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Terveisiä 
toimituksesta
Tavoitteemme on tarjota motivoivat ja selkeät oppimateriaalit opetustyöhön ja opiskeluun sekä 
tukea osaltamme osaamisen kehittymisen seurannassa. Olemme saaneet palautetta siitä, että 
oppimateriaalimme toimivat hyvin sekä lähiopetuksessa että itseopiskelussa. Seuraavassa minulla on 
ilo kertoa kevään 2020 uutuuksista ja uudistuksista.

Vuoden 2019 aikana työstimme laajan asiantuntijaverkoston ja osaavien tekijöiden 
avulla materiaaleja, joita olette toivoneet ja joista olette antaneet palautetta. Päivitämme 
oppimateriaalejamme säännöllisesti, jotta niiden käyttäjä voi luottaa siihen, että tieto on ajan tasalla ja 
viimeisimpien käytäntöjen mukaista. Tästä esitteestä löydät muun muassa uutuuskirjat, Vammaistyön 
käsikirjan ja Kasvatus- ja ohjausalan käsikirjan, sekä odotetun uudistetun painoksen Hyvinvoinnin ja 
toimintakyvyn edistämisestä.

Olemme kehittäneet myös digiharjoitusaineistojamme ja siirtäneet ne uuteen digitaaliseen Sanoma 
Pro Kampus -palveluumme. Osa materiaaleista uudistettiin kokonaan tai osittain siirron yhteydessä. 
Laajimmin uudistui Lääkehoidon toteuttaminen. Kokonaan uutena julkaisimme laajasti toivotun 
Nursing Skills -digiharjoitusaineiston, jossa hoitotyön taitoja esitellään englanninkielisten videoiden 
avulla.

Uutta ovat myös oppilaitoksille myytävät digikirjat, joita on käytetty muutamissa ammattioppi-
laitoksissa jo viime vuonna. Olemme saaneet niistä hyvää palautetta, ja nyt ne ovat saatavilla kaikille. 

Järjestämme tänä vuonna viisi oppimateriaali-iltaa, joihin olet lämpimästi tervetullut keskustelemaan 
oppimateriaaleistamme. Löydät tilaisuudet ja lisätiedot takakannesta. 

Nähdään ja jutellaan oppimisesta!

Sanoma Pron terveysalan toimituksen puolesta,

Terhi Malmivaara
tuottaja
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Vinkit Arttu-sovelluksen 
käyttöön

OLETKO JO KOKEILLUT ARTTUA? 

Arttu on printtikirjojen käyttäjille suunniteltu sovellus, joka 
avaa oppikirjoihin sisältyvät video- ja äänisisällöt suoraan 
älypuhelimeen. Sovellus on maksuton, eikä sen käyttö vaadi 
rekisteröitymistä. Voit ladata omasi App Storesta tai Google 
Play -palvelusta.

VIDEOT JA ÄÄNISISÄLLÖT KATSOTTAVISSA 
KOSKA TAHANSA

Lähihoitajien materiaaleissa Arttu-sovellus avaa monipuolista 
lisäsisältöä. Esimerkiksi videot artikkelit  ohjaavat opiskelijaa 
asiakkaiden maailmaan ja katsomaan hoitotyötä uusin silmin. 
Artun kautta opiskelija voi tehdä tehtäviä, jotka haastavat 
pohtimaan ja kehittämään omaa osaamista jatkuvasti. Artun 
kautta avautuvat sisällöt tarjoavat myös hengähdystauon ja 
vaihtelua tekstin lukemiseen. Näin oppimisesta muodostuu 
vaihteleva kokonaisuus, jossa asiat painuvat hyvin muistiin ja 
muuttuvat tietoon perustuvaksi toiminnaksi eli laadukkaaksi 
hoitotyöksi. 

Oppimateriaalit, 
joihin Arttu on 
saatavilla
• Kasvun ja osallisuuden 

edistäminen
• Kasvun aika
• Hyvinvoinnin ja 

toimintakyvyn edistäminen
• Turvallisen lääkehoidon 

perusteet
• Lapsen ja perheen tukena
• Kotihoidossa toimiminen
• Perustason ensihoito
• Sairaanhoito ja huolenpito

• Vammaistyön käsikirja
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ARTIKKELI
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Monipuoliset 
oppimateriaalit 
tukevat yksilöllistä 
opintopolkua 
Laadukkaat oppimateriaalit tukevat ja helpottavat opet-
tajan työtä. Hoitotyön opettaja Nina Kauppinen kertoo, 
kuinka hän hyödyntää oppimateriaaleja opetuksessaan 
ja valmentaa opiskelijoitaan huippuammattilaisiksi. 

Omnian hoitotyön opettaja Nina Kauppinen käyttää ope-
tuksessaan erityisesti Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edis-
täminen ja Turvallisen lääkehoidon perusteet -kirjoja, joiden 
ostamista hän myös suosittelee opiskelijoille. Oppimateri-
aalien käyttäminen helpottaa myös opettajan työtä, koska 
opettajien arjessa suunnittelutyölle on usein vain vähän ai-
kaa. 

– Toki uusiin oppimateriaaleihin tutustumiseen ja niiden 
hyötyjen löytämiseen voi myös mennä aluksi aikaa, mutta 
se kannattaa, hän sanoo. – Oppimateriaalista on paljon 
hyötyä – esimerkiksi valmiit tehtävät helpottavat paljon 
opettajan työtä. 

OPISKELIJA VOI OPPIKIRJAN AVULLA KERRATA JA 
SYVENTÄÄ TUNNILLA OPITTUA 

Oppikirjoista on hyötyä opettajan lisäksi opiskelijalle. 
– Oppikirjoissa on kerrottu kaikki opiskeltavat asiat pe-

rusteellisemmin ja syvällisemmin kuin mitä ehditään aina 
tunnilla käsitellä. Tunneilla voi helposti olla nopea tempo, 
jolloin oppikirjan avulla opiskelija voi rauhassa kerrata 
asioita kirjasta. Oppikirjoista löytyy myös ajantasainen ja 
luotettava tieto, johon on helppo palata esimerkiksi työelä-
mäjakson aikana. 

Kauppinen epäilee, että osalle nuoremmista opiskelijoista 
kirjan käyttäminen ei välttämättä ole luontevin tapa opiskel-
la. Silti hän uskoo, että on tärkeää osata ottaa opiskelurauha 
ja hiljentyä sisäistämään opittua tietoa. 

– Olemme välillä käyttäneet oppitunnin siihen, että kaik-
ki lukevat ja alleviivaavat muistiinpanoja. Sen jälkeen kes-
kustelemme aiheesta syvällisemmin yhdessä. Näin opis-
kelijat oppivat käyttämään oppikirjoja myös itsenäisessä 
opiskelussa. Joskus olen myös antanut luvan tehdä jostain 
luvusta lunttilapun, jota saa käyttää kokeessa. Moni ei ole 
lappua sitten tarvinnutkaan, koska on sisäistänyt tiedon jo 
niin hyvin lukiessaan, Kauppinen naurahtaa.  

Arttu-sovelluksen kautta avautuvilla sisällöillä saa muka-
vasti kaivattua vaihtelua lukemiseen ja oppitunteihin.

