DaisyTrio-kirjoista, siirtyi vuoteen 2015. Tuotantoprosessin sujuvoittamiseksi selvitettiin eri ohjel-
mistojen mahdollisuuksia tehostaa työnkulkuja. Työ jatkuu. 

Ohjeistukset alihankintaäänittämöille uudistettiin. Ohjeistus sisältää sekä äänikirjojen lukuohjeet että 
äänitykseen liittyvät tekniset laatutaso- ja rakennevaatimukset. Äänittämöt kilpailutettiin.  

Pohjoismainen pistetuotannon automatisointiprojekti ei ole edennyt suunnitelmien mukaan johtuen 
projektia johtavan maan voimavaraongelmista. Vuonna 2015 projektia on vahvistettu. 

Tilannearviota puhesynteesikartoituksen pohjalta ei laadittu. Kirjastossa on kuitenkin havaittu, että 
Celiassa käytössä olevat puhesynteesit eivät sovi kehitteillä olevaan digitaaliseen tuotantoalustaan, vaan 
kirjasto tarvitsee uuden suomenkielisen puhesynteesin myös tuotantoteknisistä syistä, ei vain laadullisesta 
näkökulmasta. Suomenkielisen puhesynteesin hankinta tullee ajankohtaiseksi. 

Vuonna 2013 käynnistynyt kohokuvauudistus saatettiin peruskoulun yläasteen osalta päätökseen. Uu-
sien periaatteiden mukaan yläkoulun pistekirjoihin (pl. matematiikka, kemia, fysiikka) ei tehdä enää kir-
jakohtaisia kohokuvia, vaan luokkataso- ja oppiainekohtaiset kohokuvaliitteistöt, joita voidaan käyttää eri 
oppikirjojen kanssa. Vuoden aikana valmistettiin 7 kohokuvastoa, joihin tehtiin 185 ainekohtaista kohoku-
vaa. Työ jatkuu alakoulun kirjojen osalta yhteistyössä ohjaus- ja oppimiskeskus Onervan kanssa.  

Henkisten voimavarojen hallinta (tavoitteet tulossopimuksen  
mukaisesti)

Henkilöstö

2012 
toteuma

2013 
toteuma

2014 
toteuma

2014 
tavoite

Henkilötyövuodet 48,2 50,9 54,7 54
Sairauspoissaolot/
htv 10,1 9,1 10,1 -

Työtyytyväisyys 3,29 3,45 3,48 3,45

 

Työtyytyväisyys VMBarolla mitattuna on noussut hieman edellisen vuoden tasosta, mitä kirjasto pitää hy-
vänä tuloksena ottaen huomioon käynnissä olevat monet muutokset. Työtyytyväisyyden keskiarvo oli 3,48.  
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Työtyytyväisyyttä mitattiin seuraavilla osa-alueilla: johtaminen, työn sisältö ja haasteellisuus, palkkaus, ke-
hittymisen tuki, työilmapiiri ja yhteistyö, tiedon kulku, työnantajakuva, uudistuminen ja innovatiivisuus.  

Sairauspoissaolojen nousuun vaikutti kaksi pitkähköä sairauspoissaoloa. 
Kirjasto päivittää vuoden 2015 aikana tasa-arvosuunnitelmansa. Sitä varten kirjasto selvitti, olivatko 

työntekijät kokeneet vuoden 2014 aikana eriarvoista kohtelua, syrjintää, häirintää tai kiusaamista. Kolme 
henkilöä ilmoitti kokeneensa eriarvoista kohtelua tai syrjintää, yksi henkilö häirintää tai kiusaamista.        

Organisaatiouudistus ja toimintakulttuurin muutos

Tavoitteena oli laatia työympäristön kehittämissuunnitelma, joka edistää Celian eri prosessien välistä yh-
teistyötä ja sovittaa Celian toiminnot nykyistä pienempään neliömäärään.  Suunnitelma valmistui aikatau-
lussa.  Toimitilauudistusta jatketaan tämän suunnitelman pohjalta.  

