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Kaupalliset äänikirjapalvelut



Ominaisuuksia

● Kuukausitilausta ei pysty tekemään sovelluksen kautta, 

vaan maksu on suoritettava verkkosivujen kautta.

● Kuunnellaan mobiilisovelluksella

● Offline – voit ladata kirjan ja kuunnella ilman nettiyhteyttä

● Uniajastin

● Kuuntelunopeuden säätö

● Usean profiilin mahdollisuus 

● E-kirjan ja äänikirjan synkronointi



Äänikirjapalveluiden vertailua

Näillä voit sekä kuunnella että lukea kirjan on- tai offline ja
vain mobiilisovelluksella (hinnat 28.1.22)

Näitä voit kuunnella myös tietokoneen selaimella

Suplalla ei voi lukea kirjaa, mutta kuunnella voi lisäksi podcasteja ja radio-ohjelmia

Elisa kirja 14 vrk 16,99 /kk

Supla 14 vrk 14,99 /kk

Bookbeat 30 vrk max 20 h 9,99/kk 14,99 /kk max 100h 19,99 /kk rajaton

Nextory 14 vrk max 20 h 9,99/kk 16,99 /kk 19,99-27,99/kk 2-4 profiilia

Storytel 14 vrk max 20 h 9,99/kk 16,99 /kk 20,99-25,99 /kk

Suomalainen Plus 14 vrk 16,95 /kk



Mikrobitin vertailu (28.1.22)

● Bookbeat arvio 4,5/5

○ Kattava valikoima
○ 18 eri kieltä
○ Äänikirjasta e-kirjaan ja takaisin siirtyminen on 

toteutettu hyvin

● Storytel arvio 4,5/5

○ Erinomainen käyttöliittymä
○ Storytel Original -tuotantoa sekä podcasteja
○ Kids Mode –tila
○ ruudun alareunassa ei ole sivujen nopeaan 

selaamiseen tarkoitettua liukua. Pitempiä loikkia 
tekstissä on tehtävä sisällysluettelon kautta



Mikrobitin vertailu (28.1.22)

● Nextory arvio 4/5

○ Omituinen soitinratkaisu, selaaminen hankalaa

○ erinomainen vaihtoehto lapsiperheille, sillä palvelu 

tarjoaa äänikuvakirjoja. Lukija lukee lapselle sivun 

tekstit sitä mukaa kun lapsi selailee kuvakirjaa.

● Suomalainen plus arvio 3,5/5

○ englanninkielisen kirjallisuuden vähyys

○ ruudun alareunassa ei ole sivujen nopeaan 

selaamiseen tarkoitettua liukua. Pitempiä loikkia 

tekstissä on tehtävä sisällysluettelon kautta



Mikrobitin vertailu (28.1.22)

● Elisa kirja arvio 3/5

○ jokaisesta kirjasta on tarjolla lyhyt näyte

○ tarjoaa e-kirjoille mahdollisuuden muuttaa teksti puheeksi. 

Jos lukijan ääni ärsyttää, voi turvautua koneääneen

○ jonkin verran podcasteja

○ englanninkielinen sisältökattaus on melko suppea

● Supla arvio 3/5

○ löytyy tämän hetken luetuimmat kirjat, mutta 

klassikkoteoksien löytyvyydestä ei ole takuuta

○ laajat podcast-sisällöt

○ ei ole e-kirjoja tai englanninkielistä kirjallisuutta.



Esimerkkinä Supla

● Suosituksia, bestsellerit

● Mitä muut kuuntelevat

● Kirjojen haku 

kategorioista tai 

hakusanoilla

● Oma kirjahylly

○ latausmahdollisuus



Podcast

● Podcast muistuttaa radio-ohjelmaa
● Julkaistaan yleensä vain internetissä
● Kuunnellaan haluttaessa
● Lukuisia aihealueita, kuten politiikka, 

rikokset, urheilu, parisuhteet ja lifestyle
● Podcasting tulee sanoista iPod ja broadcasting, 

jotka viittaa audiotiedostojen
julkaisemiseen Applen iPod -MP3-soittimelle. 
Koska iPod ei kuitenkaan ole välttämätön 
podcastin kuunteluväline, termi on myöhemmin 
määritelty myös lyhenteeksi sanoista ”portable on 
demand” (wikipedia)

https://fi.wikipedia.org/wiki/IPod
https://fi.wikipedia.org/wiki/Yleisl%C3%A4hetys
https://fi.wikipedia.org/wiki/Apple


Vinkki: monta kuuntelijaa yhtä aikaa

● Kuuntele autossa auton kaiuttimista
○ Tarvitset puhelimen ja auton aux-pistokkeen välille aux-kaapelin 

● Suoratoista luenta televisiossa
○ Tarvitset Chromecast – mediasoittimen

■ Chromecast on Googlen kehittämä mediasoitin. Se on pienehkö 
HDMI-laite, jonka avulla ääntä ja videota voi suoratoistaa WLANin
(Internetin tai lähiverkon) kautta teräväpiirtotelevisioon 
tietokoneen, tabletin tai älykännykän ohjaamana. (wikipedia)

○ Chromecast kuvake           näkyy kirjan esittelysivulla sekä 
äänikirjasoittimessa ja voit sitä kautta suoratoistaa kirjan.



