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Katsaus toimintaan 2013

Verkkokirjaston rakentaminen ja verkkojakelun laajentaminen jatkuivat

Celia-kirjaston tulostavoitteet vuosille 2012–2015 on määritelty opetus- ja kulttuuriministeriön ja Celia-
kirjaston välisessä tulossopimuksessa 29.11.2011. Vuotta 2013 koskevien tavoitteiden osalta ministeriö on 
painottanut verkkokirjaston (=eKirjaston) rakentamista ja verkkojakelun laajentamista. 

Tätä tavoitetta Celia-kirjasto toteutti vuoden aikana monin tavoin. Kirjasto tarkisti strategiaansa ta-
voitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Strategiassa nousi entistä näkyvämmin esiin verkostomaisen 
toimintatavan vahvistaminen Celian digitaalisen kokoelman ja verkkopalvelujen tarjamiseksi muiden pal-
velukanavien, kuten kirjastojen, käyttöön. Tätä varten käynnistettiin loppuvuonna 2013 Kirjasto kaikille 
-projekti, jonka tavoitteena on toisaalta tavoittaa entistä enemmän potentiaalisia lukemisesteisiä asiakkaita 
kirjastopalvelujen piiriin, toisaalta kehittää ja pilotoida toimintamalleja, jotka mahdollistavat sujuvan pal-
velujen käytön yleisistä kirjastoista käsin Celian verkkopalveluja hyödyntäen.  

Kirjasto tarkisti verkkokirjastohankkeen organisointia ja päivitti hankesuunnitelman niin, että siinä 
aikaisempaa paremmin otetaan huomioon kokonaisarkkitehtuurin kaikki näkökulmat mukaan luettuna 
toiminta-arkkitehtuuri. 

Asiakkuusstrategian ja siihen sisältyvän asiakassegmentoinnin valmistelu käynnistyi. Asiakkuusstra-
tegian keskeiset linjaukset, kuten se, mille asiakassegmenteille kirjasto tarjoaa verkkopalveluja, mille seg-
menteille cd rom -palvelua, tulee ratkaistavaksi vuonna 2014. Toimintavuonna tällaisia ohjaavia linjauksia 
ei tehty.  

Verkkokirjastostrategian toteuttamiseksi ja alenevaa määrärahakehystä ennakoiden kirjasto käänsi cd 
rom -ainauksen laskuun. Cd rom -lainaus laskikin 3 % palveluiden kokonaislainauksen pysyessä edellisen 
vuoden tasolla (1 028 000 lainaa). 

Toimintavuoden puolivälissä julkistettiin uudistettu Vera-verkkopalvelu, joka mahdollistaa digitaalis-
ten äänikirjojen selainkuuntelun sekä latauksen asiakkaan omalle laitteelle. Myös e-kirjojen lataus Vera-
palvelun kautta tuli mahdolliseksi. 

Vera-palvelun käyttöönotosta johtuen verkkolainaus lisääntyi 53 %, mutta siitä huolimatta kirjasto 
ei aivan saavuttanut tavoitettaan. Verkkolainojen osuus kaikista lainoista oli 10,5 %, kun tavoite oli 15 %.  
Kirjasto pyrkii edelleen eri keinoin vauhdittamaan verkkojakelua.

Asiakasmäärä lisääntyi 

Palvelujen kysyntä osoitti jälleen kasvua: uusia asiakkaita rekisteröitiin 3 300 ja aktiivisten asiakkaiden 
määrä kasvoi 5 %. Yhteensä rekisteröityneitä asiakkaita oli 20 500.   
Erityisen paljon, +19 %, lisääntyi yhteisöjen (kirjastojen ja laitosten) määrä asiakaskunnassa. Yhteisöasiak-
kaita oli kaikkiaan 1 200.  

Oppikirjamyynti lisääntyi 8 %, DaisyTrio-kirjat kiinnostavat

Verkkokirjastohankkeen rinnalla kirjasto laajensi tuotetarjontaansa. Tekstiä, ääntä ja kuvia sisältävien 
DaisyTrio-kirjojen tuotanto lisääntyi 14 %. Oppikirjojen myyntilukujen perusteella kiinnostus DaisyTrio-
kirjoihin on lisääntynyt.   

