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Tervetuloa Celian palveluiden piiriin!

Tämä käsikirja on tarkoitettu perusopetuksen ammattilaisille.
Käsikirjassa esitellään Celian toimintaa ja opastetaan Celian tuotteiden käyttöön.

Celia on valtion rahoittama ja ylläpitämä saavutettavan julkaisemisen ja kirjallisuuden asiantuntija- 
keskus, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta muun muassa ääni-, piste- ja elektronisina kirjoina. 
Äänikirjat ovat mainio valinta opetuksen tueksi, sillä ne sopivat lähes kaikille henkilöille, joille paine-
tun kirjan lukeminen on hankalaa.

Celian tehtävänä on tukea lukemisesteisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia lukemiseen, 
oppimiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Celia tuottaa vuosittain saavutettavaan muotoon 
noin 30 % kaikesta Suomessa julkaistusta kauno- ja tietokirjallisuudesta.
Tuotettavat äänikirjat ovat kaupallisten kustantajien julkaisemia kirjoja. 
Valikoimassa on sekä kauno- ja tietokirjallisuutta että oppikirjoja. 
Kauno- ja tietokirjallisuus ja korkeakoulujen kurssikirjat lainataan maksutta. 
Peruskoulun, lukion ja ammatillisten opintojen äänikirjat ovat maksullisia.

Tällä hetkellä Celian valikoimassa on noin 40 000 äänikirjaa ja määrä kasvaa vuosittain noin 2 000 
uudella kirjalla, joista noin 1500 on kauno- ja tietokirjallisuutta ja noin 500 oppikirjoja.

Celian aineisto on tuotettu tekijänoikeuslain (8.7.1961/404) 17. §:n nojalla.

Hienoa, että haluat tarjota oppilaallesi häntä hyvin tukevan oppimisen tavan!



  4

2

Äänikirjapalvelut oppilaille

Celian kirjoja voivat käyttää kaikki lukemisesteiset henkilöt eli henkilöt, joille tavallisen painetun kir-
jan lukeminen on vaikeaa. Lukemiseste voi olla esimerkiksi lukivaikeus, oppimisvaikeus, keskittymis- 
ja tarkkaavuuspulmat, kehitysvamma tai näkövamma.
Alaikäiset lapset ja nuoret käyttävät Celian aineistoa huoltajan vastuulla.

1. Maksutta lainattava kauno- ja tietokirjallisuus

Celialla on tuhansia lasten- ja nuortenkirjoja äänikirjoina. Kauno- ja tietokirjallisuuden lainaaminen 
on maksutonta. Koko lainakirjojen valikoima löytyy Celianet-verkkopalvelusta, josta voi tehdä hakuja 
myös ilman kirjautumista.
Maksuttomien kirjojen avulla on helppo tutustua äänikirjoihin ja testata äänikirjojen soveltuvuutta 
oppilaalle. Lisäksi kirjallisuutta voi käyttää osana opetusta, esimerkiksi lisämateriaalina ja äidinkielen 
tunnilla.

•    Oppilas liittyy Celian maksuttomien lainauspalveluiden käyttäjäksi kaupungin- tai 
  kunnankirjastossa. Ohjaa siis ensisijaisesti oppilaasi kirjastoon, jossa voi liittyä Celian 
  lainauspalvelujen piiriin.

•    Oppilaat saavat kirjastosta tunnukset kauno- ja tietokirjallisuuden lainaamiseen Celianet 
  verkkopalvelusta ja Pratsam Reader -kuuntelusovelluksen käyttöön. Erityisopettaja voi 
  ilmoittaa oppilaan suoraan Celian asiakkaaksi verkkolomakkeella vain, jos palvelun 
  aloittaminen omassa kirjastossa ei ole vielä mahdollista.