– Olemme käyttäneet myös Arttu-sovellusta oppitunneil-
la. Opiskelijat ovat avanneet sen kautta materiaalin lisäsi-
sältöjä, esimerkiksi katsoneet videoita tai tehneet tehtäviä, 
Kauppinen kertoo.  
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DIGIHARJOITUSAINEISTO TUKENA 
TAITAJA-KILPAILUN VALMENNUSRYHMÄLLE

Kauppisen opiskelija voitti vuonna 2019 Skills Fin-
land ry:n Taitaja-kilpailun lähihoitajalajissa. Kauppi-
nen kertoo, että hän on kollegoidensa kanssa jo vuo-
sia valmentanut  opiskelijoita Taitaja-kisoja varten. 
Kilpailutehtävissä arvioidaan opiskelijan osaamista 
monipuolisesti. Kauppisen valmennusryhmällä on 
ollut käytössä  Sanoma Pron digiharjoitusaineistoja. 

– Kilpailuun osallistuminen vaatii opiskelijalta 
itsenäistä opiskelua, joten digiharjoitusaineisto 
soveltuu siihen hyvin. Digiharjoitusaineiston avul-
la opiskelija voi vahvistaa omaa osaamistaan ja 
testata tiedon ymmärtämistä.  Sovimme valmen-
nusryhmän kanssa yhdessä keskeiset tehtävät ja 
käymme läpi esimerkiksi, mitä videoita kannattaa 
katsoa, Kauppinen kertoo. 

Kauppisen kokemuksen mukaan kannattaa rohkais-
ta opiskelijoita mukaan valmennustoimintaan, vaik-
ka kaikki eivät heti osallistuisikaan itse kilpailuun. 

– Meillä on tälläkin hetkellä tiivis, pieni porukka, 
jossa on opiskelijoita eri vuosiasteilta. Osa haluaa 
olla ryhmässä mukana sparraamassa, ja osa täh-
tää kisaan. Valmennusryhmä tarjoaa myös henkistä 
valmentautumista. Osa opiskelijoista ei välttämättä 
osallistukaan heti samana vuonna kilpailuun, vaan 
syventää ensin omaa osaamistaan turvallisessa ym-
päristössä, Kauppinen vinkkaa. 

ARTIKKELI

Nina Kauppinen on toinen tekijä 
kokonaan uudistuneessa Lääkehoidon 
toteuttaminen Digiharjoitusaineisto 
-materiaalissa, joten hänen 
kokemuksensa ja osaamisensa on sitä 
kautta nyt myös muiden opettajien 
käytössä.
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Materiaalimme 
lähihoidon opetukseen

Materiaalit osaamisaloihin

Kasvun ja  osallisuuden 
edistäminen

Sairaanhoidon 
ja huolenpidon 
osaamisala

Ikääntyvien hoidon 
ja kuntoutumisen 
osaamisala

Lasten ja nuorten 
kasvatuksen ja hoidon 
osaamisala

Vammaistyön 
osaamisala

Mielenterveys- ja 
päihdetyön osaamisala

Perustason 
ensihoidon 
osaamisala

Hyvinvoinnin ja 
toimintakyvyn edistäminen

• Kasvun ja osallisuuden 
edistäminen / Kasvun aika

• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 
• Hoitamalla hyvää oloa
• Lähihoitajan käsikirja
• Turvallisen lääkehoidon perusteet
• Suomalaisten sairaudet
• Keho / Sydän paikallaan
• Turvaverkko vai trampoliini

• Kotihoidossa toimiminen
• Erikoistu vanhustyöhön
• Kuntoutumisen tukeminen
• Suomalaisten sairaudet
• Turvallisen lääkehoidon 
       perusteet

• Sairaanhoito ja huolenpito
• Kotihoidossa toimiminen
• Suomalaisten sairaudet
• Lähihoitaja periopera-
      tiivisessa hoitotyössä
• Turvallisen lääkehoidon 
      perusteet

• Vammaistyön käsikirja
• Kuntoutumisen tukeminen
• Kehitysvammaisuus 
• Turvallisen lääkehoidon 

perusteet

• Käytännön mielenterveystyö
• Kuntoutumisen tukeminen
• Turvallisen lääkehoidon 

perusteet

• Perustason ensihoito
• Kuntoutumisen tukeminen
• Lähihoitaja perioperatiivi-

sessa hoitotyössä
• Turvallisen lääkehoidon 

perusteet

• Lapsen ja perheen tukena
• Kasvatus- ja ohjausalan 

käsikirja
• Turvallisen lääkehoidon 

perusteet

+ digiharjoitus-
aineistot

Uutuus!

Uutuus!

Uudistettu!

Materiaalit pakollisiin kursseihin
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KASVUN JA OSALLISUUDEN 
EDISTÄMINEN
Kasvun ja osallisuuden edistäminen -oppimateriaali kat-
taa nimensä mukaisen sisällön lähihoitajien tutkinnon pe-
rusteissa, ja lisäksi se sopii lastenohjaajien tutkinnon pe-
rusopintoihin. Opiskelija ohjataan päiväkodin maailmaan 
monipuolisten sisältöjen ja runsaan video materiaalin 
avulla. Vaihtelevat tehtävät auttavat asioiden omaksu-
misessa ja valmistavat näyttöihin. Materiaalissa luodaan 
katsaus ihmisen koko elämänkaareen, mutta pääpaino on 
lapsen kasvun tukemisessa.

KASVUN AIKA
Kasvun aika -oppikirja kattaa lähihoitajan perusopinto-
jen kasvun ja osallisuuden sisällöt. Teos soveltuu sekä 
lähihoitajien että lastenohjaajien tutkintoihin. Kirjassa 
on paljon esimerkkejä ja tehtäviä sekä runsas kuvitus. 
Ne helpottavat opiskeltavien sisältöjen ymmärtämistä 
ja lisätiedon hakemista.

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMISEN MATERIAALIT

Kasvun ja  osallisuuden edistäminen Kasvun ja  osallisuuden edistäminen

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMISEN MATERIAALIT
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HYVINVOINNIN JA 
TOIMINTAKYVYN 
EDISTÄMINEN
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edis-
täminen sisältää hoitotyön taitoja, 
kotihoidon näkökulmaa, terveyden 
edistämistä, ergonomiaa ja asiakkaan 
toimintakyvyn tukemista. Käytännön-
läheiset videot tukevat  käsiteltävään 
asiaan perehtymistä ja harjoittavat 
kuuntelemaan asiakasta. Materiaali si-
sältää runsaasti tehtäviä, joiden avulla 
opiskelija voi valmistautua näyttöön.

HOITAMALLA HYVÄÄ 
OLOA
Hoitamalla hyvää oloa on hoitotyön 
menetelmien perusteos. Kirjassa ku-
vataan ihmisen perustarpeita ja niihin 
vaikuttavia tekijöitä sekä niitä hoito-
työn menetelmiä, joilla voidaan huo-
lehtia perustarpeista ja tukea ihmisen 
elämänhallintaa. Oppimistavoitteiden 
avulla voi valmistautua näyttöön.

LÄHIHOITAJAN 
KÄSIKIRJA
Lähihoitajan käsikirja esittelee lähihoi-
tajan perushoidon taitoja systemaat-
tisen kirjaamisen rakenteen pohjalta. 
Kirja soveltuu käsikirjaksi lähihoitaja-
opiskelijalle. Lisäksi se soveltuu erityi-
sen hyvin myös työelämän tarpeisiin, 
koska asiat on selkeän jäsentelyn an-
siosta helppo löytää kiireisessäkin ti-
lanteessa.

HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN MATERIAALIT

H y vin voin n in  ja  toi m in ta ky v y n 

e di stä m in e n  sisältää nimensä mukaisen 

kokonaisuuden lähihoitajien uusista tutkin

non perusteista. Kirjan ja videomateriaalin yhdistelmä, hyb

ridimateriaali, tarjoaa käyttäjälle kattavan sisällön uudella 

mielenkiintoisella tavalla. Arttusovelluksen avulla opiske

lija pääsee katsomaan omalla kännykällään videoita todelli

sista hoitotyötilanteista. 

 Kirja soveltuu sekä ryhmämuotoiseen että itsenäiseen 

opiskeluun. Opettajalle kirja tarjoaa mahdollisuuden raken

taa opetusta eri oppijoiden tarpeiden mukaiseksi.

Uusi materiaali 

– on sisällöltään monipuolinen ja innostava 

– sisältää selkeitä työohjeita, joita voi kerrata tarvittaessa

– tarjoaa tehtäviä, joilla voi kerrata ja syventää oppimistaan

– antaa vertaistukea ja vastauksia opiskelijaa askarruttaviin 

kysymyksiin puhekuplien kautta 

– luo aidon toimintaympäristön monipuolisella kuvituk

sella ja videoilla.

pä ällys mika tuominen

H y v i n voi n n i n ja 
toi m i n ta k y v y n e distä m i n e n

Johanna Ollil a   |   Tanja Hakkarainen   |   Suvi Kan   |   Elina Lehtonen
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ISBN 978-952-63-4758-5
K59

www.sanomapro.fi

  
  
    

  
  

Uudistettu!

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN MATERIAALIT
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HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN MATERIAALIT

  
  
  

TURVALLISEN 
LÄÄKEHOIDON 
PERUSTEET
Uudistetussa turvallisen lääkehoidon 
perusteet -kirjassa käydään läpi lää-
kehoidon kannalta tärkeät teoreettiset 
perustiedot ja ohjataan turvallisen lää-
kehoidon toteuttamiseen. Kirja sisältää 
yleisempien sairauksien lääkehoidon, 
ja siinä käsitellään myös potilaan seu-
rannan ja ohjauksen kannalta keskeiset 
asiat lähihoitajan näkökulmasta. 

TURVAVERKKO VAI 
TRAMPOLIINI
Sosiaali- ja terveysalan työ vaatii työn-
tekijältä asiakkaan elämäntilanteen 
ja yhteiskunnan olosuhteiden huomi-
oimista, aktiivista pohdintaa ja ym-
märtämistä. Hyvällä ammatillisella 
osaamisella työntekijä voi vaikuttaa 
merkittävästi asiakkaansa tilantee-
seen. Kirja antaa tarvittavat tiedot pal-
velujärjestelmästä, asiakastyöstä ja 
eettisistä kysymyksistä. Selkeä jäsente-
ly käsitekarttoineen ja havainnollisine 
kuvineen helpottaa kokonaisuuksien 
hahmottamista ja omaksumista. Luku-
jen lopussa olevat tehtävät soveltuvat 
asioiden kertaamiseen ja syventämi-
seen sekä ohjaavat verkosta löytyvään 
tietoon.

SUOMALAISTEN 
SAIRAUDET
Kirja käsittelee suomalaisten yleisim-
pien sairauksien aiheuttajia, oireita, 
tutkimuksia ja hoitoa. Teksti perustuu 
uusimpiin Käypä hoito -suosituksiin ja 
sisällössä on kiinnitetty erityistä huo-
miota hoitajan työssään kohtaamiin 
asioihin: kun hoitaja ymmärtää tar-
peeksi kansansairauksista, hän pystyy 
paremmin tukemaan hoitotyössä koh-
taamiaan ihmisiä. Kirjassa kerrataan 
myös anatomian keskeiset asiat. Ha-
vainnollinen kuvitus ja tapausesimerkit 
tehtävineen antavat vahvan perustan 
lähihoitajatyöhön.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Osaamisalaopinnot Osaamisalaopinnot
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ANATOMIAN MATERIAALIT

SYDÄN PAIKALLAAN
Sydän paikallaan on havainnollinen 
oppikirja, jonka selkeä esittämista-
pa auttaa ymmärtämään ihmiskehon 
rakennetta ja toimintaa. Kuvitus ja 
käytännönläheiset tehtävät edistävät 
asioiden hahmottamista ja oppimis-
ta. Kirja tarjoaa tulevalle lähihoitajalle 
välineitä ymmärtää hoitotyössä päivit-
täin vastaan tulevien asioiden taustoja 
ja syitä. Esimerkkitapaukset linkittävät 
lukujen sisällöt lähihoitajan työhön. Kir-
jan lopussa on sanasto, josta on helppo 
tarkistaa termien merkitykset.

KEHO - ANATOMIA JA 
FYSIOLOGIA
Keho – Anatomia ja fysiologia -oppikir-
ja sisältää lähihoitaja-koulutuksen ja 
lähihoitajan työn kannalta huolellisesti 
valikoituja sisältöjä. Anatomiset kuvat 
ovat erityisen havainnollisia, ja niitä on 
runsaasti. Anatomia ja fysiologia tuo-
daan myös arkielämään konkreettisten 
potilastilanteiden kautta.

ANATOMIA JA 
FYSIOLOGIA - 
TEHTÄVÄKIRJA
Anatomian ja fysiologian tehtäväkirja 
on kattava tehtäväpaketti ihmiseli-
mistön rakenteiden ja toiminnan har-
joitteluun. Kirja soveltuu käytettäväksi 
kaikkien anatomian ja fysiologian op-
pikirjojen rinnalla, sillä se kattaa kaikki 
anatomian ja fysiologian perusasiat. 
Tehtäviä laadittaessa on otettu huo-
mioon opiskelijoiden erilaisuus: kirjas-
sa on sekä perustehtäviä että vaati-
vampia ja soveltavia tehtäviä.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Osaamisalaopinnot Osaamisalaopinnot Osaamisalaopinnot

ANATOMIAN MATERIAALIT
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Suomessa on monta kymmentä tuhatta opettajaa, joilla 
jokaisella on oma tapansa opettaa. Sanoma Pro Kampus 
on digitaalinen palvelu, joka joustaa, elää ja kehittyy niin 
opettajien kuin opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 

KAMPUSTA KEHITETÄÄN OPETTAJILTA SAADUN 
PALAUTTEEN POHJALTA

Tarjoamme alustan, joka palvelee opettajia mahdollisimman 
hyvin päivittäisessä työssä. Olemme alusta saakka halun-
neet ymmärtää opettajan arkea, haasteita, toiveita ja tar-
peita, ja Kampusta on kehitetty yhdessä opettajien kanssa ja 
kehitystyö jatkuu edelleen. Kampuksen tavoitteena on tarjota 
joustavia työkaluja, joilla voi rakentaa omannäköisen oppi-
tunnin ja seurata oman ryhmän edistymistä. 
  Helppo käyttöliittymä ja pedagogisesti laadukkaat oppima-
teriaalit säästävät aikaa olennaiseen – yksilölliseen opetta-
miseen. Kampus on käytössä yläkoulussa, lukiossa sekä am-
matillisessa koulutuksessa. Vuonna 2019 Kampuksella oli jo 
yli 100 000 käyttäjää.

MONTA TAPAA OPETTAA JA OPPIA, 
YKSI YHTEINEN PALVELU

Kampuksesta löydät kaikki koulusi hankkimat digitaaliset op-
pimateriaalit ja työkalut. Myös opiskelijoille Kampus tarjoaa 
keinon ottaa enemmän vastuuta omasta oppimisestaan. 
Kampuksen avulla on helppo tehdä tehtäviä ja  seurata omaa 
oppimishistoriaa. Kampus toimii joustavasti myös mobiililait-
teilla, joten tehtävien tekeminen sujuu vaikka kotimatkalla.