Asiakastyytyväisyys korkealla tasolla

Asiakastyytyväisyyden arvosana oli 4,42 asteikolla 1–5 (vuonna 2012 4,43). Asiakaspalvelu oli edelleen 
hyvällä tasolla. Samoin uutuuskirjojen tarjonta säilyi hyvällä tasolla ja myös vanhempaa kokoelmaa täy-
dennettiin jonkin verran. Vera-palvelu otettiin asiakaskunnassa pääosin positiivisesti vastaan. Vahvempia 
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 Milka Kauhanen ja Leena Holopainen: Daisy-äänioppikirjat opiskelun tukena. Selvitys ääniopi- 
 kirjojen käytöstä ja mahdollisuuksista perusopetuksen oppilaiden opetuksessa Suomessa.
 Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology No 9. Joensuu 2013
Tutkimus osoittaa, että äänioppikirjoista on apua koulunkäynnissä ja opiskelussa. Celia hyödyntää tutki-
muksen tuloksia mm. käynnistämällä äänikoppikirjojen kehittämisprojektin jonka tavoitteena on parantaa 
oppikirjojen käytettävyyttä ja käytön ohjeistusta. 

DaisyTrio-kirjojen (tekstiä, ääntä ja kuvia sisältävien kirjojen) tuotantoa laajennettiin. Toimintavuon-
na kirjasto keskittyi peruskoulutason oppikirjojen tuottamiseen DaisyTrio-kirjoiksi. Kirjoja valmistui 12 
nimekettä. Oppilaitokset ovat osoittaneet kiinnostusta DaisyTrio-kirjoihin, sillä niitä ostettiin kuusinker-
tainen määrä verrattuna edelliseen vuoteen.  

Toimintavuonna Celia otti vastuulleen kansainvälisen koskettelukirjakilpailun (Typhlo & Tactus) jär-
jestämisen. Kilpailun tuomaristo kokoontui Helsingissä lokakuussa 2013 ja kilpailun voittajat julkistettiin 
Helsingin kirjamessuilla 27.10.2013. Kilpailun tavoitteena on edistää korkeatasoisten koskettelukirjojen 
valmistamista eri maissa. 

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

Vuonna 2010 käynnistyneen tuotantoyhteistyön tavoitteena on välttää päällekkäistä äänikirjatuotantoa ja 
saada samoja äänikirjoja sekä Celian asiakkaiden käyttöön että kustantajien kautta suuren yleisön käyttöön.  
Yhteistuotanto  on vuosittain hieman noussut:  
 
2010 10 nimekettä
2011 25 nimekettä
2012 24 nimekettä
2013  37 nimekettä
 
Celia jatkaa yhteistuotantoa, mutta sen osuus Celian vuosittaisesta äänikirjatuotannosta (n. 1000 nimeket-
tä) tulee olemaan pieni. Syitä yhteistuotannon pienuuteen on eritelty vuoden 2012 toimintakertomuksessa. 
Tulostavoite voidaan ymmärtää myös tavoitteeksi  etsiä ratkaisuja, joilla voidaan tarjota Celian äänikirjoja 
laajemmalle lukemisesteisten ryhmälle. Mm. tämän vuoksi kirjasto käynnisti Kirjasto kaikille -projektin 
tarkoituksena tavoittaa entistä enemmän potentiaalisia lukemisesteisiä henkilöitä kirjastopalveluiden pii-
riin yleisten kirjastojen kautta ja Celian verkkopalveluja hyödyntäen. Tuloksia on saatavissa vuonna 2015.

Vaikutetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa digitaalisten palveluiden 
ja julkaisutoiminnan saavutettavuuteen yhteiskunnassa

Tulostavoitteena oli jatkaa kustantajien suuntaan tapahtuvaa viestintää ja neuvontaa EPUB-formaatin käyt-
tömahdollisuuksista saavutettavan julkaisemisen edistämiseksi Suomessa.

