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Toisen asteen historiallinen 
vuosi 2021

O ppivelvollisuuden laajentuminen tulee 
tänä vuonna uutena asiana toiselle as-
teelle. Ratkaiseeko se opettajan vaikeu-

den saada kaikki opiskelijat lähiopetuksessa 
saman materiaalin ääreen? Vai väheneekö opet-
tajan autonomia materiaalivalinnassa? 

Olemme toimituksessa pyrkineet tekemään 
siirtymästä teille opettajille mahdollisimman 
helpon ja paketoineet suosituimpia materiaali-
kokonaisuuksia niin, että valinnat helpottuisivat. 
Toivottavasti digipaketeista on teille apua. Tär-
keintä on tietysti, että saatte jatkossakin käyttää 
parhaaksi katsomaanne materiaalia.

Vuoden aikana olemme myös kehittäneet mate-
riaalejamme suunnitelmallisesti opettajien pa-
lautteen sekä huolellisen kirjallisuuskat sauksen 
ja laajojen haastattelujen perusteella syntyneen 
Sanoma Pron pedagogisen sydämen ohjaamina. 
Pedagoginen sydän on keino tehdä näkyväksi 
materiaaliemme vastauksia erilaisiin tarpeisiin: 
• Motivoinnin tarpeeseen vastaamme muun  
    muassa Artuilla, sisällön jaottelulla helposti  
    omaksuttaviin osiin ja käytännön työelämän  
    tilannekuvauksilla.
• Yksilöllinen oppiminen näkyy materiaaleis-    
    samme siten, että jokaiselle löytyy  
    eritasoisia tehtäviä.

• Osaamisen tekeminen näkyväksi toteutuu  
    niin painettujen aineistojen kuin digitaalisten          
    tehtävienkin kautta, ja huolella rakennettu  
    teoriaperustan hallinta osoitetaan lopulta  
    näytössä.
• Tulevaisuuden taidot ovat jokaisen  
    ammattilaisen työssä jaksamisen perusta,  
    jota olemme alkaneet rakentaa osaamis-    
    perustaisuudelle ja sitä tukeville tehtävä - 
    paketeille.

Lähihoitajien opetusta ohjataan paljon käytäntöön, 
ja siksi olemme ottaneet osaamisperustaisuuden 
yhdeksi johtotähdeksemme ja laatineet siihen pe-
rustuvia tehtäväkokonaisuuksia ja muutenkin työ-
elämässä tehtäviä harjoituksia. Uskomme, että 
hyvinvoiva ammattilainen jaksaa kehittää itseään, 
ja siksi olemme tuoneet materiaalimme jo opiske-
luvaiheessa harjoittelujen havaintoja syventäväksi 
perustaksi.

Oppimisen iloa!

Terhi Malmivaara
tuottaja 
Sanoma Pro
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Materiaalimme 
lähihoidon opetukseen

Kasvun ja  osallisuuden  
edistäminen

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

• Kasvun ja osallisuuden  
    edistäminen 
• Kasvun aika

• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn  
    edistäminen 
• Turvallisen lääkehoidon perusteet
• Suomalaisten sairaudet
• Keho / Sydän paikallaan
• Turvaverkko vai trampoliini

+ digiharjoitus 
aineistot

MATERIAALIT PAKOLLISIIN KURSSEIHIN

Uudistettu!

Uudistettu!

MATERIAALIT OSAAMISALOIHIN

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

• Kotihoidossa toimiminen
• Suomalaisten sairaudet
• Turvallisen lääkehoidon 
    perusteet

• Sairaanhoito ja huolenpito
• Kotihoidossa toimiminen
• Suomalaisten sairaudet
• Turvallisen lääkehoidon 
    perusteet

• Vammaistyön käsikirja
• Turvallisen lääkehoidon  
    perusteet

• Käytännön mielenterveystyö
• Turvallisen lääkehoidon  
    perusteet

• Perustason ensihoito
• Turvallisen lääkehoidon  
    perusteet

• Lapsen ja perheen  
    tukena
• Kasvatus- ja ohjausalan  
    käsikirja
• Turvallisen lääkehoidon    
    perusteet

Uudistettu!
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Mikä avuksi ammatillisen 
koulutuksen haasteisiin? 
Terveydenhuollon lehtori  

kertoo vinkkinsä
Oppikirjoilla ja niiden tehtävillä on tärkeä rooli osaamisen takaajana. 