•    Oppilas voi käydä rekisteröitymässä Celian kirjojen käyttäjäksi kirjastossa myös huoltajan  
  kanssa. Jos opettaja hoitaa lapsen rekisteröitymisen esim. kirjastovierailun yhteydessä,  
  tarvitaan huoltajalta kirjallinen lupa palvelun käyttöön. Valmis lupalomake löytyy oppaan 
  sivulta 17 sekä Celian nettisivuilta: 
  www.celia.fi/wp-content/uploads/2014/11/lupalomake_valmis.pdf

2. Maksulliset oppikirjat

Celian Oppari-verkkokaupasta saat oppikirjat eri kouluasteille ja oppiaineisiin mm. äänikirjoina. 
Oppikirjat ovat maksullisia. Äänikirjat toimitetaan latauslinkkeinä sähköpostiin. Lisää tietoa Celian 
tuottamista oppikirjoista ja niiden tilaamisesta on seuraavalla sivulla.

Lisää tietoa palveluista peruskouluille ja opettajille www.celia.fi/palvelut-kouluille

www.celia.fi/wp-content/uploads/2014/11/lupalomake_valmis.pdf
http://www.celia.fi/palvelut-kouluille
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Maksullisten oppikirjojen tilaaminen

Tilaaminen
Kaikki Celian maksulliset oppikirjat ostetaan Oppari-verkkokaupasta. Ostaminen edellyttää rekis- 
teröitymistä Oppari-verkkokaupan asiakkaaksi. Perusasteen oppikirjojen tilaukset hoitaa 
pääsääntöisesti koulu, jolloin asiakkaaksi rekisteröityy koulu eikä yksittäinen oppilas.
Koulu voi ostaa kirjat myös laskulla.
Yli 15-vuotias lukion ja ammattioppilaitoksen opiskelija tai muu lukemisesteinen henkilö voi  
rekisteröityä suoraan Opparin asiakkaaksi ja tilata tarvitsemansa kurssikirjat itse.
Yksityishenkilöt maksavat ostamansa kirjat tilauksen yhteydessä.

Valikoimasta puuttuvat kirjat
Opparista puuttuvista oppikirjoista voi tehdä hankintaehdotuksen verkkolomakkeella.
Puuttuvat kirjat voidaan tuottaa toivottuun kirjamuotoon tietyin rajoituksin.
Tuotettavan oppikirjan hinta on sama kuin valmiina ostetun.

Valikoimasta puuttuvien kirjojen tuotannossa sovelletaan Celian oppimateriaalien tuotanto- 
politiikkaa.
Celia ei tuota kirjaa, jos hankintaehdotus on Celian tuotantopolitiikan vastainen tai virheellinen, kirja 
on saatavana asiakkaalle sopivassa muodossa muualla tai jos tilattua kirjaa ei muusta syystä ole 
mahdollista tuottaa.

Jos Celia tuottaa hankintaehdotuksessa toivotun kirjan, se pitää tilata vielä erikseen Opparista, kun 
kirjan tiedot ovat tulleet näkyviin Oppariin.

Käyttöehdot
Celian oppimateriaali on tarkoitettu ainoastaan lukemisesteisten koululaisten tai opiskelijoiden käyt-
töön. Ladattaviin kirjoihin lisätään digitaalinen vesileima, jonka avulla kirjan käytöstä vastuussa oleva 
koulu tai opiskelija voidaan tunnistaa.
Koulu voi antaa tilaamastaan ladattavasta kirjasta tilausmäärää vastaavan määrän käyttökopioita 
oppilaiden samanaikaiseen käyttöön. Aineistosta oppilaalle annetut käyttökopiot tulee hävittää, kun 
oppilas ei enää käytä niitä. Oppimateriaalia voi kierrättää oppilaalta toiselle, kunhan samanaikaisten 
käyttäjien määrä ei ylitä tilattujen kirjojen määrää.

