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Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2017-2019

Viraston strategia

1. Toiminta-ajatus/Missio

Yhdenvertaisuus kirjallisuuden ja tiedon saannissa.

2. Visio

Kirjallisuus ja kirjastopalvelut saavutettaviksi yhteistyöllä.

3. Toimintaympäristön muutokset

Säädösympäristön muutokset

Näkövammaisten kirjaston (Celian) yhteistyö kirjastojen kanssa vahvistuu ja Celian rooli kirjastoille
verkkopalveluja ja tukipalveluja tarjoavana asiantuntijana vakiintuu. Saavutettavuutta ja esteettö-

myyttä koskevat EU-lainsäädännön muutokset vaikuttavat digitaaliseen julkaisemiseen ja verkko-

palveluihin myös Suomessa.

Väestörakenteen muutokset

Väestö ikääntyy. Lukemisvaikeuksisten henkilöiden ja syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten
määrä on huomattava. Maahanmuuton lisääntyessä myös lukemisesteisten maahanmuuttajien

määrä kasvaa. Vasta pieni osa Celian palveluihin oikeutetuista on tavoitettu. Celian käyttäjäkunta

muuttuu nykyistä heterogeenisemmaksija käyttäjien osaamis-ja vaatimustaso nousee.

Digitalisaatio

Digikuilu ei katoa. Valtaosalla yli 75-vuotiaista ei ole verkkoyhteyksiä, osaamista ja tarvittavia laittei-

ta käytettävissä. Samaan aikaan Celian nuorempi käyttäjäkunta edellyttää kehittyviä verkkopalvelui-
ta. Palvelut on mahdollista toteuttaa digitalisaation avulla entistä helppokäyttöisemmiksi. Jakelu-

kanaviin tulee lisää erilaisia vaihtoehtoja. Kehitteillä oleva nykyistä edullisempi pistenäyttö voi

mahdollistaa ns. sähköisen pistekirjan käyttöönoton, jolloin paperisten pistekirjojen kysyntä voi vä-
hentyä.
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Digitaalinen julkaiseminen tulee lisääntymään kustannuskentässä. Jos digitaalisen julkaisemisen

standardi (EPUB 3) yleistyy, entistä suurempi osa digitaalisesta julkaisemisesta voisi olla valmiiksi
saavutettavaa edellyttäen, että myös käyttöliittymät ovat saavutettavia. Akuuteimmin kustannus-

maailman muutokset näkyvät oppikirjapuolella sähköisten oppimateriaalien lisääntyessä sekä ope-
tussuunnitelman uudistuessa ja vaikuttaessa oppimateriaaleihin.

4. Strategiset valinnat

Strategiset valinnat muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille sekä opetus- ja kulttuuri-

ministeriön hallinnonalalle asettamista tavoitteista. Valintoihin vaikuttavat lisäksi ohjaavan ministe-

riön ja viraston omat strategiat, julkisen talouden suunnitelman tavoitteet sekä valtion talousarvion

painopisteet. Alla esitetyistä strategisista valinnoista on johdettu viraston tulostavoitteet.

Valinnat hallitusohjelman tavoitteista ja kärkihankkeista

o Digitalisoidaan julkiset palvelut (TT l, TT2, TT 3, TT 4, TT 5, TT6)
o Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta (TT l, TT 3, TT 4, TT 5)

o Edistetään uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisten materiaalien saamista peruskoului-

hin(TT2)
o Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa (TT 8)

Valinnat opetus-ja kulttuuriministeriön hallinnonalan strategisista tavoitteista

o Digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuudet hyödynnetty oppimisessa ja lasten ja
nuorten hyvinvoinnin sekä osallisuuden tukemisessa. Oppimisympäristöjä on modernisoitu

(TT l, TT 2, TT3)
o Lasten ja nuorten osallisuutta on vahvistettu koulutuksen, kulttuurin ja liikunnan keinoin.