Terveydenhuollon lehtori Marjo Jaakonsaari kertoo, kuinka valmiin oppimateriaalin 
käyttö on helpottanut hänen päivittäistä työtään.



A mmatillisen koulutuksen uudistukset ja rahoitus-
muutokset ovat vähentäneet tuntikehystä ja opet-
tajien määrää. Valmis oppimateriaali on noussut 

paikkaamaan pienentyneiden resurssien vaikutuksia.
Valmis oppimateriaali säästää opettajalta esimerkiksi 

oppituntien suunnitteluun varattua aikaa.
– Opettajan työ helpottuu huomattavasti, kun voi hyö-

dyntää valmista opetusmateriaalia. Etenkin keskeisiin 
asioihin pureutuvat valmiit kysymykset ja tehtävät syven-
tävät asian oppimista, sanoo terveydenhuollon lehtori 
Marjo Jaakonsaari Järvenpään Seurakuntaopistosta.

Jaakonsaaren tunneilla oppikirjan tehtäviä pohditaan 
yhdessä.  Kotitehtävinä opiskelijat lukevat oppikirjan 
kappaleita ja tekevät Kampuksen verkkokurssien tehtä-
viä. Kirjaa käytetään myös yhtenä oppimateriaalina ko-
keisiin opiskelussa.

– Varsinkin nyt etäopetuksen aikana opiskelijoiden oh-
jausta on helpottanut se, että on yhteinen materiaali käy-
tössä. Samoin Kampuksen verkkomateriaalit ja tehtävät 
ja testit ovat olleet korvaamaton apu, Jaakonsaari sanoo.

VALMIS OPPIMATERIAALI TARJOAA ETUJA MYÖS 
OPISKELIJOILLE
Jaakonsaari yhdistelee usein tunneillaan valmista oppi-
materiaalia, omia materiaaleja ja opiskelijoiden kanssa 
tuotettuja materiaaleja. Hän kokoaa diaesityksiä tai ra-
kentaa yhdessä opiskelijoiden kanssa esityksiä ja käsi-
tekarttoja.

Jaakonsaaren mukaan yksi valmiin oppimateriaalin 
tärkeimmistä eduista on se, että se varmistaa sisällön 
olevan laadukasta ja asioiden tulevan riittävän laajasti 
käsitellyiksi.

– Opetan paljon aikuisopiskelijoita, joille materiaalin 
oleminen verkossa mahdollistaa opiskelun itselle so-
pivana aikana ja sopivassa paikassa. Opiskelijoilla on 
myös mahdollisuus perehtyä oppikirjojen ja Kampuksen 
materiaalien avulla seuraavalla tunnilla käsiteltävään 
aihepiiriin jo etukäteen tai kerrata oppimaansa tuntien 
jälkeen valmiista oppimateriaalista, Jaakonsaari sanoo.

Jaakonsaari pyytää usein ennen oppituntia opiskeli-
joita lukemaan tunnilla käsiteltävään aiheeseen liittyvät 

sivut ja katsomaan digitaaliset Arttu-videot. Hän tekee 
myös oman luentonsa saman materiaalin pohjalta.

Pääosin tunneilla käytetty valmis oppimateriaali on 
saanut kiitosta myös opiskelijoilta.

– Varsinaisia tutkimuksia emme ole asiasta tehneet, 
mutta opiskelijoilta saatu palaute on ollut myönteistä. 
Toki joissakin tehtävissä on edelleen kehitettävää, ja 
aikaa on varattava siihen, että ohjaa opiskelijoita verk-
ko-opintojen suorittamisessa. Opiskelijoiden digitaaliset 
valmiudet ovat keskenään kovin erilaisia, kun he siirtyvät 
ammatilliseen koulutukseen.