Kampuksen hyödyt opettajalle:

•  Kaikki digitaaliset oppimateriaalimme  
     löytyvät samasta paikasta.

•  Voit maustaa valmista oppimateriaalia 
     omilla materiaaleillasi ja lisätä esimerkiksi 
     linkkejä oppimista tukeviin sisältöihin, kuten  
     videoihin ja uutisjuttuihin.

•  Mahdollistaa sisällön järjestelemisen 
     omalle ryhmällesi sopivaksi: voit valita 
     mieleisesi tehtävät ja parhaiten opetustasi 
     tukevan materiaalin. 

•  Opiskelijoiden kehitystä on helppo seurata 
     Ohjaamon kautta, jolloin yksilöllisiin ja 
     eriyttämisen tarpeisiin on helpompi 
     reagoida.

Kampus tuo uusia ulottuvuuksia opetukseen

Kampus korvaa aiemman Sanoma Pron oppimisympäristön. 
Vanha oppimisympäristö poistuu kesäkuussa 2020.

Lue lisää Kampuksesta: sanomapro.fi/kampus
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DIGIMATERIAALIT

Kampus tuo uusia ulottuvuuksia opetukseen

NURSING SKILLS
Nursing Skills on 11 englanninkielisen videon ja avointen 
pohdintatehtävien kokoelma yleisistä hoitotyön taidoista. 
Videoita voi käyttää sekä hoitotyön että englannin kielen 
opiskelussa. Lisäksi niitä voi hyödyntää aiheeseen tutustu-
miseen maahanmuuttajien opetuksessa.

Nursing Skills sisältää seuraavat videot:
•   peseytymisessä avustaminen
•   verensokerin mittaus
•   laskimoverinäytteen ottaminen
•   perifeerinen laskimokanylointi
•   antiemboliasukkien pukeminen
•   painepuristushoito
•   leikkaukseen valmistautuminen
•   aivoverenkiertohäiriöpotilaan tarkkailu
•   kotihoidon virtuaalikäynti
•   saapuminen asiakasohjausyksikköön
•   vainajan laitto

HOITOTYÖN TAIDOT 
DIGIHARJOITUSAINEISTO
Hoitotyön taidot Digiharjoitusaineisto on päivitetty versio suo-
situsta video- ja tehtävämateriaalistamme. Keskeisimmistä 
kädentaidoista on autenttisia videoita, teoriaa ja tehtäviä, joi-
ta voi käyttää luokkatilanteessa havainnollistamisen apuna 
tai itsenäisessä opiskelussa. Sisällöiksi materiaaliin on valittu 
hengitykseen, verenkiertoon ja erittämiseen kuuluvia hoito-
työn taitoja sekä turvallisuus.

Uusia sisältöjä ovat muun muassa:

• virtuaalinen asiakaskäynti 
• verensokerin seuranta 
•  insuliinin antaminen 
• verinäytteen ottaminen eri tekniikoilla
• ergonomiset työskentelytavat
• kotihoidon asiakasprosessi

Kaikki digiharjoitusaineistomme on nyt siirretty uudelle Kampus-alustallemme. Materiaaleja on 
päivitetty samalla tarvittavin osin. Kampuksessa opettaja ja opiskelija itse voivat seurata opiskelun 
etenemistä Ohjaamosta, johon kertyy kaikki tieto suoritetuista tehtävistä.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Osaamisalaopinnot Osaamisalaopinnot

DIGIHARJOITUSAINEISTOT
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ANATOMIA JA FYSIOLOGIA -  
DIGIHARJOITUSAINEISTO
Anatomian ja fysiologian digiharjoitusaineisto antaa tietoa ja 
tekee osaamista näkyväksi. Materiaalissa on laajat osiot ana-
tomian nimeämistehtäviä. Niistä edetään helppoon parien 
yhdistämiseen ja lopulta vaativampiin väittämiin. Oppimista 
tuetaan fysiologian animaatioilla ja tehtävistä saatavalla pa-
lautteella. Opiskelijat ovat pitäneet materiaalin harjoituksista 
ja antaneet hyvää palautetta. Tule mukaan nauttimaan ana-
tomian ja fysiologian maailmasta! 

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN - 
DIGIHARJOITUSAINEISTO
Materiaali on tarkoitettu lähihoitajien koulutukseen lääke-
hoidon perusteiden syvälliseen ymmärtämiseen sekä oman 
ammatti-taidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Se sisältää 
keskeisimmät ammattitaitovaatimusten edellyttämät sisäl-
töalueet, kuten lääkehoitosuunnitelman, yleisimmät lääke-
tietokannat, lääkkeiden aseptisen ja turvallisen käsittelyn 
ja annostelun, lääkityslis-tan ja riskitietojen tarkistamisen, 
lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset, sähköisen lääkemää-
räyksen, lääkityspoikkeamat sekä lääkehoidon seurannan ja 
ohjaamisen.

Materiaali rakentuu monipuolisten tehtävien varaan ja 
sisältää muun muassa:
• todellisiin tilanteisiin valmistavia case-tehtäviä
• monivalintatehtäviä
• vastinparien yhdistämistehtäviä
• käsite- ja kuvapareja
• tehtäviä, joissa kategorisoidaan ja etsitään oikeaa järjestystä.

Tehtävät voi tehdä uudelleen niin monta kertaa kuin haluaa. 
Jokainen tehtävä kerryttää oppimishistoriaa, ja oman 
oppimishis-torian kertymistä voi seurata vasemmasta palkista 
löytyvän pylväspainikkeen takaa.

DIGIMATERIAALIT

ANATOMIA JA FYSIOLOGIA 
TULOSTETTAVAT KOKEET
Tulostettavat kokeet sisältävät vaativuudeltaan kolmen-
tasoisia tehtäviä, joista voit rakentaa haluamasi kokeen 
keskeisistä elinjärjestelmistä. Voit myös muokata tehtäviä 
ja koostaa pelkkiä tehtäväkokonaisuuksia ilman arviointia. 
Arviointia varten voit tulostaa itsellesi vastaukset kysymyk-
sittäin. 

LÄHIHOITAJAN LÄÄKELASKUT 
DIGIHARJOITUSAINEISTO
Lähihoitajan lääkelaskujen digiharjoitusaineisto on ainut-
laatuinen apu matematiikan opetukseen ja opiskeluun. 
Materiaalissa havainnollistetaan kaikki peruslaskutaidot vi-
deoilla. Videoihin voi palata koska tahansa, ja ne voi katsoa 
niin monta kertaa kuin haluaa. Tämä auttaa erityisesti opis-
kelijoita, joille matematiikka on vaikeaa. Laskuihin esitetään 
useita erilaisia ratkaisumalleja, joten opiskelija voi valita 
sen, joka on hänelle itselleen selkein. Materiaali sopiikin erit-
täin hyvin itseopiskeluun. Osa harjoitustehtävistä on myös 
jaettu kolmeen vaativuustasoon, ja materiaalin lopussa on 
testi. Kaikista harjoitustehtävistä tallentuu oppimishistoriaa, 
josta opettaja voi seurata opiskelijan etenemistä. 

