
Kasvattajan opas: 

Digitaalisen 
kuvakirjapalvelun valinta



Kun valitset varhaiskasvatuksessa tai alakoulussa käytettävää 
digitaalista kuvakirjapalvelua, on hyvä vertailla markkinoilta löytyviä 
vaihtoehtoja. Tästä oppaasta löydät vinkkejä, jotka helpottavat 
valintaasi.



Tarkista ainakin nämä:
Onko kaikki kirjat luettu ääneen suomeksi?

Miten suuri osa kirjoista on luettu ääneen vierailla kielillä?

Kuinka monella eri kielellä kirjat on luettu ääneen?

Kuinka kirjojen laatu varmistetaan?

Suomi on kaksikielinen maa. Miten se on otettu huomioon?

Soveltuuko palvelu varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen?

Tarjotaanko käyttäjille maksutonta koulutusta palvelun käytöstä?

Sisältyykö palveluun kirjallisuuskasvatuksen opas?

Tarjoaako yritys asiakaspalvelua, joka auttaa mahdollisissa 

ongelmatilanteissa?



Lapset tahtovat kuulla tarinan moneen 
otteeseen – joskus useammin kuin 
pedagogi kykenee lukemaan. Kertausta 
ei turhaan nimitetä opintojen äidiksi, ja 
se on  erittäin tärkeää lapsen kielellisen 
kehittymisen kannalta.
Tarkista, moniko palvelun tarjoamista 
kirjoista on luettu ääneen suomeksi, ja 
kuinka moni on vain e-kirja. Palveluissa 
on eroja: toisissa kaikki kirjat on luettu 
ääneen, toisissa vain murto-osa.

Onko teille tärkeää, että 
kaikki palvelun tarjoamat 
kirjat on luettu ääneen 
suomeksi? 

Miten Suomen kansallis- 
kielet otetaan huomioon? 
Tarjoaako palvelu kirjoja Suomen 
kansalliskielillä ja alkuperäiskansojen 
kielillä? Onko ruotsin kieli suomenruotsia, 
ruotsinruotsia vai molempia? Tarjoaako 
yritys ratkaisuja kaksikielisille kunnille, 
kouluille ja päiväkodeille? 



Tahdotteko käyttää palvelua tukeaksenne monikielisten lasten kielitaidon 
kehittymistä? Selvitä, kuinka moni kirjoista on luettu ääneen muilla kielillä 
kuin suomeksi, ja mitä nämä kielet siinä tapauksessa ovat. Puhuvatko 
ryhmäsi lapset näitä kieliä äidinkielinään? 
Kiinnitä huomiota siihen, onko sama kirja luettu ääneen usealla eri kielellä, 
jolloin yhteiset lukuhetket ovat mahdollisia äidinkielestä riippumatta. 
Selvitä, millä perustein palvelun kielet on valittu. Onko tavoitteena 
moninaisuuden lisääminen, vai määräytyykö sisältö markkinoiden tarpeiden 
mukaan?

Tahdotteko tukea monikielisten lasten 
äidinkielen ja toisen kielen oppimista?



Selvitä, miten kirjojen valintaprosessi on edennyt. Tekeekö palvelu 
yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa, joiden erikoisalaa ovat kuvakirjat ja 
jotka tuntevat suomalaisen kulttuurin?
Onko kirjat valittu niiden korkean kirjallisen ja taiteellisen arvon takia? 

Kuinka kirjat on valittu?



Sopivatko valitut kirjat 
varhaiskasvatukseen? Tarjoaako 
palvelu kirjoja eri tilanteisiin ja erilaisiin 
pedagogisiin tarkoituksiin? Sopivatko 
kirjat aiheiltaan ja teemoiltaan 
varhaiskasvatuksen perusteisiin? Entäpä 
peruspetuksen opetussuunnitelmaan? 
Tarjoaako palvelu helppolukuisia kirjoja 
jo lukemaan oppineille? 

Soveltuuko palvelun 
sisältö varhaiskasvatuk-
seen ja alakouluun?

Tukeeko palvelu laaja- 
alaista osaamista? 
Huomioiko palvelu niin 
varhaiskasvatussuunnitelman kuin 
perusopetuksen opetussuunnitelman 
esittämät vaatimukset laaja-alaisen 
osaamisen eri osa-alueista?  



Tarjoaako yritys koulutusta?
Selvitä, kuuluuko palveluun maksuton koulutus, mikäli palvelun ostajana 
on vaikkapa suuri kunta. Onko koulutuksen tarkoituksena auttaa 
pedagogeja kehittymään ääneen lukemisessa ja kirjakeskusteluissa, vai 
vain oppia käyttämään palvelua?



Hyvä palvelu ei jätä käyttäjäänsä tyhjän päälle. Tarkista, että palveluun 
kuuluu pedagoginen opas, joka tarjoaa tietoa ja ideoita siitä, kuinka 
voitte työskennellä lukemisen, kirjakeskustelujen ja kirjallisuuden kanssa 
varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa. Lukeminen ja kirjallisuus luovat 
pohjan lapsen koko koulutielle ja tulevaisuudelle. 

Sisältyykö palveluun kirjallisuuskasvatuksen 
opas?



Auttaako yritys pulmatilanteissa?
Onko yrityksellä asiakaspalvelu ja tekninen tuki, johon voit soittaa ja 
pyytää apua? Vai onko sinun lähetettävä sähköpostia ja odotettava 
vastausta? Käy yrityksen kotisivuilla ja tarkista, vastataanko siellä ta-
vallisimpiin kysymyksiin helposti ymmärrettävällä tavalla. Kysy myös, 
voitko asiakkaana saada tilastotietoja siitä, miten paljon käytät pal-
velua.



Jäikö sinulle kysymyksiä siitä, mitä huomioida, kun vertailet digitaalisia 
kuvakirjapalveluita? Ota meihin yhteyttä, niin autamme sinua.   

info@iltoppiminen.fi 
0400 448 488