Koulutuksessa ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt ja koulutuk-

sen keskeyttäneiden määrä on laskenut (TT 3)
o Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta on parannettu (TT l, TT 3, TT 4, TT 5)

o Maahanmuuttajien integroituminen yhteiskuntaan on vahvistunut. Maahanmuuttajien kou-

lutuspolut ja työllistyminen on nopeutunut (TT 3)
o Kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä on edistetty sekä eriarvoisuus on vähentynyt (TT 2, TT

3, TT 4)
o Digitalisaatiota on hyödynnetty (TT l, TT 2, TT 3, TT 4, TT 6)
o Palveluja on kehitetty asiakaslähtöiseksi ja niitä koskeva palvelulupaus on annettu (TT 5)
o Johtamista ja toimeenpanoa on parannettu (TT 8)

o Työ hyvinvointi a on parannettu ja osaamista on kehitetty (TT 7)

Valinnat kulttuuri-ja taidepolitiikan strategisista tavoitteista

o Taide-, kulttuuri- ja kirjastopalveluja on saatavilla monipuolisesti ja eri väestöryhmien tar-

peisiin (TT l, TT 2, TT 3, TT 4, TT 5, TT 6)
o Lasten mahdollisuudet harrastaa kulttuuria lisääntyvät taiteen ja kulttuurin saavutettavuu-

den paranemisen avulla (TT 2, TT 3)

Tässä luetellaan ne hallitusohjelman tavoitteet ja kärkihankkeetsekä ne ministeriön ja politiikkalohkon tavoitteet,
joilla on merkitystä viraston toimintaan ja tässä asetettuihin tulostavoitteisiin. Lisäksi listataan ne viraston omat stra-

tegiset valinnat, joista mahdollisesti on johdettu tässä asetettuja tulostavoitteita. Valinnan perään merkitään sen tu-

lostavoitteen/-tavoitteiden numero/-t, joka/jotka on johdettu ko. strategisesta valinnasta.
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４Ｓｉ５鎖ささｔｏｉｍｉｎｎａｌｌｉｓｅｎｔｅｈｏｋｋｕｕｄｅｎ（ｔａｌｏｕｄｅ＝ｉｓｕｕｓｔｕｏｔｔａｖｕｕｓ）ｓｅｋ芸ｔｕｏｔｏｓｔｅｎ（ｓｕｏｒｉｔｔｅｅｔｊａｊｕｌｋｉｓｈｙ６ｄｙｋｋｅｅｔ）ｊａ
ｌａａｄｕｎｈａ＝ｉｎｎａｎ（ｐａｉｖｅーｕｋｙｋｙｊａｌａａｔｕ）ｏｓａ‐ａｌｕｅｅｔ．



