
Opas esi- ja alkuopetukseen: 

Digitaalisen 
kirjapalvelun valinta



Lukutaito luo pohjan koulutielle. Tutkimusten mukaan suomalaisten 
lukutaito on kuitenkin heikentynyt viimeisten vuosien aikana 
huolestuttavaan tahtiin. Me tahdomme kääntää käyrän nousuun ja 
sytyttää lukukipinän jokaisessa oppilaassa. Tavoitteemme on, että 
jokaisella oppilaalla on yhtäläiset edellytykset oppia uutta. 

Kun valitset varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa käytettävää 
digitaalista kirjapalvelua, on hyvä vertailla markkinoilta löytyviä 
vaihtoehtoja. Tästä oppaasta löydät vinkkejä, joiden toivomme 
helpottavan valintaasi.

Kysy yhteyshenkilöltäsi rohkeasti lisätietoa, niin nykyisistä kuin 
tulevistakin toiminnoista ja sisällöistä.



Uusi työväline saattaa johtaa 
muutoksiin työtavassasi. 
Miten suhtaudut tähän?
Uuden työvälineen käyttöönotto voi 
vaatia sinulta tiettyä sopeutumista. 
Koetko tämän positiivisena vai 
negatiivisena asiana? Merkitse rastilla. 

Negatiivinen. Positiivinen.

Mycket bra!



Auttaako palvelu sinua työssäsi?

Digitaalinen kirjapalvelu tarjoaa laajan 
valikoiman kirjoja, joita koko ryhmä 
tai luokka (tai koko koulu!) voi lukea ja 
työstää yhtä aikaa. Se innostaa oppilaita 
lukemaan myös kotona. Käyttöalue on 
laaja, mm. äidinkieli ja kirjallisuus, media- 
ja monilukutaito, toinen kotimainen kieli, 
suomi toisena kielenä ja vieraat kielet.

Ei juurikaan. Siitä on paljon apua.

Auttaako palvelu sinua 
työssäsi? 



Löydätkö tuntisuunnitelmaasi sopivaa sisältöä? Onko palvelun valikoima 
monipuolista ja moninaisuuden huomioivaa? Merkitse rastilla.

Sopiiko palvelun tarjonta suunnittelemaasi 
opetukseen, jossa aiot käyttää palvelua?

Ei sovi lainkaan. Sopii oikein hyvin. 



Vertaisoppiminen ja verkostoituminen ovat tehokkaita keinoja 
omassa ammatissa kehittymiseen. Oppiminen ja kehittyminen voi 
yksinkertaisimmillaan olla sitä, että kuuntelet, miten kollega käyttää samaa 
työkalua omassa arjessaan. 
Kiinnostaako vertaisoppiminen ja verkostoituminen sinua?

Tahtoisitko osallistua kotimaisiin ja kansain-
välisiin koulutustapahtumiin, ja siten oppia 
lisää siitä, miten muut käyttävät palvelua?

Kyllä EhkäEi



Onko palvelun käyttö helppoa - niin kirjautuminen kuin sisällön 
hyödyntäminen? Koetko, että oppilaat lukevat kotona enemmän? Merkitse 
rastilla. 

Miten oppilaat omaksuvat palvelun?

Huonosti. Hyvin!



Pidemmällä tähtäimellä - koetko, että 
oppilaiden mielenkiinto ja/tai uteliaisuus 
on lisääntynyt ja että he ovat kehittyneet?
Oletko huomannut eroja oppilaiden kehityksessä? Luuletko, että oppilaat 
tulevat pitkällä aikavälillä hyötymään digitaalisesta kirjapalvelusta?

Ei lainkaan eroa. Suuri kehitys!



Muistilista

Montako kirjaa palvelussa on? 

Kuinka monta eri kieltä palvelussa on?

Monessako kirjassa on tekstinseuranta? 

Onko palvelussa kirjoja toisella kotimaisella kielellä? 

Miten helppoa on löytää etsimäsi? 

Miten helppoa on suodattaa sisältöä iän mukaan?

Kuuluuko palveluun opettajan opas? 

Auttaako palvelun tuottaja sinua pulmatilanteissa? 

Voitko osallistua maksuttomiin koulutuksiin? 

Onko käyttäjätunnusten luonti ja hallinnointi helppoa? 

Tarjoaako palvelun tuottaja lisäarvoa palvelulle, kuten erilaista toimintaa ja vinkkejä?



Toivomme, että tästä oppaasta on apua, kun valitsette digitaalista 
kirjapalvelua. Hyviä lukuhetkiä!