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Osaamisalaopinnot

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Osaamisalaopinnot Osaamisalaopinnot

Osaamisalaopinnot
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OSAAMISALOJEN MATERIAALIT

VAMMAISTYÖN KÄSIKIRJA
Odotettu materiaali vammaistyön opiskeluun lähihoitaja-
opintojen vammaistyön osaamisalalle ja sosionomiopin-
toihin. Vammaistyö käsikirja sisältää lähihoitajaopintojen 
vammaistyön osaamisalan molemmat pakolliset koko-
naisuudet (Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 
35 ospia ja Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen 
vammaistyössä 40 ospia). Lisäksi se toimii käsikirjana so-
sionomiopiskelijoilla ja vammaisyön työntekijöillä. Videot 
ja runsas tehtävämateriaali auttavat myös itseopiskelua 
ja oppimista työpaikalla. 

Materiaalissa muun muassa:
•   vammaisten asiakkaiden osallisuus, 
      itsemääräämisoikeus ja eettiset näkökohdat
•   toimintakyvyn arviointi, suunnittelu ja kirjaaminen 
•   puhetta tukevat ja korvaavat   
       kommunikaatiomenetelmät
•   esteettömyys, apuvälineet ja teknologia
•   mielenterveys- ja päihdetyö vammaistyössä
•   lääkehoito
•   työturvallisuus, haastavat asiakastilanteet ja 
      työhyvinvointi

Uutuus!

XXXXX on suomalaisten asiantuntijoiden kirjoittama 

ensihoidon hoitotason oppikirja. Kirjassa keskitytään  

ihmisen terveyden ja elämän kannalta merkittävimpiin 

ensihoitoa vaativiin tilanteisiin yhdistämällä 

moniammatillinen tietoperusta. 

Kirjan ensisijaisina kohderyhminä ovat ammattikorkea-

kouluissa ensihoitajatutkintoa suorittavat opiskelijat, 

hoitotason ensihoidossa toimiva henkilöstö, ensihoito- 

lääkärit sekä ensihoidon vastuulääkärit. Kirja soveltuu 

tukimateriaaliksi myös kaikille ensihoidon opintoja 

suorittaville, lääketieteen kandidaateille sekä ensihoidossa  

ja hätäkeskuksissa työskentelevälle henkilöstölle. Vammaistyön  
käsikirja

Outi Kari

Satu Laakso

Tuula Niskanen

Mari Seppänen

vammaistyönkäsikirja_kansi.indd   1 7.1.2020   12.27

  
  
  

Vammaistyön osaamisala

KASVATUS- JA OHJAUSALAN 
KÄSIKIRJA 
Uusi Kasvatus- ja ohjausalan käsikirja on koulunkäynnin 
ohjaajan perusteos ja soveltuu sekä lasten ja nuorten 
osaamisalaa opiskeleville että kasvatus- ja ohjausalan 
perustutkintoa opiskeleville. Kirjaa voivat käyttää myös 
työelämässä toimivat ohjaajat, lähihoitajat ja perhepäi-
vähoitajat. Aiempaan Koulunkäynnin ohjaajan käsikir-
jaan pohjautuva teos on täysin uudistettu perustutkin-
non nykyisiin tarpeisiin. Kasvun ja kehityksen vaiheita, 
oppimista ja ohjaajan työtä tarkastellaan monipuoli-
sesti. Sisältö kattaa palvelujärjestelmän kuvauksen, eri-
laiset tuen tarpeet sekä lasten ja nuorten tukemisen ja 
ohjaamisen niin varhaiskasvatuksessa kuin koulussa 
sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Tapausesimerkit 
ja tietolaatikot auttavat asiasisällön omaksumista.

Uutuus!

XXXXX on suomalaisten asiantuntijoiden kirjoittama 

ensihoidon hoitotason oppikirja. Kirjassa keskitytään  

ihmisen terveyden ja elämän kannalta merkittävimpiin 

ensihoitoa vaativiin tilanteisiin yhdistämällä 

moniammatillinen tietoperusta. 

Kirjan ensisijaisina kohderyhminä ovat ammattikorkea-

kouluissa ensihoitajatutkintoa suorittavat opiskelijat, 

hoitotason ensihoidossa toimiva henkilöstö, ensihoito- 

lääkärit sekä ensihoidon vastuulääkärit. Kirja soveltuu 

tukimateriaaliksi myös kaikille ensihoidon opintoja 

suorittaville, lääketieteen kandidaateille sekä ensihoidossa  

ja hätäkeskuksissa työskentelevälle henkilöstölle.

Kasvatus- ja  
ohjausalan  

käsikirja

Mervi Karjalainen

Sirpa Lindroos

Marja Matero

Tanja Simola

kasvatus- ja ohjausalan käsikirja_kansi.indd   1 7.1.2020   12.29

OSAAMISALOJEN MATERIAALIT

Lasten ja nuorten kasvatuksen 
ja hoidon osaamisala
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OSAAMISALOJEN MATERIAALIT

SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO
Klassikkokirja sisältää tutkinnon perusteiden sisäl-
löt lähihoitajaopintojen sairaanhoidon ja huolenpidon 
osaamisalasta. Se palvelee myös vammaistyön ja van-
hustyön osaamisaloilla opiskelevia. Kirja kattaa suo-
malaisten yleisimpiin sairauksiin liittyvät lähihoitajan 
keskeisimmät hoitotyön taidot. Uudistuksessa kirjaan on 
lisätty luku silmäsairauksien hoitotyöstä. 

PERUSTASON ENSIHOITO
Materiaalissa käsitellään selkeästi ja havainnollisesti ensi-
hoidon keskeiset osa-alueet. Oppikirja soveltuu toiselle as-
teelle ja ammattikorkeakouluopintoihin. Materiaali pohjau-
tuu ajantasaiseen tutkimustietoon sekä hoitosuosituksiin ja 
-käytänteisiin. Sisältöjä ovat mm. toimintaympäristö, asiak-
kaan kohtaaminen, auttamismenetelmät ja erilaiset toimin-
taohjeet. Kirjan visuaalisuus helpottaa oppimista. 

  
  
  

Sairaanhoidon ja huolenpidon 
osaamisala

Ikääntyvien hoidon ja 
kuntoutumisen osaamisala

  
  
  

KOTIHOIDOSSA TOIMIMINEN
Materiaali sisältää lähihoitajien tutkinnon perusteista ni-
mensä mukaisen osan (40 osp), joka kuuluu sekä sairaan-
hoidon ja huolenpidon että ikääntyvien hoidon ja kuntoutu-
misen osaamisaloihin. Havainnollinen ja käytännönläheinen 
esitystapa sekä Arttu-videot ja runsas tehtävämateriaali tu-
kevat opiskelijaa myös itseopiskelussa ja työpaikalla tapah-
tuvassa opiskelussa.

Sairaanhoidon ja huolenpidon 
osaamisala

Ikääntyvien hoidon ja 
kuntoutumisen osaamisala

Perustason ensihoidon 
osaamisala

LAPSEN JA PERHEEN TUKENA
Materiaali sisältää lähihoitajien lasten ja nuorten kasva-
tuksen ja hoidon osaamisalan molemmat kokonaisuudet  
(35 ja 40 osp). Lisäksi materiaalissa käsitellään lyhyesti va-
linnaisten kurssien sisällöistä toiminnallisia menetelmiä ja 
mielenterveyden tukemista. Havainnollinen ja käytännönlä-
heinen esitystapa sekä Arttu-videot ja runsas tehtävämate-
riaali tukevat opiskelijaa myös itseopiskelussa ja työpaikalla 
tapahtuvassa opiskelussa. 

