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1. Celian äänikirjat oppimisen tukena

2. Ohjaa ja opasta

Nämä diat voi ladata pdf-muodossa sivulta

www.celianet.fi/ohjeet-ja-materiaalit-kouluille



1. Celian äänikirjat 
oppimisen tukena
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Celian palvelut kouluille
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• Celia on opetus- ja kulttuuriministeriön virasto, joka tuottaa 

aineistoja saavutettavassa muodossa, lähinnä äänikirjoja.

• Yhteistyömalli koulujen kanssa muuttui muutama vuosi sitten.

• Celian oppikirjat ovat nyt lasten- ja nuorten kirjojen tapaan 

maksuttomia ja löytyvät samasta osoitteesta www.celianet.fi.

• Koulu liittää oppilaan Celian asiakkaaksi ja oppilas tilaa kirjat 

itselleen, ei koululle.

http://www.celianet.fi/


Liittäminen Celian asiakkaaksi
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• Lakiin perustuen oikeus Celian asiakkaaksi on vain 

niillä, joille lukeminen on hankalaa terveydellisten 

syiden tai oppimisvaikeuksien takia.

• Käytännössä tämä tarkoittaa lähinnä oppilaita, jotka 

kuuluvat tehostetun tai erityisen tuen piiriin.

• Koulu liittyy Celian asiakkaaksi ja saa tunnukset 

liittämiseen www.celianet.fi/kouluille

• Myös kirjastot rekisteröivät eri-ikäisiä lukemisesteisiä 

henkilöitä asiakkaan pyynnöstä. Esimerkiksi huoltaja 

voi liittää alaikäisen lapsen Celian asiakkaaksi 

kirjastossa.

Kuvakaappaus Celian ohjevideosta

http://www.celianet.fi/kouluille


Syyt käyttää Celian
äänikirjapalvelua

• Painetun kirjan tapaan äänikirjan käyttö parantaa 
sanavarastoa ja muistia.

• Lukunopeutta voi säädellä.

• Äänikirjan ja painetun kirjan käyttäminen yhdessä 
auttaa lukusujuvuuden kehittymisessä.

• Jos lukeminen on hankalaa esim. lukivaikeuden vuoksi, 
äänikirja on usein painettua kirjaa rentouttavampi 
vaihtoehto.
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Miten Celian palveluja 
käytetään

1. Kuuntelu verkon kautta

– Pratsam Reader –sovellus

– Celianet

2. Erityisaineistot Celiasta

– Pistekirjoitusaineistot, koskettelukirjat
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1A. Kuuntelu verkon kautta 

Mobiililaitteelle Pratsam Reader –sovellus

• Celian äänikirjoja voi hakea, lainata ja kuunnella 

tabletilla ja älypuhelimella, maksuttomalla Pratsam

Reader -sovelluksella.

• Varatut kirjat tulevat suoraan sovellukseen.

• Pratsam Reader -sovellus haetaan Google Play- tai App

Store –sovelluskaupasta.

• Samoilla tunnuksilla voi asentaa useammalle laitteelle, 

mutta käyttö vain yhdellä kerrallaan.

• Ohjeet: www.celianet.fi/kuuntelu-sovelluksessa/
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https://www.celianet.fi/ohjeet/kuuntelu-sovelluksessa/


Kirjaudu, hae ja kuuntele

1. Kirjaudu 2. Avaa valikko 

lainataksesi kirjoja.

3. Kuuntele ja muokkaa 

nopeutta yms. 9



1B. Kuuntelu verkon kautta
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• Kun henkilö on liitetty Celian asiakkaaksi, 
Celianetin ja sovelluksen tunnukset 
lähtevät sähköpostiin välittömästi.

www.celianet.fi

• Kirjahakuja voi tehdä kirjautumatta, 
lainaus onnistuu vain Celianet-tunnuksilla 
kirjautuneena.

• Lainaus, ohjeet, kirjavinkit

• Selainkuuntelu suoratoistona



2. Erityisaineistot Celiasta
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• Celialla on äänikirjojen lisäksi lainattavaa 

taktiiliaineistoa: pistekirjoituskirjat ja 

koskettelukirjat.

• Ota yhteyttä palvelut@celia.fi, jos oppilas tarvitsee 

näitä aineistoja. Celia liittää koululle oikeuden 

lainaamiseen.