Tavoitteena oli myös vahvistaa Business Intelligence –ajattelua ja sitä varten laatia tietotarveanalyysi 
eri prosessien tietotarpeista.  Analyysin pohjalta käynnistettiin Datasmart-projekti Celian tietopääoman 
parempaa hallintaa varten.

Tavoitteena oli myös osaamisen vahvistaminen laatimalla henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat ja 
kehittämällä sisäistä koulutusta.  Vuonna 2013 toteutetun osaamiskartoituksen pohjalta määriteltiin stra-
tegiset osaamisalueet, jotka olivat pohjana henkilökohtaisille vuosittaisille koulutus- ja kehittymissuunni-
telmille.  

Tilinpäätösanalyysi   

Toimintamenot

2012 2013 2014
7 174 663 6 785 668 6 386 995

Rahoituksen rakenne 

Näkövammaisten kirjaston toiminta rahoitettiin toimintamenomäärärahoilla. Kirjaston toimintamen-
omäärärahaa (29.80.05) oli kertomusvuoden talousarviossa 5 812 000 €. Vuodelta 2013 siirtyi toiminta-
menomäärärahoja kertomusvuonna käytettäväksi 1 490 480,21, joten yhteensä kertomusvuonna käytettä-
vissä oli 7 302 480,21 €.

Talousarvion toteutuminen ja analyysi

Toimintamenojen käyttö muodostui vuoden 2014 talousarvion määrärahasta, vuodelta 2013 siirtynees-
tä toimintamenomäärärahasta sekä bruttotuloista. Talousarviobruttotulot laskivat edellisen vuoden 323 
730,03 eurosta kertomusvuoden 304 329,59 euroon. Tuloista 75 % tuli kirjamyynneistä ja loput ulos vuok-
ratuista tiloista. Talousarviomenot ovat viraston toimintamenoja, joista runsas 44 % muodostuu palkoista 
sivukuluineen.  Tulot ylittivät talousarvion 139 329,59 eurolla (84,42 prosenttia). Toimintameno määräraha 
( sisältäen tulot) käytettiin 6 386 995 euroa, mikä on 398 673 euroa vähemmän kuin vuonna 2013. Vuodelle 
2015 toimintamenomäärärahaa siirtyi 1 219 815,27 euroa. Määrärahaa siirtyi odotetusti ottaen huomioon 
Celian siirtomäärärahojen käyttösuunnitelman tuleville vuosille. Tulevina vuosina Celian kehittämishank-
keet on tarkoitus rahoittaa näillä sääntöillä.   

Tuotto- ja kululaskelma sekä analyysi 

Henkilöstökulujen osuus toiminnan kuluista on hieman noussut 39,44 %:sta 44,05 %:iin, kun taas aineiden, 
tarvikkeiden ja tavaroiden osuus on noussut 3,52 %:sta 4,46 %:iin. Kuitenkin merkittävin kustannusten 
vuosittaista heilumista on tapahtunut palvelujen ostojen osuuden laskussa, jotka ovat laskeneet 43,16:sta 
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36,32 %:iin. Tähän suurimpana syynä on ollut se, että Celia ei ole on käyttänyt osan siirtorahoistaan kerto-
musvuonna kokoelman kartuttamiseen. Kertomusvuoden säästöt on tarkoitus käyttää E-kirjastohankeen 
kustannuksiin tulevina vuosina, kun määrärahat ovat tiukkenemassa. Toiminnan kulut olivat yhteensä 6 
229 455,85 euroa ja tilikauden kulujäämä 6 797 925,04euroa. Toiminnan tuotot olivat suuremmat kuin 
edellisenä vuonna 304 329,59 euroa. Suurin osa toiminnan tuotoista muodostui maksullisesta palvelutoi-
minnasta 213 269,35 euroa. Loppuosa toiminnan tuotoista muodostui vuokrista ja käyttöoikeuskorvauk-
sista sekä muista toiminnan tuotoista yhteensä 91 060,24 euroa. 

Sisäinen valvonta
Kirjaston johtokunta on vahvistanut kirjastolle sisäisen valvonnan ohjesäännön 2007. Ohjesäännössä mää-
ritellään mm. riskienhallinta osaksi kirjaston strategista ja vuosisuunnittelua. Sisäisen valvonnan yhtenä 
tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen. 