  
  
  

Lasten ja nuorten kasvatuksen 
ja hoidon osaamisala
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LÄHIHOITAJA 
PERIOPERATIIVISESSA 
HOITOTYÖSSÄ
Kirja on tarkoitettu lähihoitajaopiske-
lijoiden valinnaisen tutkinnon osaan, 
mutta sitä voidaan hyödyntää myös 
muissa terveydenhuollon ja  hyvinvoin-
tialan koulutuksissa. Prosessimainen lä-
hestymistapa, asiakkaan näkökulman 
korostaminen ja kuvituksen runsaus 
mahdollistavat käytön myös asiakkaan 
ohjauksessa ja työelämässä olevien 
hoitajien käsikirjana. Kirjan rakenne 
noudattaa leikkaus-potilaan polkua 
aina oireiden tunnistamisesta kotiutuk-
seen. Sisällössä on huomioitu opetus-
suunnitelman vaatimukset. 

Kirja antaa perusvalmiudet 
tehdä työtä:
• leikkausyksikössä 
• päiväkirurgisella osastolla 
• kirurgisella vuodeosastolla 
• avohoidossa.

KUNTOUTUMISEN 
TUKEMINEN
Kuntoutumisen tukeminen on rakennet-
tu käytännön esimerkkien, havainnolli-
sen kuvituksen ja tehtävien varaan niin, 
että opiskelija saa mahdollisimman 
konkreettisen otteen opiskeltavasta 
asiasta  ja ymmärtää oman roolinsa 
työssä.

Kuntoutumisen tukeminen -kirja:
• havainnollistaa ja konkretisoi 
        asioita runsaalla  kuvituksella  
 ja tapausesimerkeillä 
• tutustuttaa lukijan moneen 
        erilaiseen kuntoutujaryhmään 
• ohjaa opiskelijaa miettimään omaa  
        rooliaan työelämässä 
• auttaa eriyttämään opetusta 
        kolmitasoisilla tehtävillä 
• antaa mahdollisuuden kerrata 
        opittua kirjan lopussa 
        olevilla hauskoilla oppimispeleillä.

ERIKOISTU 
VANHUSTYÖHÖN
Erikoistu vanhustyöhön tarkastelee 
iäkästä ihmistä ja vanhuutta monitie-
teisesti. Kirja kuvaa vanhustyötä ja sen 
työmenetelmiä konkreettisesti ja käy-
tännönläheisesti. Osaavalla hoidolla 
tuetaan iäkkään toimintakykyä ja pide-
tään yllä hänen omia voimavarojaan. 
Iäkkäiden ihmisten koti- ja laitoshoi-
toon liittyviä eettisiä kysymyksiä pohdi-
taan kirjan kaikissa luvuissa.

OSAAMISALOJEN OPINNOT

Sairaanhoidon ja huolenpidon 
osaamisala

Mielenterveys- ja päihdetyön 
osaamisala

Ikääntyvien hoidon ja 
kuntoutumisen osaamisala

Ikääntyvien hoidon ja 
kuntoutumisen osaamisala

Perustason ensihoidon 
osaamisala

Vammaistyön osaamisala
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KEHITYSVAMMAISUUS
Kehitysvammainen ihminen tarvitsee usein monia palve-
luita ja asiantuntevien ammattilaisten verkostoa. Myös 
yhteiskunta, elinympäristö ja läheiset vaikuttavat yksilön 
hyvinvointiin. Kehitysvammaisuus-kirja lähestyy kehi-
tysvammaisuutta näistä näkökulmista ja tuo esiin myös 
eri-ikäisten kehitysvammaisten erilaiset tarpeet. Kirja on 
tarkoitettu tueksi Vammaistyön koulutusohjelmaan ja käy-
tännön työhön. 

Kirjassa käsitellään:
• kehitysvammaisuuden syyt ja ehkäisy 
• työssä eteen tulevat eettiset näkökohdat 
• lisävammojen ja -sairauksien ehkäisy 
• kehityksen tukeminen 
• kuntoutus ja hoito 
• lainsäädäntö ja palveluiden organisointi.

KÄYTÄNNÖN MIELENTERVEYSTYÖ
Käytännön mielenterveystyö ohjaa lukijaansa mielenterve-
ys- ja päihdetyön monimuotoisella alueella. 

Kirja esittelee eri-ikäisten keskeisimmät mielenterveyden 
häiriöt ja hoitosuhteen etenemisen, jos potilas on:
• psykoottinen 
• skitsofreniaa sairastava 
• masentunut tai maaninen 
• itsemurhavaarassa 
• persoonallisuushäiriötä sairastava 
• päihdepsykoosissa. 

Lisäksi kirja tarkastelee lääkehoitoa ja antaa perustiedot 
yleisimmistä terapiamuodoista sekä työnohjauksesta. Se 
antaa erinomaiset valmiudet käytännön hoitotyöhön, sillä 
kirjoittajilla on vuosikymmenten kokemus mielenterveys-
työstä ja sen opettamisesta.

OSAAMISALOJEN MATERIAALIT

Ikääntyvien hoidon ja 
kuntoutumisen osaamisala

Vammaistyön osaamisala

Terveys_toinen_aste_Luettelo_2020.indd   18 10/01/2020   15.12



19

MUUT OPPIMATERIAALIT

Lähihoitajan laskutaito soveltuu sosiaali- ja terveysalan 
toisen asteen opintoihin sekä jo työelämässä olevien lähi-
hoitajien laskutaitojen kertaamiseen. Kirjan avulla on help-
po kerrata matematiikan perusasioita myös itsenäisesti 
esimerkiksi valmistauduttaessa lääkehoidon tenttiin. Kir-
jan sisältörakenne ja ulkoasu on uudistettu ja koko sisältö 
päivitetty. Kirjassa on runsaasti harjoitustehtäviä, jotka on 
luokiteltu kolmeen taitotasoon. Uudistetun kirjan sisältö 
on seuraava:

• Peruslaskutoimitukset
• Mittayksiköt
• Geometria
• Prosenttilaskut
• Lääkeannostelu
• Ravinto ja terveys
•	 Tilastot	ja	graafinen	esitys

LÄHIHOITAJAN 
LASKUTAITO

MUUT OPPIMATERIAALIT

FYSIIKKAA JA KEMIAA SOSIAALI- 
JA TERVEYSALALLA
Kirja on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkin-
to-opiskelijoille, ja se sisältää opintojen yhteisiin tutkinnon 
osiin kuuluvat sekä pakolliset että valinnaiset fysiikan ja ke-
mian asiat. Mukana on myös kestävän kehityksen edistämi-
sen sisältöjä. Kirjan sisältö mahdollistaa fysiikan ja kemian 
opiskelun erilaajuisina kokonaisuuksina myös itsenäisesti. 

Tehtävät on luokiteltu kolmeen tasoon, joten jokaiselle 
opiskelijalle löytyy sopivia haasteita. Osa tehtävistä on 
tarkoitettu tehtäväksi työssäoppimisen ohessa, ja osa on 
luokkaympäristö-, ryhmä- tai yksilötehtäviä, pohdintaa ja 
tiedonhakua. 

www.sanomapro.fi 

ISBN 978-952-63-5359-3
K53, K54, K50.1

Fysiikkaa 
ja kemiaa 
sosiaali- ja 
terveysalalla
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Fysiikkaa ja kemiaa sosiaali- ja terveysalalla exerci tution 

ullam corper suscipit lobortis nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis te feugi facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet:

• te feugi facilisi duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat

• sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod

Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 

delenit au gue duis dolore te feugat nulla facilisi.