６（９）

Ｍｉｔｔａｒｉ２：

Ｐａーｖｅｌｕｌｕｐａｕｋｓｅｎｌ．ｖａｉｈｅ

ｏｎｖａ１ｍｉｓ；ｐａｌｖｅｌｕｉｅｎ

ｌｏｐｐｕｔｕｏｔｔｅｅｔｏｎ ｍａａｒ１‐

ｔｅｌｔｙ

ｖａｌｍｉｓ

Ｍｉｔｔａｒｉ３：

Ｐａ１ｖｅｌｕｌｕｐａｕｋｓｅｎ２．ｖａｉｈｅ

ｏｎｖａーｍｉｓ：ｐａｌｖｅｌｕｉｅｎ

ｔｏｔｅｕｔｔａｒｌｒ・ｉｓｅｅｎｋｕｌｕｖａ

ａｉｋａｏｎ ｍａａｒｉｔｅｌｔｙ

ｖａｌｍｉｓ

Ｍｉｔｔａｒｉ４：ＡａｎｉｋｉｒｊａＰａーＶｅ－

ｌｕａｋｏｓｋｅｖａｐａｌｖｅ１ｕｌｕｐａ‐

ｕｓ

ｐａｌｖｅーｕｌｕｐａｕｓｏｎ

ｔｏｔｅｕｔｕｎｕｔ

ｐａｌｖｅｌｕｌｕｐａｕＳｏｎ

ｔｏｔｅｕｔｕｎｕｔ

Ｍｉｔｔａｒｉ５：Ｋｕｍｐｐａｎｉｋｉｒ‐

ｊａｓｔｏｊａｋｏｓｋｅｖａｐａｌｖｅｌｕ‐

ーｕｐａｕｓ

ｐａｌｖｅーｕーｕｐａｕｓｏｎ

ｔｏｔｅｕｔｕｎｕｔ

ｐａｌｖｅｌｕｌｕｐａｕｓｏｎ

ｔｏｔｅｕｔｕｎｕｔ

Ｔａｖｏｉｔｅ６：

Ｃｅーｉａｎｓｉｉｈｋ６ｉｓｔｅｎｐａｌｖｅ－

ｌｕｉｄｅｎｋｉｉｙｔｔ６１ｉｓｉｌｌｉｎｔｙｙ

（ＴＡＥ）

ルイだ士ｑｒだ 下ｏｖｏ′だ ｖｕｏｎｎｏ

２〇ヱ７

苫ｏｖｏ′ｔｅｖｕｏｎｎｏ

２０ヱ８

Ａ／”ｓｔｏｖｏｔ口ｖｏだｅ

ＶＵＯ打ｎＯ２０ヱ９

Ｍｉｔｔａｒｉｌ：

Ｖｅｒｋｋｏｌａｉｎｏｉｅｎｐｒｏｓｅｎｔ‐

ｔｉｏｓｕｕｓｋｏｋｏｎａｉｓーａｉｎａｕｋ‐

ｓｅｓｔａ′Ｖａｈｉｎｔささｎ

（２０１６：３９％）

４０％ ５３％ ５６％

Ｍｉｔｔａｒｉ２：

ｓａｈｋ６ｉｓｌａｐａーｖｅｌｕｉｔａｋａｙｔ－

ｔａＶｉｅｎｈｅｎｋｉに）ｉｄｅｎｎｎａａ－

ｒａｖａｈｉｎｔ当ｉｉｎ

（２０１６：１１５８６）

１２０００ １４０００ １６０００

Ｍｉｔｔａｒｉ３：

Ａｓｉａｋａｓｔｙｙｔｙｖさｉｓｙｙｓｓａｈ－

ｋ６ｉｓｉｉｎＰａーＶｅｌｕｉｈｉｎに－

２０ヱ６ｒ４ノ〇４

３′５ ３′７５
４′０



７（９）

Ｈｅｎｋｉｓｔｅｎｖｏｉｍａｖａｒｏｉｅｎｈａｌ－ｉｎｔａｉａｋｅｈｉｔｔａｍｉｎｅｎ

Ｔａｖｏｉｔｅ７：Ｐａｒａｎｎｅｔａａｎ

ｔｙ６ｔｙｙｔｙ嘘ｉｓｙｙｔｔ苔ｊａｋｅ－
ｈｉｔｅｔ５５ｎｏｓａａｎｒ・ｉｓｔａ（ＴＡＥ）

八イ′ｔｔｏｒ′士 ｏｖｏ′ｔｅｖｕｏｎｎｏ

２〇ヱ７

苫ｏｖｏだｅｖｕｏｎｎα

２０ヱ８

Ｖｕｓｔｏｖｏｔ口ｖｏ′だ

ＶＵＯ打打Ｏ２０ヱ９

Ｍｉｔｔａｒｉｌ：

Ｋ０ｋｏｎａｉｓｔｙ６ｔｙｙｔｙｖａｉｓｙｙｓ‐

ｉｎｄｅｋｓｉ（ＶＭ‐ＢａｒｏＬｖさｈｉｎ‐

ｔａａｎ

（２０１７：３，１２）

３′４ ３′５
ＡｓｅｔｅｔａａｎＶｕｏｎｎａ

２０１８

Ｍｉｔｔａｒｉ２：

Ｈｅｎｋｉ－６ｓｔｏｎｋｏｕ１ｕｔｕｋ‐

ｓｅｅｎｏｓａｌｌｉｓｔｕｒｌｒｌｉｎｅｎ：

ｖａｈｉｎｔささｎＩＰ苔ｉＶさｎｋｏｕ－

