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1. Kirjaston tarjonta
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Hyvää palvelua kirjastosta
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Kuntalaistutkimus 2020:

• Kaikista kunnan palveluista kirjasto ykkösenä: 

79 % vastanneista oli tyytyväinen kirjaston 

palveluun.

• Toisaalta: 36 % vastanneista ei ollut käyttänyt 

kirjaston palveluja viimeisen vuoden aikana. 

• Helposti voivat jäädä piiloon ne, joille ei sovi 

tavallinen painettu kirja.

• Mieti, miten lähestyisit niitä ryhmiä ja 

henkilöitä, jotka eivät tiedä, mitä kaikkea 

kirjastossa on tarjolla! Kirjastokäynnit manner-Suomen yleisissä 

kirjastoissa 2014-2019 findikaattori.fi/fi/85

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntalaiset%20ja%20kunnalliset%20palvelut%202020.pdf
https://findikaattori.fi/fi/85


Jos lukeminen on hankalaa
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Lukemisesteisille asiakkailleen kirjasto tarjoaa 

Celian tuottamia palveluita ja aineistoja.

• Celian aineisto on osa kirjaston omaa 

tarjontaa.

• Celiasta maksuttomat 

- äänikirja- ja lainauspalvelut www.celianet.fi

- esitteet jaettaviksi celia.fi/tilaa-celian-

esitteita

• Tilastoja: visualisointi.kirjastot.fi/tilastot

• Celia on opetus- ja kulttuuriministeriön 

virasto.
Celian henkilökunta, n. 40 henkeä, 

työskentelee monitilatoimistossa 

(keväästä 2020 etänä).

http://www.celianet.fi/
https://www.celia.fi/tietoa-celiasta/tilaa-celian-esitteita/
https://visualisointi.kirjastot.fi/tilastot


2. Miten palvelun alkuun
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Liittäminen 
Celian palvelujen käyttäjäksi
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• Lakiin perustuen oikeus Celian asiakkaaksi on vain 

niillä, joille lukeminen on hankalaa terveydellisten 

syiden tai oppimisvaikeuksien takia.

• Kirjastot rekisteröivät palveluun

Rekisteröijillä henkilökohtaiset rekisteröintitunnukset

www.celianet.fi/uuden-asiakkaan-rekisterointi

• Lukemisen esteen todentamiseen riittää liittyjän 

suullinen vakuutus, että kuuluu Celian

asiakasryhmään.

• Myös koulujen erityisopettajat voivat rekisteröidä 

lukemisesteisiä oppilaita.
Kuvakaappaus Celian ohjevideosta

http://www.celianet.fi/uuden-asiakkaan-rekisterointi


Miten Celian palveluja 
käytetään

1. Kuuntelu verkon kautta

– Pratsam Reader –sovellus

– Celianet

2. Erityisaineistot Celiasta

– Koskettelukirjat, pistekirjoitusaineistot

3. CD-lainaus
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1A. Pratsam Reader -sovellus

• Kun henkilö on liitetty Celian asiakkaaksi, sekä 
mobiilisovelluksen että Celianetin tunnukset lähtevät 
sähköpostiin välittömästi.

• Maksuttoman Pratsam Reader -sovellus haetaan Google 
Play- tai App Store –sovelluskaupasta

• Sovelluksella voi Celian äänikirjoja hakea, lainata ja 
kuunnella tabletilla ja älypuhelimella.

• Samoilla tunnuksilla voi kirjautua 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. 10



1B. Celianetin käyttö
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Sivuston osoite on www.celianet.fi

• Ohjeita voi lukea, kirjavinkkejä etsiä ja 
kirjahakuja tehdä kirjautumatta.

• Lainausta tai asiakkaan liittämistä varten 
kirjaudutaan Celianet-tunnuksilla. 

• Celianetin kautta voi myös kuunnella 
kirjaa selaimessa suoratoistona.



2. Erityisaineistot Celiasta
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• Celialla on äänikirjojen lisäksi lainattavaa 

taktiiliaineistoa: koskettelukirjat ja 

pistekirjoituskirjat.

• Ota yhteyttä palvelut@celia.fi, jos asiakas 

tarvitsee koskettelu- tai pistekirjoja. Celia 

liittää asiakkaalle oikeuden lainata näitä.

• Koskettelukirjoja lainataan myös päiväkoteihin 

tai luokkiin, joissa on niitä tarvitsevia lapsia.

• Pistekirjoituskirjoja lainataan useimmiten 

kouluille, joissa on näkövammaisia oppilaita.

mailto:palvelut@celia.fi
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Koskettelukirjoissa myös on kohokuvia tai kolmiulotteisia kuvia.
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Koskettelukirjoissa on myös teksti printtinä ja pistekirjoituksella.



15

Pistekirjoituskirjat lähetetään kirjepostina A4-vihkoina, 
noin 10 vihkoa / kirja.



3. CD-lainaus
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• Jos verkkokuuntelu ei käy, äänikirjat voi saada

CD-levyinä (lähinnä ikäihmisille).

• Kirjasto rekisteröi CD-asiakkaaksi.

• Asiakas voi liittyä kirjakerhoihin, kirjoja saa 1-5 

kuukaudessa.

Asiakas tai yhteyshenkilö voi lisäksi saada 

Celianet-tunnukset ja voi lainata CD-levyjä

Celianetissä.

• Myös kirjaston kotipalvelu voi hoitaa 

asiakkuutta.

• Kirjasto voi ylläpitää Celian CD-kokoelmaa.



Celian CD-kirjojen kuuntelu
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• Kuunteluun tarvitaan soitin, joka toistaa 

mp3-tiedostoja. Testaa jollakin Celian

CD-äänikirjalla, onko oma laite sopiva.

• Jos lukemiseste on terveydentilaan 

liittyvä, CD-soittimen voi lainata 

Näkövammaisten liitosta (vaikka ei olisi 

näkövammainen).

• Cd-soittimen voi ostaa itse, printtiohje 

asiakkaalle sivulla

www.celianet.fi/cd-kerhot Malli Näkövammaisten

liiton kuuntelulaitteesta

https://www.celianet.fi/kirjaston-ohjeet/uuden-asiakkaan-rekisterointi/cd-kerhot/


3. Käytä ja vinkkaa
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Runsaasti tarjottavaa
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• Äänikirjoja noin 46 000 pitkältä ajalta.

• Vuosikartunta noin 1000 uutta 
nimekettä.

• Kauno- ja tietokirjoja

• Oppikirjoja kaikille kouluasteille

• Ei lisenssimallia: Tuhansilla voi olla 
lainassa sama kirja yhtä aikaa.



Celian palvelut osaksi arkea

• Jaa tietoa kaikille.

• Kerro kirjavinkkauksissa äänikirjoista.

• Julisteet, esitteet ja selkoaineisto näkyville.

• Verkkosivuille tietoa liittymisestä ja 

tarjonnasta.

• Kerro kouluille ja palvelutaloille, että voivat 

tehdä sopimuksen suoraan Celian kanssa.

Henkilökunta tärkeässä asemassa

• Tunne Celian palvelut

• Opasta alkuun

• Rekisteröi uusia asiakkaita Selkis-hylly Malmin 

kirjastossa Helsingissä
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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.celia.fi/tilaa-uutiskirjeita

• S-posti palvelut@celia.fi

FB-ryhmät

• Celia-ryhmä kirjastoille (yksityinen)

• Celian verkkopalvelujen tuki (julkinen)

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

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


Opasta lukemisen äärelle!

palvelut@celia.fi

elina.kilpio@celia.fi