KOULUN MUISTILISTA

•  Koulu vastaa siitä, että kirjoja käyttävät vain lukemisesteiset koululaiset ja opiskelijat. 
 Tekijänoikeuslaki, 17. pykälä: www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404
•  Oppilas ei saa välittää linkkiä tai kirjaa eteenpäin.
•  Koulu vastaa siitä, että kirja on käytössä samanaikaisesti enintään niin monella oppilaalla 
 kuin mitä kirjaa on tilattu. Koulun on siis tilattava niin monta kirjaa kuin yhtäaikaisia käyttäjiä on. 
•  Koulu varmistaa, että oppilas osaa käyttää kirjaa.
•  Kirjat eivät ole kaikkien saatavilla, esim. koulun sisäverkossa.

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404
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Celian äänikirjat ja DaisyTrio-kirjat

Äänikirjat
Celian äänikirjat on tallennettu Daisy-formaattiin. Äänikirjoja voi kuunnella eri laitteilla: tietokoneen, 
tabletin tai älypuhelimen Daisy-lukuohjelmalla tai erillisellä Daisy-soittimella.

Daisy-kirjojen etuja tavallisiin äänikirjoihin verrattuna ovat seuraavat:

•    Kuuntelun voi keskeyttää ja jatkaa myöhemmin samasta kohdasta. 

•    Rakenne vastaa pitkälti alkuperäistä painettua kirjaa, joten kirjassa voi liikkua 
  helposti mm. otsikkotasojen mukaan. 

•    Kuuntelukokemuksen voi räätälöidä itselle mieluisaksi, sillä luennan nopeutta voi säätää 
  ja sivuja on mahdollista merkitä kirjainmerkein.

DaisyTrio-kirjat
DaisyTrio-kirjat sisältävät tekstin, äänen ja kuvat. DaisyTrio-kirjaa voi kuunnella ja samaan aikaan 
seurata tekstiä tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen näytöltä.
Peruskoulujen käyttöön suositeltavat oppi- ja tietokirjat ovat ihmisäänellä luettuja.
Lukion, ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen kirjoissa käytetään koneääntä.
DaisyTrio-kirjoina on sekä oppikirjoja että joitakin lainattavia lasten- ja nuortenkirjoja.
Oppikirjoista DaisyTrio-kirjoiksi tuotetaan suosituimmat reaaliaineiden kirjasarjat.

•    Esi- ja alkuopetukseen soveltuvia, paljon kuvia sisältäviä kirjoja on myös 
  saatavana DaisyTrio-kirjoina. 

•    DaisyTrio-kirjoja voi käyttää samoilla laitteilla ja ohjelmilla kuin äänikirjoja. 

•    Lue lisää Celian muista kirjoista, esim. koskettelukirjoista ja näkövammaisten 
  oppilaiden materiaaleista: www.celia.fi/tietoa-kirjoista

MUISTIINPANOT

http://www.celia.fi/tietoa-kirjoista
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Celian äänikirjojen kuuntelu

Äänikirjoja voi käyttää samanaikaisesti usealla eri laitteella. Koululaisella voi esimerkiksi olla 
käytössään tietokone ja tabletti, ja kirjan voi ladata molemmille laitteille.

Kuuntelu mobiililaitteilla
Celian äänikirjoja voi kuunnella helposti tabletin tai älypuhelimen maksuttomalla Pratsam  
Reader-sovelluksella. Sovellus toimii iOS- ja Android-käyttöjärjestelmän laitteissa, käytännössä siis 
mm. iPadissa, iPhonessa ja Samsungin, Lenovon ja Asuksen laitteissa. Pratsam Reader -sovellusta ei 
ole saatavilla Windows-puhelimille.

Pratsam Reader -sovelluksella voi kuunnella kaikkia Celian ääni- ja DaisyTrio-kirjoja. Sovelluksen 
käyttöön saa tunnukset kirjastosta samalla, kun liittyy Celian maksuttomien lainauspalvelujen käyttä-
jäksi.