ーｕｔｕｋｓｅｅｎｏｓａｌｌｉｓｔｕｖｉｅｎ

％－ｏｓｕｕｓｈｅｎｋｉー６ｓｔ６ｓｔａ

１００％ １００％ １００％

Ｔａｖｏｉｔｅ８：Ｐａｒａｎｎｅｔａａｎ

ｊｏｈｔａｍｉｓｔａ

ルのｔｔｑｒ′士 ｏｖｏだｅｖｕｏｎｎｏ

２０‐２７

下ｏｖｏ′ｒｅｖｕｏｎｎｏ

２〇ヱ８

Ｖｕｓｔｏｖｏｔ口ｖｏだｅ

ＶＵｏｎ刀Ｏ２０ヱ９

Ｍｉｔｔａｒｉｌ：

Ｊｏｈｔａｉｕｕｓｉｎｄｅｋｓｉ（ＶＭ‐

Ｂａｒｏ），ｖａｈｉｎｔａａｎ

（２０１７：２９０）

３′４ ３′４
ＡｓｅｔｅｔａａｎＶｕｏｎｎａ

２０１８

Ｈｅｎｋｉー６ｔｙ６ｖｕｏｄｅｔｊａｍａａｒａｒａｈａｔ

Ｈｅｎｋｉー６ｔｙ６ｖｕｏｄｅｔ

２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１

Ｈｅｎｋｉ１６ｔｙ６ｖｕｏｄｅｔ（ｋｏｋｏｎａｉｓｌｕｋｕ）

（２０１５：５４）
５２ ４３ ４４ ４４ ４４ ４４



Ｍｉｉ当ｒａｒａｈａｔ ＴＡ２０１７ ＴＡＥ２０１８ Ｋｅｈｙｓ

２０１９

Ｋｅｈｙｓ

２０２０

Ｋｅｈｙｓ

２０２１

ＯＫＭ：ｎｒａｈｏｉｔｕｓ（１０ｏｏｅｕｒｏａ） ｍｏｍｅｎｔ‐

ｔｉ２９，８０．０５
４９３７ ４８６６ ４８０１ ４８４３ ４８４３
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Ｖｏｉｍａｓｓａｏーｏｊａｓｅｕｒａｎｔａ
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ｖｏｉｔｔｅｅｔａｓｅｔｅｔａａｎａーｕｓｔａｖｉｎａ．Ｅｒｉｔｙｉｓｅｓｔｉｈａ＝ｉｔｕｓｋａｕｄｅｎｖａｉｈｔｕｅｓｓａｔａｖｏｉｔｔｅｅｔ

ｐａｉｖｉｔｅｔａａｎｋａｔｔａｖａｓｔｉ．

Ｔｕｌｏｓｔａｖｏｉｔｅａｓｉａｋｉｒｉａｎｂｕｄｉｅｔｔｉｖｕｏｄｅｎｔａｖｏｉｔｔｅｉｄｅｎｔｏｔｅｕｔｕｍｉｓｅｓｔａｒａｐｏｒｔｏｉ‐
ｄａａｎｔｉｌｉｎｐささｔ６ｋｓｅｓｓａｊａｓｉｉｈｅｎｋｕｕｌｕｖａｓｓａｔｏｉｍｉｎｔａｋｅｒｔｏｍｕｋｓｅｓｓａ．Ｔｕｌｏｓｓｏｐｉ－
ｍｕｋｓｅｎｔｏｔｅｕｔｕｍｉｓｔａａｒｖｉｏｉｄａａｎｍｉｎｉｓｔｅｒｉ６ｎａｎｔａｍａｓｓａｔｉｌｉｎｐささｔ６ｓｋａｎ‐
ｎａｎｏｔｏｓｓａｔｏｉｍｉｎｔａｖｕｏｔｔａｓｅｕｒａａｖａｎｖｕｏｄｅｎｋｅｓａｋｕｕｓｓａｊｏｓｏｈｊａｔｔａｖａｖｉｒａｓｔｏ

ｏｎｏｍａｋｉｒｉａｎｐｉｔｏｙｋｓｉｋｋｏｎｓａｓｅｋａｋａｉｋｋｉｅｎｖｉｒａｓｔｏｉｅｎｏｓａーｔａｋｅｖ滋ｎｔｕｌｏｓｓｅｕ‐
ｒａｎｔａｔａｐａａｍｉｓｅｓｓａ．Ｔｕｌｏｓｓｏｐｉｍｕｋｓｅｎｐｕｏーｉｖｕｏｔｉｓｔｏｔｅｕｍａａａｒｖｉｏｉｄａａｎｓｙｋｓｙｎ
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