Tavoitetta toteutettiin pääasiassa Suomen Daisy-konsortion (SDK) puitteissa. SDK käännätti aihetta 
käsittelevän julkaisun “Accessible Publishing: Best Practice Guidelines for Publishers” suomeksi. Suomen-
nosta “Saavutettavuus julkaisutoiminnassa: Parhaat käytännön ohjeet julkaisijoille” on tarkoitus jakaa vuo-
den 2014 aikana kustantajille. 

Julkishallinnon standardisalkkutyöryhmä (JHS) antoi loppuvuonna Celialle toimeksiannon laatia eh-
dotus saavutettavaa julkaisemista ja saavutettavia verkkopalveluja koskevaksi suositukseksi julkishallintoa 
varten. Työ on käynnistynyt ja sitä toteutetaan SDK:n puitteissa niin, että Celia toimii vastuullisena vetäjänä 
ja työn toteuttajana. Työ valmistunee vuoden 2014 kuluessa. 

Celia osallistui myös Korkeakoulujen saavutettavan viestintäsuosituksen laatimiseen. Suositus julkais-
taan maaliskuussa 2014.
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Lisäksi toteutettiin tai käynnistettiin seuraavat verkkokirjastohankkeen projektit:
Vuonna 2012 käynnistynyt valtionhallinnon VIP-VY-verkkoon liittyminen saatettiin päätökseen. Tuotan-
toalustaprojekti käynnistettiin. Projekti rakentaa palvelinalustalle työkalun, jolla voidaan ohjelmallisesti 
käsitellä ja tuottaa jakelukappaleita Celian arkistosta sekä konvertoida arkistoidusta aineistosta uusia tuot-
teita (esim. Daisy-äänikirjoista tavallisia MP3-äänikirjoja). Ohjelman ytimenä on Daisy-konsortion Pipe-
line-ohjelmisto. 

Yhteistyössä yleisten kirjastojen kanssa käynnistettiin Kirjasto kaikille -projekti, jonka tavoitteena on 
toisaalta tavoittaa entistä enemmän potentiaalisia lukemisesteisiä asiakkaita kirjastopalvelujen piiriin, toi-
saalta kehittää ja pilotoida toimintamalleja, jotka mahdollistavat sujuvan palvelujen käytön yleisistä kirjas-
toista käsin Celian verkkopalveluja hyödyntäen.  

Palvelutietouden lisääminen ja sidosryhmäviestinnän kehittäminen

Tavoitteena oli viestintämallin suunnittelu yleisille kirjastoille, painopisteenä kirjastojen ohjaaminen uu-
sien verkkopalveluiden käyttäjiksi. Tavoitetta toteutettiin käynnistämällä Kirjasto kaikille -projekti, jonka 
puitteissa viestintämalli toteutetaan.

Yhteisöasiakkaiden palvelukonsepteja kirkastettiin. Esitteet uusittiin eri yhteisötyypeille sopiviksi ja 
otettiin käyttöön sähköinen lomake, jonka kautta yhteisöt voivat aloittaa asiakkuuden. Yhteisöasiakkuuksi-
en määrää on tavoitteena kasvattaa ja sitä kautta tavoittaa suurempi osa lukemisesteisistä käyttäjistä.

Asiakasviestintää kehitettiin ottamalla käyttöön Vera-asiakkaiden oma uutiskirje, jota varten raken-
nettiin automaattinen tiedonsiirto kirjastojärjestelmän ja uutiskirjejärjestelmän välille, ja kerhokirjoja ja 
kirjavinkkejä esittelevä uutiskirje. Lisäksi toimintavuoden alussa otettiin käyttöön verkon yli tapahtuva 
videoiden tuotanto- ja jakelupalvelu Dream Broker. Aktiivista ja Celian henkilöstön läpileikkaavasti eri 
prosesseista osallistavaa toimintaa sosiaalisessa mediassa jatkettiin; tuloksena pitkäjänteisestä työstä Celian 
ylläpitämillä Facebook-sivuilla on yhteensä lähes 10 000 seuraajaa. 