Pratsam Reader -sovelluksella voi kuunnella myös Oppari-verkkokaupasta ostettuja ääni- ja  
DaisyTrio-oppikirjoja.

Kuuntelu tietokoneella
Celian maksullisten ääni- ja DaisyTrio-oppikirjojen mukana tulee EasyReader Express -ohjelma, 
jolla on helppo käyttää kirjoja Windows-tietokoneella. Ohjelma on kirjakohtainen, eikä sitä tarvitse 
asentaa koneelle erikseen. Ohjelma siirtyy kirjan mukana, kun koko kirjakansio kopioidaan esimerkik-
si muistitikulle.

Maksuttomien lasten- ja nuortenkirjojen kuuntelu käy helpoiten suoraan Celianet-verkkopalvelussa. 
Celianet-kuuntelu toimii yleisimmillä uusilla selaimilla. Celianet-kuuntelu on suoratoistoa, joten tieto-
koneen tulee olla verkkoyhteydessä kuuntelun ajan.

Kuuntelu Daisy-soittimella
Osalla oppilaista voi olla käytössä erillinen Daisy-soitin, jolla voi kuunnella Celian äänikirjoja. 
Daisy-soittimen saa Näkövammaisten liiton Daisy-kuuntelulaitepalvelusta verkkohakemuksen kautta. 
Hakemukseen tulee liittää selvitys vammasta tai sairaudesta, joka aiheuttaa lukemisesteen.

Ohjeita ja lisätietoa
Lisää tietoa ja yksityiskohtaisia ohjeita oppikirjojen kuuntelusta eri laitteilla löydät tämän oppaan 
seuraavilta sivuilta ja Celian verkkosivuilta: www.celia.fi/ohjeita-kuunteluun.

www.celia.fi/ohjeita-kuunteluun
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Ohje ladattavan Oppari-kirjan 
käyttöön

Oppari-verkkokaupasta tilattavat äänikirjat ja DaisyTrio-kirjat lähetetään latauslinkkeinä tilaajan 
sähköpostiin heti tilauksen jälkeen. Linkit löytyvät vuoden ajan myös Opparin tilaushistoriasta. 
Latauslinkit kannattaa tallentaa esim. Word-dokumenttiin tai ottaa johonkin muualle talteen, jotta 
kirjat pääsee lataamaan myös seuraavina vuosina niitä tarvitsevien oppilaiden käyttöön.

Kirjan voi myös siirtää esimerkiksi muistitikulle, jonka voi säilyttää koululla tai antaa oppilaan käyt-
töön. Mobiililaitteelle kirjan tallentaminen on kuitenkin helpointa suoraan latauslinkistä, eli kirjan 
tilaajan kannattaa välittää latauslinkki oppilaalle, jos tällä on käytössään tabletti tai älypuhelin.

Ääni- ja DaisyTrio-kirjat ovat tiedostokooltaan suuria, minkä vuoksi kirjan lataaminen voi kestää  
usean minuutin. Suosittelemme lataamiseen WLAN-internetyhteyttä, ei esimerkiksi mobiiliyhteyttä.
Laitteella, johon kirjat tallennetaan tai siirretään, tulee olla riittävästi vapaata muistitilaa. Tyypillisesti 
yhden oppikirjan koko on noin 250 Mt.

Tarkemmat ohjeet Opparista ladattavan kirjan käsittelyyn löydät Celian verkkosivuilta: 
www.celia.fi/palvelut-kouluille

Seuraavilla sivuilla on kuvalliset ohjeet äänioppikirjojen käytön aloittamiseksi, kun oppilaalla on 
käytössään mobiililaite tai tietokone.

MUISTIINPANOT

www.celia.fi/palvelut-kouluille
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Äänikirjan kuunteleminen  
mobiililaitteella
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Äänikirjan kuunteleminen  
tietokoneella
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Vinkkejä äänioppikirjojen käyttöön

Äänioppikirjaan kannattaa tutustua yhdessä, jotta sen käyttö olisi mahdollisimman vaivatonta.