Corper suscipit lobortis nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis te feugi facilisi. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit 

esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla facilisi.

Uutuus!

Terveys_toinen_aste_Luettelo_2020.indd   19 10/01/2020   15.12



20

HIERONNAN KÄSIKIRJA
Oppimateriaali esittelee yksityiskohtaisesti hierontaot-
teet ja hieronnan indikaatiot sekä tarjoaa hierojalle näitä 
tukevan anatomian ja fysiologian perusteet solutasosta 
makroanatomiaan. Lisäksi materiaali sisältää keskeiset 
venytykset, hierojan käytettävissä olevat fysikaaliset hoito-
muodot, perusteet faskiakäsittelylle sekä katsauksen hiero-
jan ammattitutkinnon rakenteeseen ja hieronnan ammat-
tilaista ohjaavaan lainsäädäntöön. Kirjassa on laadukas 
valo- ja piirroskuvitus. Tekijät ovat toimineet pitkään hieron-
nan, fysioterapian ja fysiatrian aloilla ja kouluttavat laajasti 
hieronnan ja fysioterapian ammattilaisia.

RUOKAA JA PUHTAUTTA
Oppikirja perehdyttää kodin ja pienten laitosten ruokahuol-
toon ja puhtaanapitoon liittyviin perustehtäviin. Kirja sopii 
lähihoitajien, kodinhuoltajien ja kotitalousyrittäjien koulu-
tukseen sekä kotitalousopetukseen. Kirjan asiasisältö on 
suunniteltu siten, että teoria ja sen soveltaminen käytän-
töön kulkevat käsi kädessä. Kirjan tehtävät tukevat taitojen 
kehittymistä. 

Kirja sisältää ruoanvalmistuksen ja puhtaanapidon 
keskeiset asiat käytännönläheisesti opastettuna: 
•  ravinto-opin perusteet ja ravitsemussuosituksia 
•  tärkeimmät erityisruokavaliot ja ravitsemushoitoa 
•  elintarvikehygieniaa ja puhtaanapidon hygieniaa 
•  elintarviketiedon ja ruoanvalmistuksen perusasiat ja 
      ruoanvalmistusohjeita
•  puhtaanapitoa ja tekstiilihuoltoa ja käytännön 
      työtapaohjeita.

MUUT OPPIMATERIAALIT
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Reformin 
jälkeinen aika 
lähihoitaja-
koulutuksessa

ARTIKKELI

Uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa 
työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja 
yksilölliset opintopolut luovat tarpeita 
monipuoliselle oppimateriaalille.

Lähihoitajaopetuksessa korostuu työelämälähtöi-
syys. Oman haasteensa opetustyöhön tuo myös se, 
että lähihoitajakoulutukseen voi hakea jatkuvalla hau-
lla, ei vain kerran vuodessa. Ammatillisen koulutuksen 
reformin jälkeisistä havainnoista yksi selvimmistä on, 
että laadukkaan oppimateriaalin rooli on korostunut, 
kertoo Jari Karttunen, Jyväskylän Ammatillisen opet-
tajakorkeakoulun lehtori.

Karttunen nostaa esimerkkinä esiin Lapsen ja per-
heen tukena -kirjan, joka on ajassa kiinni ja tuo opis-
keluun kaikki tarvittavat ulottuvuudet. Se on uudenlai-
nen hybridikirja, jossa yhdistyvät teoria, asiasisältöä 
laajentavat videot, artikkelit ja tehtävät, jotka kaikki 
tukevat ja syventävät harjoittelussa opittavia taitoja.

– Minusta on hienoa, miten tämä uusi oppimateri-
aali tukee opettajan työtä ja yksilöllisen opetuksen 
järjestämistä. Hybridikirjan avulla opetussuunnitel-
man tavoitteet saavutetaan vaivattomasti. Materi-
aali myös tuo konkretiaa siihen, miten yksilöllisyys 
otetaan huomioon opetuksessa, Karttunen sanoo.

HYBRIDIKIRJA TUKEE OPISKELIJAA, 
OPETTAJAA JA HARJOITTELUN OHJAAJAA

Laadukkaat oppimateriaalit tukevat opiskelijaa niin 
koululla kuin työpaikalla järjestettävässä koulutuk-
sessa. Hybridikirja toimii opiskelijalle käsikirjana 
harjoitteluun tai oppisopimuskoulutukseen mennes-
sä. Samalla kirja tarjoaa tukea harjoittelun ohjaajalle.

– Harjoittelun ohjaaja näkee kirjasta helposti, 
mitä asioita opiskelijan on hyvä osata ennen am-
mattiosaamisen näyttöä. Opiskelijalle kirja toimii 
käsikirjana vielä valmistumisen jälkeenkin, kertoo 
Hannu Seppänen, Keudan opettaja ja yksi kirjan 
tekijöistä.

Hybridikirja antaa opettajalle mahdollisuuden eriyt-
tää helposti. Kirjassa on kolmen tasoisia tehtäviä, ja 
Arttu-sovelluksen kautta aukeava lisämateriaali sy-
ventää tietoutta. Opiskelija voi haastaa itseään lisä-
materiaalien avulla.

– Kollegat ovat kiitelleet kirjan tehtäviä, koska niitä 
voi suoraan soveltaa. Kirjassa on esimerkiksi valmii-
ta tehtäviä ryhmätöitä varten sekä keskustelunaihei-
ta esimerkiksi eettisistä kysymyksistä. Opettajan työ 
helpottuu, kun on valmista materiaalia saatavilla, 
Seppänen sanoo.

ARTTU-SOVELLUKSEN KAUTTA OPPII ENEMMÄN

Seppänen on käyttänyt Lapsen ja perheen tukena -kir-
jan Arttu-sisältöä esimerkiksi tunnilla, jolla sivuttiin ve-
gaaniruokavaliota.

– Muistin, että yhdellä kirjan sivulla on Helsingin Sa-
nomien artikkeli vegaaniruokavaliosta päiväkodeis-
sa. Opiskelijat lukivat artikkelin tunnilla, ja sitten kes-
kustelimme aiheesta. Arttu on mainio lisä opetukseen, 
ja olisi kiva, jos opettajat käyttäisivät sitä enemmän 
ja levittäisivät hyviä käytänteitä siitä, mihin kaikkeen 
tuota kirjaa voi käyttää, Seppänen sanoo.
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Kasvun ja osallisuuden edistäminen 

Kasvun aika 55,80 50,73 9789526344829

Kasvun ja hoidon osaaja  62,90 57,18 9789526326559

Kasvun ja osallisuuden edistäminen 64,90 59,00 9789526347721

Kasvun ja osallisuuden edistäminen -digikirja (12 kk) 38,50 35,00 9789526351735

Kasvun ja osallisuuden edistäminen -digikirja (48 kk) 48,90 44,45 9789526351735

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Hoitamalla hyvää oloa 78,90 71,73 9789526348049

Hoito ja huolenpito 73,70 67,00 9789526340753

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (2020) 67,90 61,73 9789526356464

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (2020) -digikirja (12 kk) 40,70 37,00 9789526356471

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (2020) -digikirja (48 kk) 54,30 49,36 9789526356471