• Pistekirjoituskirjoja lainataan useimmiten kouluille, 

joissa on näkövammaisia oppilaita. Kirjoja ei 

palauteta, vaan ne viedään paperinkeräykseen, kun 

tarvetta ei enää ole.

• Koskettelukirjoja lainataan myös päiväkoteihin tai 

luokkiin, joissa on niitä tarvitsevia lapsia.

mailto:palvelut@celia.fi
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Oppikirjoissa voi olla kohokuvia koottuna kansioon.
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Koskettelukirjoissa myös on kohokuvia tai kolmiulotteisia kuvia.
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Koskettelukirjoissa on myös teksti printtinä ja pistekirjoituksella.



2. Ohjaa ja opasta
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Runsaasti tarjottavaa
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• Oppikirjoja on eri kouluasteille.

• Celian julkaisupolitiikka 
määrittelee oppikirjojen 
tuotantoa. 
www.celianet.fi/hankintaehdotus

• Oppikirjojen lisäksi on 
lainattavissa tuhansia lasten ja 
nuorten kirjoja.

http://www.celianet.fi/hankintaehdotus/
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• Tähän kuva kategorioista ja vinkeistä



Kirjavinkkejä
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• Celianetissä teemoittain kirjalistoja eri kokonaisuuksista: 
www.celianet.fi/kirjoja-lapsille-nuorille/

• Tarina-arkku: työkalu lasten ja nuorten innostamiseksi lukemisen 
pariin www.celianet.fi/lyhyiden-tarinoiden-lukudiplomi/

• WhatsApp-vinkkaus nuorille: www.celianet.fi/nuorten-
uutuuskirjat/

• Kirjavinkkauspaketti kolmansien luokkien erityisoppilaille: 
www.celianet.fi/kirjavinkkauspaketti-kirjastoille/

http://www.celianet.fi/kirjoja-lapsille-nuorille/
http://www.celianet.fi/lyhyiden-tarinoiden-lukudiplomi/
http://www.celianet.fi/nuorten-uutuuskirjat/
http://www.celianet.fi/kirjavinkkauspaketti-kirjastoille/


Ohjaa oppilasta

• Auta oppilasta (ja vanhempia) alkuun esim. 
siten, että lainaatte yhdessä jonkun kirjan 
heti liittämisen jälkeen.

• Samoilla tunnuksilla voi kirjautua moneen 
laitteeseen, mutta käyttää vain yhtä 
kerrallaan. 

• Esim. koulussa voi olla tabletti käytössä ja 
kotona puhelin tms.

• Samat tunnukset ovat oppilaan käytössä läpi 
kouluajan ja myös sen jälkeen. 

• Älä poista oppilasta rekisteristä koulun 
vaihdon yhteydessä!
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Jaa tietoa eteenpäin

• Jos koulu tekee yhteistyötä kirjaston 

kanssa, pyydä heitä vinkkaamaan myös 

äänikirjoja.

• Tilaa maksuttomia julisteita, esitteitä ja 

tarroja www.celia.fi/tilaa-celian-esitteita

• Kerro muulle opettajakunnalle Celian

äänikirjoista. 

Selkis-hylly Malmin 

kirjastossa Helsingissä
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http://www.celia.fi/tilaa-celian-esitteita


Yhteystiedot Celiaan
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• www.celia.fi

yleistietoa Celiasta

• Celianet, www.celianet.fi

lainaus, liittäminen ja ohjeet 

• Chat-ikkuna molemmilla sivustoilla

• Uutiskirjeet www.celianet.fi/tilaa-uutiskirjeita

• S-posti palvelut@celia.fi

FB-ryhmät

• Celia erityisopettajille ja opettajille -ryhmä 
(yksityinen)

• Celian verkkopalvelujen tuki (julkinen)

• Ohjevideoita YouTube > celiakirjasto
youtube.com/user/celiakirjasto/videos

http://www.celia.fi/
http://www.celianet.fi/
http://www.celianet.fi/tilaa-uutiskirjeita
http://www.youtube.com/user/celiakirjasto/videos


Opasta lukemisen äärelle!

palvelut@celia.fi

elina.kilpio@celia.fi