“ Iltapäivällä oli palaveri oppilaan huoltajan kanssa. 
 Esittelin kirjoja huoltajalle. Heillä oli ollut niitä käytössä 
 perheessä aiemminkin, joten hän innostui kovasti asiasta 
 ja lupasi kertoa kokemuksia. “

“ Ohjeistin vanhemmat henkilökohtaisella opastuksella 
 HOJKS-palaverin yhteydessä. 
 Lisäksi laitoin kokeisiin valmistautumisen yhteydessä viestiä, 
 että äänikirjoja kannattaa käyttää tukena. “

Käyttö koulussa ja kotona
Käyttäjäkokemukset kertovat äänioppikirjan tukevan oppimista niin koulussa kuin kotona. Kotona 
oppilas voi kerrata läksyjä ja valmistautua kokeeseen äänioppikirjan avulla. Parhaimmassa tapauk-
sessa hän on löytänyt aihetta koskevan kauno- tai tietokirjan kuunneltavaksi ja luettavaksi! Kannusta 
oppilasta ja vanhempia käyttämään äänikirjaa monipuolisesti.

Oppilaan omat toiveet äänioppikirjaan liittyen
Käyttäjäkokemusten perusteella jotkut oppilaat kokivat erilaisuuden tunnetta. Tunnne johtui siitä, 
että muut oppilaat puuhasivat muuta ja oppilaan olisi täytynyt olla erillään äänikirjan kanssa joko 
luokassa tai omassa tilassa.

Äänioppikirjan käytön ja oppimisen seuranta
Sovi oppilaan ja vanhempien kanssa, onko tarpeen seurata oppilaan äänioppikirjan käyttöä.
Seuraaminen voi tapahtua esim. Wilman välityksellä.



  12

Äänioppikirjan käyttö ennen oppituntia:

Anna oppilaalle mahdollisuus tutustua tunnilla käsiteltävään aiheeseen etukäteen. Oppilas toimii 
äänikirjan kanssa sopimallanne tavalla esim. koulun läksykerhoissa tai kotona.

Oppitunnin aikana:

•    Äänioppikirjan käyttö on suotavaa myös oppitunnin aikana, jotta siitä tulee 
  luonnollinen osa koulua ja oppimista. Äänioppikirja on oppilaan henkilökohtainen 
  oppimisen tuki.

•    Erityisopetuksen pienryhmissä äänikirjaa voi käyttää koko luokan kanssa.

•    Äänikirjan käyttäminen on henkilökohtaista, ja se herättää oppilaassa varmasti 
  monenlaisia tunteita. Tärkeää on antaa oppilaalle aikaa tutustua äänikirjoihin ja 
  kokeilla erilaisia tapoja toimia niiden kanssa.

•    Luokan oppilaat on hyvä tutustuttaa erilaisiin opiskelutapoihin ja persoonallisuuksiin.

•    Jos äänikirja vastaa luokassa mahdollisesti käytössä olevaa kirjasarjaa, 
  on opetusta mahdollista integroida äänikirjan kanssa. 
  Integroinnissa voi hyödyntää mm. kirjasarjan hahmoja ja kuvitusta ja näihin 
  liittyviä keskusteluja ja tehtäviä.
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oppitunnin aikana ...

Pienluokissa äänioppikirjaa voi hyödyntää monin tavoin koko ryhmän kanssa. Voitte esimerkiksi tu-
tustua tekstin rakenteeseen ja sisältöihin. DaisyTrio-kirjan luenta rohkaisee myös oppilaita lukemaan 
ääneen luokassa. Kuvien ja karttojen tarkastelu yhdessä on oppilaille mieluista. Äänioppikirjan voi 
yhdistää helposti muihin teknisiin laitteisiin, kuten Smart Boardiin.