Vieraskielisen kirjallisuuden tarjonnan lisääminen

Tavoitteena oli jatkaa aikaisemmin solmittujen vaihto- ja hankintasopimusten mukaista toimintaa. Uusia 
sopimuksia ei solmittu. Englanninkielisiä äänikirjoja hankittiin RNIB:stä 365 ja ruotsinkielisiä äänikirjoja 
MTM:stä 203 nimekettä. 

Kirjatuotannon kehittäminen ja tehostaminen

Kehitystyö vuonna 2013 painottui peruskouluille suunnattujen DaisyTrio-kirjojen tuotantoprosessin käyn-
nistämiseen ja itse tuotteen hiomiseen. Peruskoulutason DaisyTrio-kirjoja tuotettiin 12 nimekettä.  

Tavoitteena oli myös käynnistää kohokuvatuotannon uudistaminen. Kirjasto selvitti uudenlaisia mah-
dollisuuksia tuottaa kohokuvia (mm. 3 D-tulostus). Selvitystyön tuloksena kirjasto päätti jatkaa toistaiseksi 
nykyisillä tuotantomenetelmillä. Sen sijaan tarkistettiin kohokuvaperiaatteet yläkoulun pisteoppikirjoissa.  
Uusien periaatteiden mukaan yläkoulun pistekirjoihin (pl. matematiikka, kemia, fysiikka) ei tehdä enää 
kirjakohtaisia kohokuvia, vaan luokkataso- ja oppiainekohtaiset kohokuvaliitteistöt, joita voidaan käyttää 
eri oppikirjojen kanssa. Työ saadaan yläkoulun kirjojen osalta päätökseen vuoden 2014 kuluessa. 

Uuden suomenkielisen puhesynteesin hankkimiseksi jatkettiin yhteistyössä Näkövammaisten Keskus-
liitto ry:n kanssa selvitystyötä tutustumalla uuden suomalaisen puhesynteesin (Lausumo) mahdollisuuk-
siin. Tulos ei ole lupaava. Tilannearvio laaditaan 2014. 

Henkisten voimavarojen hallinta (tavoitteet tulossopimuksen 
mukaisesti)

Henkilöstö
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kustannuksiin tulevina vuosina, kun määrärahat ovat tiukkenemassa. Toiminnan kulut olivat yhteensä 6 
502 252,41 euroa ja tilikauden kulujäämä 7 145 178,38 euroa. Toiminnan tuotot olivat suuremmat kuin 
edellisenä vuonna 323 730,03 euroa. Suurin osa toiminnan tuotoista muodostui maksullisesta palvelutoi-
minnasta 243 121,65 euroa. Loppuosa toiminnan tuotoista muodostui vuokrista ja käyttöoikeuskorvauk-
sista sekä muista toiminnan tuotoista yhteensä 80 608,38 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 (=eKirjastohanke) toteutuminen ja verkkojakelun laajentaminen ovat kirjas-
ton keskeisiä tavoitteita kirjaston strategiassa. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi kirjasto tarkisti strategi-
ansa ja teki siinä yhteydessä riskianalyysin strategian toteuttamisen riskeistä. Riskit liittyivät asiakkaiden 
halukkuuteen siirtyä verkkopalvelujen käyttäjiksi ja heidän osaamiseensa, verkkopalveluratkaisujen käytet-
tävyyteen, celialaisten omaan osaamiseen sekä Celian ICT-infran ja kokonaisarkkitehtuurin toimivuuteen. 
Näihin riskeihin kirjasto tarttuu asiakkuusstrategian, markkinoinnin, Kirjasto kaikille -projektin, osaami-
sen kehittämisen  ja  päivitetyn verkkokirjastohankkeen avulla. 
Toimintavuonna kirjasto varautui myös vuonna 2014 tapahtuvaan 9 %:n määrärahaleikkaukseen. 
Sisäisen tarkastuksen osalta kirjasto kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön sisäisen tarkastuksen piiriin.  
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