DIGITAALISTEN TAITOJEN TÄRKEYS KASVAA JOKA 
VUOSI
Jaakonsaari hyödyntää opetuksessaan Sanoma Pron 
Kampuksen digitaalisia materiaaleja, esimerkiksi hoito-
työnluokassa harjoitusten teoriaosuutena.

Digitaalinen materiaali paitsi helpottaa etäopiskelua 
myös innostaa nuoria. Digitaalisiin materiaaleihin sisälty-
vät videot, animaatiot ja tehtävät selittävät ja havainnol-
listavat opeteltavaa asiaa. Lisäksi digimateriaali tarjoaa 
vaihtelevia oppimisen tapoja sellaisille opiskelijoille, joilla 
on esimerkiksi oppimisvaikeuksia.

– Kampuksen digitaaliset materiaalit ovat hyvä apu 
esimerkiksi elimistön rakenne ja toiminta -kurssilla. Kam-
puksessa on havainnollistavia videoita ja tehtäviä, joiden 
avulla opiskelijat voivat testata ja arvioida omaa osaa-
mistaan. Opettajalla on mahdollisuus seurata opiskeli-
joiden työskentelyä ja kohdentaa tuki ja ohjaus opiskeli-
joiden tarpeiden mukaan.

Jaakonsaari muistuttaa, että digitaaliset taidot ovat 
ensiarvoisia tällä hetkellä ja aina vain vahvemmin tule-
vaisuudessa.

– Opiskelijat ovat yksilöllisiä oppijoita, joilla osaaminen 
vahvistuu eri tavoin. Se, että tunnemme opiskelijamme ja 
heidän tapansa oppia, on tärkeää jatkossakin. Mahdol-
lisuus käyttää monipuolista materiaalia, opiskella yh-
dessä ja yhteisönä, toimia ja pohtia itse, lukea ajoittain 
oppikirjaa ja opiskella kätevästi verkossa on tärkeää jat-
kossakin, Jaakonsaari summaa.
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Oppivelvollisuus laajenee 
ja Sanoma Pro vastaa 

oppilaitosten uusiin tarpeisiin

O ppivelvollisuus laajenee ja oppimateriaalit tule-
vat toisella asteella oppilaitosten hankittavaksi 
opiskelijoille. Oppivelvollisuus laajenee koske-

maan ensimmäisenä keväällä 2021 peruskoulun päät-
täneitä alle 18-vuotiaita, jotka aloittavat syksyllä toisen 
asteen koulutuksen. 

Oppivelvollisuuden laajentaminen muuttaa oppimate-
riaalien hankintaa ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Sanoma Pron oppimateriaalit ovat saatavilla painet-
tuna ja diginä. Tarjoamme nyt myös houkuttelevasti 
hinnoiteltuja digipaketteja, joiden avulla oppilaitos voi 
hankkia helposti ja kustannustehokkaasti digilisenssit 
opiskelijoille ja opettajille.

Haluamme helpottaa oppilaitoksia materiaalin hankin-
noissa uudella joustavalla myyntimallilla:

1. Jokaisesta pakollisten tutkinnon osien ja osaamisalojen 
sisällöstä on saatavilla sekä painettu kirja että digikirja.

Painettu materiaali auttaa monia opiskelijoita  
    muun muassa:

• pitkien tekstien lukemisessa
• kokonaisuuksien hahmottamisessa
• kertaamisessa
• monenlaisissa yksilöllisissä tarpeissa
• Arttu-sovellus avaa digisisällöt

2. Pakollisten tutkinnon osien sisällöistä on nyt ensim-
mäisenä saatavilla myös uudet modernit digikirjat. Li-
säksi digiharjoitusaineistot tukevat itsenäistä harjoitte-
lua. Digimateriaaleja käytetään helppokäyttöisessä ja 
kehittyvässä Kampus-ympäristössä, jossa opettaja voi 
mm. seurata opiskelijoiden edistymistä Ohjaamosta. 
Voit lukea lisää Kampuksesta tästä esitteestä.