Yle Areena Audio



Yle Areena audio

● Selaimella

● Sovelluksella

● Yle tunnuksella omat listat ja mahdollisuus jatkaa samalla 

tai toisella laitteella

● Areenan ilmoitusten avulla saat tiedon kun sinua 

kiinnostavista ohjelmista ilmestyy uusi jakso.



Monipuolinen äänivalikoima

Tee itsellesi 

Yletunnus

• Oma lista

• Jatkat siitä 

mihin jäit



Sisältöä, jota ei muualta löydy

● Kuunnelmat

● Maailman uskonnot



Celia – lainaa ja kuuntele äänikirjoja



Celian äänikirjojen kuuntelu

● Äänikirjapalvelun käyttöön tarvitaan 

○ Sähköposti 

○ Verkkoyhteys 

○ Kuunteluun käytettävä laite kuten tietokone, älypuhelin tai tabletti 

● Verkkokuuntelun vaihtoehdot 

○ Pratsam Reader –sovellus 

○ Celianet-kuuntelu verkkoselaimella  



Celia äänikirjat – kirjoja saavutettavassa muodossa
lähde Informaatikko Minna Katela, Celia 6.4.2017

● Celian aineiston käyttöoikeus on kaikilla, jotka eivät vamman, 

sairauden tai muun toimintaesteen vuoksi voi lukea painettua tekstiä. 

● Lukemisesteen syynä voi olla esimerkiksi heikentynyt näkö, 

näkövamma, lukivaikeus, oppimisvaikeudet, kielellinen erityisvaikeus, 

kehitysvamma, cp-vamma, ms-tauti, lihastaudit, afasia, keskittymis-

tai muistivaikeudet, mielenterveysongelmat, heikentynyt lihaskunto, 

reuma, Parkinsonin tauti tai esimerkiksi toipilasaika.

● Käyttäjäksi rekisteröidytään kirjastossa

● Käyttäjä saa ilmoittautumisen yhteydessä Celianet-tunnukset ja 

Pratsam Reader –sovelluksen tunnukset sähköpostiin



Kuuntele mobiililaitteella Pratsam Reader

-sovelluksella

● maksuton Pratsam Reader –sovellus App Storesta ja 

Google Play -sovelluskaupasta.

● toimii iOS- ja Android-käyttöjärjestelmän laitteissa, 

käytännössä siis mm. iPadissa, iPhonessa, Samsungin 

tableteissa ja älypuhelimissa sekä LG:n, Huawein, Doron, 

Lenovon ja Asusin ym. mobiililaitteissa.

● Sovelluksella voi hakea ja lainata kirjoja 

● Ohjeet: https://www.celianet.fi/ohjeet/kuuntelu-

sovelluksessa

● Jos kuuntelee liikkuessa/matkustaessa, kirjat kannattaa 

ladata offline-tilassa kuunneltavaksi 

● Kirjaan voi laittaa kirjanmerkkejä

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


Kuuntele tietokoneella

● Celianet-kuuntelu

○ äänikirjojen kuuntelu suoraan Celianetissä suoratoistona eli 

striimauksena ilman kirjojen lataamista

● Helppo tapa kuunnella tietokoneella 

● Lainaa kirjat Celianetissä kuunneltavaksi

● Valitse Kuuntelu Celianetissä

● Lisäohjeita: https://www.celianet.fi/ohjeet/kuuntelu-

celianetissa/

https://www.celianet.fi/ohjeet/kuuntelu-celianetissa/


www.celianet.fi



Valikoima sisältää myös kirjoja, joita ei löydy 

kaupallisesta tarjonnasta



Etukäteen esitettyjä kysymyksiä

● olen kiinnostunut erityisesti Celiasta. Millaisin kriteerein pääsee kuuntelemaan?

● Mistä löytyy ilmaisia äänikirjoja?

● Olen kiinnostunut maksuttomista palveluista. Voiko vanhoilla pienitehoisilla 
älypuhelimilla käyttää? Millaisista kuulokkeista on hyviä kokemuksia? Haluaisin ostaa 
korvien ulkopuolella pidettävät ns kuppikuulokkeet.

● Miten äänikirjan saa ladattua laitteelle niin, ettei tarvitse nettiyhteyttä kuuntelemiseen. 
Viekö paljon muistia, onnistuuko älykännykällä ja tabletilla yhtä hyvin. Miten kauan 
äänikirja ladattuna toimii - vai käsitänkö jotain tietoteknisesti väärin?



Kiitos!
Tuulikki Paturi

www.entersenior.fi

info@entersenior.fi

http://www.entersenior.fi/
mailto:info@entersenior.fi