Verkkokirjastohankkeen toteutuminen ja verkkojakelun laajentaminen ovat kirjaston keskeisiä tavoit-
teita kirjaston strategiassa. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi kirjasto teki syksyllä 2013 riskianalyysin stra-
tegian toteuttamisen riskeistä.  

Toimintavuonna kirjasto sai tietoonsa määrärahakehyksen vuosille 2016-2019. Määräraha laskee as-
teittain 11 % vuoden 2014 tasosta. Jo vuonna 2014 määräraha leikkautui 9 %. Kirjasto varautui tulevaan 
kauteen laatimalla toiminta- ja taloussuunnitelman 2016-2019 annetun määrärahakehyksen mukaisesti ja 
määritteli tarvittavat sopeuttamistoimet. Vuoden 2015 kuluessa laaditaan tarkempi sopeuttamissuunnitel-
ma.
Sisäisen tarkastuksen osalta kirjasto kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön sisäisen tarkastuksen piiriin.  
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2013 2014 Muutos %

PALVELUT
Lainat Celian järjestelmästä  1) 1 027 692 1 010 119 - 2,00 %
   josta lainat yleisille kirjastoille 22 283 18 486 - 17,00 %
   josta korkeakoulujen oppikirjalainat 4 717 6 350 35,00 %
Fyysiset lainat yht. 918 199 838 605 - 9,00 %
Verkkolainat yht. 107 727 171 514 59,00 %
Verkkolainojen osuus lainoista % 11 17

Kirjastojen siirtokirjakokoelmista annetut lainat 15 767 20 999 33,00 %

CELIAN KIRJOJEN LAINAUS YHTEENSÄ 1 043 459 1 031 118 - 1,20 %

OPPIKIRJAMYYNTI 8 380 7 932 - 5,00 %

ASIAKKAAT
Asiakkaita palveluiden piirissä kaikkiaan, arvio 
(sisältää myös yleisten kirjastojen asiakkaat) 25 000 28 100 12,40 %

    josta aktiiviset Celian asiakkaat 18 200 19 380 7,00 %
    josta Celian rekisteriin tallennettuja yleisten kirjastojen asiakkaat 0 293
Uusia asiakkaita palveluiden piiriin kaikkiaan 3 320 3 968 20,00 %
   josta suoraan Celian asiakkaiksi tulleita 3 320 3 678 20,00 %
   josta Celian rekisteriin tallennetut yleisten kirjastojen asiakkaat 0 290
Celian yhteisöasiakkaita 2) 2 476 2 843 15,00 %
   joista aktiivisia yhteisöasiakkaita 1 830 2 115 15,00 %
Asiakastyytyväisyys (1-5) 4,42 4,19

KIRJATARJONTA (nimekettä) 53 741 55 416 3 %

   josta kauno- ja tietokirjallisuus 45 618 46 873
   josta oppikirjat 8 123 8 543

KIRJATUOTANTO YHT. (nimekettä)  3) 2 217 1 675 - 24,00 %

Kauno- ja tietokirjallisuus 1 740 1 255 - 28,00 %
Oppikirjat 477 420 - 12,00 %
Kirjahankinta 4) 568 697 23,00 %
KIRJATUOTANTO JA -HANKINTA YHT. 2 809 2372 - 15,00 %

VOIMAVARAT 
Henkilöstö, htv  51 54,65 7,16 %
Toimintamenot (1000 €) 6 782 6387 - 5,82 %
   josta käyttökorvaukset tekijöille 339 326 - 3,83 %

1) Tähän on tilastoitu ne lainat, jotka rekisteröityvät Celian järjestelmään, vaikka lainat olisi tehty yleisten kirjasto-
jen asiakkuuden kautta.    
2) Sisältää kirjastot, oppilaitokset, vanhusten palvelutalot, päiväkodit jne.    
3) Sisältää itse tehdyt ja muualla teetetyt kirjat sekä yhteistuotannon   
4) sisältää valmiina hankitut kirjat ostoina, vaihtoina ja lahjoituksina
    

AVAINTULOKSET  2014