Pienluokan oppilasmäärä sallii myös toiminnalliset leikit äänikirjan ympärillä vain mielikuvitus on 
rajana!

Toiminnallisuuden yhdistäminen äänioppikirjan käyttöön tuo virkeyttä oppitunnille. Tekstiin tutus-
tumisen jälkeen voitte sopia tiettyjen sanojen ja käsitteiden merkiksi tietyn toiminnan: taputa kädet 
yhteen, kun kuulet hassun sanan, tömistä jalkoja, kunkuulet oudon sanan, nosta kädet ylös, kun 
kuulet verbin jne.
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oppitunnin aikana...

Työpistetyöskentely pienluokassa on oiva tapa tutustuttaa luokan kaikki oppilaat äänioppikirjan 
käyttöön. Työpistetyöskentely perehdyttää oppilaat monipuolisesti käsiteltävään aiheeseen.
Valitse oppitunnin tai tuokion aihe, jota työstätte neljän vaiheen avulla:

1. Kuvien tutkiminen: Aseta pöydälle tai lattialle erilaisia aiheeseen liittyviä kuvia 
  (esim. kortteja, painettuja oppikirjoja, piirroksia). 
  Anna oppilaiden tutustua kuviin ja herätellä aikaisempia tietojaan aiheesta.

2. Tekstin lukeminen (ääneen): Kokoa erilaisia tekstejä ja kirjoituksia aiheesta luettavaksi. 
  Oppilaat tutustuvat niihin, esittävät toisilleen kysymyksiä ja vaihtavat mielipiteitään  
  teksteistä.Tehtävänä voi myös olla tekstin tiivistäminen.

3. Oppilaat etsivät teksteissä ja kirjoituksissa esiintyviä vaikeita käsitteitä. 
  Ne voivat olla heille uusia, vierasperäisiä tai muuten vain haastavia ymmärtää tai tuottaa. 
  Hankalat käsitteet avataan yhdessä ja ne kootaan esim. oppilaan vihkoon tai taululle. 
  
4. Kuunnelkaa aihetta koskeva kappale äänioppikirjasta. 
  Oppitunnin päätteeksi on hyvä tehdä käsitellystä asiasta yhteenveto esim. piirtämällä.
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oppitunnin jälkeen ...

•    kotitehtävien kertaaminen on mielekästä äänioppikirjan kanssa. 

•    on mahdollista tutustua opittavaan aiheeseen myös 
  kaunokirjallisuuden kautta ja löytää mielenkiintoisia tarinoita  
  aiheesta.

Celian tarjoamat ääni- ja äänioppikirjat mahdollistavat saavu-
tettavan oppimisen.
Keskustele ja sovi oppilaan ja oppilaan vanhempien kanssa 
tavoista, jotka näette yhdessä oppilaan eduksi.
Tärkeintä on omien tavoitteiden saavuttaminen ja uusien aset-
taminen innostavalla ja toimivalla tavalla.

Alla olevasta kuvasta löytyy vielä muutama kokoava ajatus, 
joilla äänioppikirjan ympärille rakennettu tunti saa leikkisän ja 
toiminnallisen ulottuvuuden.

Nauttikaa ja oppikaa ilolla!
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Tuki ja yhteystiedot
•    kirjasto 

•    Celian asiakaspalvelu 

•    www.celia.fi 

•    www.oppari.fi

Uutiskirjeet

Celian Virta-uutiskirje on suunnattu peruskoulun oppilaille ja heidän vanhemmilleen ja opettajille. 
Virta pitää Sinut ajan tasalla, koska sen kautta saat tietoa mm. Celian kirjauutuuksista ja järjestet-
tävistä tapahtumista.

Virta ilmestyy neljä kertaa vuodessa.



https://www.celia.fi/wp-content/uploads/2016/02/valtakirja_koululainen.pdf


https://www.celia.fi/wp-content/uploads/2016/02/valtakirja_koululainen.pdf
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