Keho Anatomia ja fysiologia 76,50 69,55 9789526327303

Keho Anatomia ja fysiologia -digikirja (12 kk) 44,60 40,55 9789526347219

Keho Anatomia ja fysiologia -digikirja (48 kk) 61,50 55,91 9789526347219

Lähihoitajan käsikirja 77,50 70,45 9789526347233

Sydän paikallaan 68,80 62,55 9789526329840

Sydän paikallaan -digikirja (12 kk) 39,80 36,18 9789526324104

Sydän paikallaan -digikirja (48 kk) 56,10 51,00 9789526324104

Turvallisen lääkehoidon perusteet 65,90 59,91 9789526347578

Turvallisen lääkehoidon perusteet -digikirja (12 kk) 36,60 33,27 9789526351957

Turvallisen lääkehoidon perusteet -digikirja (48 kk) 53,20 48,36 9789526351957

Turvaverkko vai trampoliini 55,90 50,82 9789526335544

Osaamisalojen materiaalit

Erikoistu vanhustyöhön * 64,00 58,18 9789526301242

Kasvatus- ja ohjausalan käsikirja (uutuus 2020) 54,50 49,55 9789526353876

Kehitysvammaisuus * 65,00 59,09 9789526301570

Kotihoidossa toimiminen 67,60 61,45 9789526353104

Kotihoidossa toimiminen -digikirja (12 kk) 41,00 37,27 9789526353159

Kotihoidossa toimiminen -digikirja (48 kk) 57,40 52,18 9789526353159

Kuntoutumisen mahdollisuudet * 62,90 57,18 9789526349398

Kuntoutumisen tukeminen 55,80 50,73 9789526302850

Käytännön mielenterveystyö 51,50 46,82 9789526335513

Lapsen ja perheen tukena 67,90 61,73 9789526351650

Lapsen ja perheen tukena -digikirja (12 kk) 41,00 37,27 9789526353623

Lapsen ja perheen tukena -digikirja (48 kk) 57,40 52,18 9789526353623

Lähihoitaja perioperatiivisessa hoitotyössä * 57,00 51,82 9789526301785

Perustason ensihoito 67,60 61,45 9789526347615

Perustason ensihoito -digikirja (12 kk) 41,00 37,27 9789526353616

Perustason ensihoito -digikirja (48 kk) 57,40 52,18 9789526353616

Sairaanhoito ja huolenpito 79,90 72,64 9789526351728

Sairaanhoito ja huolenpito -digikirja (12 kk) 46,50 42,27 9789526353746

Sairaanhoito ja huolenpito -digikirja (48 kk) 64,70 58,82 9789526353746

Suomalaisten sairaudet 62,70 57,00 9789526317502

Suomalaisten sairaudet -digikirja (12 kk) 36,60 33,27 9789526347363

Tuote Verollinen hinta Veroton hinta EAN Määrä
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Suomalaisten sairaudet -digikirja (48 kk) 50,90 46,27 9789526347363

Vammaistyön käsikirja (uutuus 2020) 67,90 61,73 9789526353784

Vammaistyön käsikirja (uutuus 2020) -digikirja (12 kk) 40,70 37,00 9789526353791

Vammaistyön käsikirja (uutuus 2020) -digikirja (48 kk) 54,30 49,36 9789526353791

Yhteiset tutkinnon osat

Ammattilainen viestii 47,10 42,82 9789526311746

Care for life 50,30 45,73 9789526323992

Care for life -digikirja (12 kk) 29,70 27,00 9789526323992

Care for life -digikirja (48 kk) 41,10 37,36 9789526323992

Fysiikkaa ja kemiaa sosiaali- ja terveysalalla (uutuus 2020) 49,90 45,36 9789526353593

Livets plus 50,30 45,73 9789526318332

Lähihoitajan laskutaito 49,40 44,91 9789526348056

Lähihoitajan äidinkieli 49,30 44,82 9789526329000

Käsikirjat

Luut ja ytimet 74,80 68,00 9789526308814

Hieronnan käsikirja 67,40 61,27 9789526335490

Hoitava hieronta 54,80 49,82 9789526331928

Ruokaa ja puhtautta 48,20 43,82 9789526344836

Turvallinen lääkehoito kotona ja laitoksessa * 52,50 47,73 9789526335551

Ruokaa ja puhtautta 48,20 43,82 9789526344836

Turvallinen lääkehoito kotona ja laitoksessa * 52,50 47,73 9789526335551

Uudet organisaatiodigit oppilaitoksille

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
(organisaatiodigi)

9789526357270

Kasvun ja osallisuuden edistäminen (organisaatiodigi) 9789526353883

Keho Anatomia ja fysiologia (organisaatiodigi) 9789526353128

Kotihoidossa toimiminen (organisaatiodigi) 9789526357287

Lapsen ja perheen tukena (organisaatiodigi) 9789526357294

Perustason ensihoito (organisaatiodigi) 9789526357300

Sairaanhoito ja huolenpito (organisaatiodigi) 9789526357317

Suomalaisten sairaudet (organisaatiodigi) 9789526357324

Sydän paikallaan (organisaatiodigi) 9789526353326

Turvallisen lääkehoidon perusteet (organisaatiodigi) 9789526357348

Vammaistyön käsikirja (organisaatiodigi) 9789526357331

Digiharjoitusaineistot

Anatomia ja fysiologia Digiharjoitusaineisto 9789526356389

Hoitotyön taidot Digiharjoitusaineisto 9789526353630

Lähihoitajan lääkelaskut Digiharjoitusaineisto 9789526356396

Lääkehoidon toteuttaminen Digiharjoitusaineisto 9789526352978

Nursing skills 9789526356662

* rajoitettu saatavuus

Tuotteet	ostettavissa	verkkokaupastamme	sanomapro.fi.	Lisenssin	hinta	määräytyy	käyttäjämäärän	mukaan.

Tuotteet	ostettavissa	verkkokaupastamme	sanomapro.fi.	Lisenssin	hinta	määräytyy	käyttäjämäärän	mukaan.
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Tervetuloa lähihoidon  
tilaisuuksiimme
Tilaisuudessa pääset tutustumaan osaamisalojen uusiin 
materiaaleihimme ja uudistuneisiin digiharjoitusaineistoihin.

Olet tänäkin vuonna lämpimästi tervetulleita keskustelemaan 
materiaaleistamme ja toiveistanne lähihoidon 
oppimateriaalitilaisuuteemme:

31.3.  Tampere
1.4.  Jyväskylä
7.4.  Turku
15.4.  Helsinki
16.4.  Oulu

Esittelyssä lähihoidon uutuudet ja uudistukset:
• Uudistunut Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen  
• Vammaistyön käsikirja  
• Kasvatus- ja ohjausalan käsikirja  
• Uudistunut Lääkehoidon toteuttaminen Digiharjoitusaineisto  
• Nursing skills Digiharjoitusaineisto 
• Fysiikkaa ja kemiaa sosiaali- ja terveysalalla  

Tutustu tarkemmin ohjelmaan ja varaa paikkasi osoitteesta  
sanomapro.fi/tilaisuudet

Ota yhteyttä!

Olen mielelläni apunasi, 
kun pohdit uuden 
oppimateriaalin valintaa.

Liity seuraamme  
myös sosiaalisessa mediassa

566952

59
52

52
 

 

Mika Iso-Pietilä
myyntipäällikkö
040 826 0373
mika.iso-pietila@sanomapro.fi

Asiakaspalvelu			|				asiakaspalvelu@sanomapro.fi				|				Puh.	0203	91000	(arkisin	klo	10.00–14.00)

Terveys_toinen_aste_Luettelo_2020.indd   24 10/01/2020   15.12