3. Oppilaitoslisenssit: Pakollisten tutkinnon osien ja 
osaamisalojen sisällöistä on saatavilla yksittäiset oppi-
laitoslisenssit, jotka sisältävät materiaalit opiskelijoille 
ja opettajille. Oppilaitoslisenssit hankitaan lukuvuodeksi 
kerrallaan.

4. Digipaketti:  kattaa 1. vuoden pakollisten tutkinnon 
osien materiaalit opiskelijoille ja opettajille. Lisäksi oma-
na digipakettina saatavilla digiharjoitusaineistot ja mate-
maattisten aineiden digipaketti. Lisenssit hankitaan luku-
vuodeksi kerrallaan. 
 

Digipaketin hyödyt: 
• Oppilaitokselle helppo ja kustannustehokas malli  

         hankkia pakollisten tutkinnon osien oppimateriaalit.
• Kaikki digipaketin sisältämät oppimateriaalit  

         jaetaan opiskelijalle kerralla. Täydennyshankintoja   
        voi tehdä ympäri vuoden.

• Opettaja ja opiskelija saavat laadukkaat tutkinnon  
         perusteiden mukaiset sisällöt käyttöönsä helppo - 
         käyttöisellä ja kehittyvällä Kampus-alustalla

Oppimateriaalien hankintakanavat:  
• Oppilaitosten hankinnat: kaikki oppimateriaalit:  
    painetut, lisenssit ja digipaketit ovat hankittavissa  
    välittäjien kautta koskien lukuvuotta 2021-2022 (esim.  
    Kirjavälitys ja Kirjastopalvelu).
• Kuluttajat: (esim. opiskelijat, joille oppilaitos ei hanki  
    oppimateriaalia): Digikirjat  ja painetut kirjat voi  
    edelleen ostaa Sanoma Pron verkkokaupasta ja  
    painettuja kirjoja on myynnissä myös jälleenmyyjillä. 

Hinnastomme löydät verkkosivuiltamme  
www.sanomapro.fi
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 1. OPPILAITOSLISENSSI
• Kaikki sisällöt  
    hankittavissa  
    yksittäin
• Kesto: lukuvuosi,  
    12kk

TUTUSTU JOUSTAVAAN MYYNTIMALLIIN,  
VALITSE NÄISTÄ VAIHTOEHDOISTA SOPIVIN: 

 2. DIGIPAKETTI
 • Sisältää 1. vuoden  
    pakollisten tutkinnon  
    osien aineistot
• Kesto: lukuvuosi,  
    12kk

3. PAINETUT KIRJAT
 • Painetut kirjat  
    yksittäin
• Digisisällöt  
    aukeavat  
    Arttu-sovelluksella

Lähihoidon pakolliset  
opinnot digipaketti A*

• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
• Kasvun ja osallisuuden edistäminen
• Turvallisen lääkehoidon perusteet
• Anatomia: Sydän paikallaan

Lähihoidon digipaketit*

Lähihoidon pakolliset  
opinnot digipaketti B*

• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
• Kasvun ja osallisuuden edistäminen
• Turvallisen lääkehoidon perusteet
• Anatomia: Keho

TAI

ANATOMIASSA 
SYDÄN 

PAIKALLAN

ANATOMIASSA 
KEHO

Lähihoidon matemaattiset aineet  digipaketti* 

• Fysiikkaa ja kemiaa sosiaali- ja terveysala
• Lähihoitajan laskutaito

Lähihoidon harjoitukset  digipaketti* 

• Anatomia ja fysiologia -digiharjoitusaineisto
• Hoitotyön taidot -digiharjoitusaineisto
• Lähihoitajan lääkelaskut -digiharjoitusaineisto
• Lääkehoidon toteuttaminen -digiharjoitusaineisto

* Jokainen digipaketin yksittäinen lisenssituote saatavilla myös erikseen
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Miksi oppimateriaalin käyttö 
kannattaa?

OPETTAJA
 • saa käyttöönsä huolellisesti  
     pohditun, näyttöön perustu- 
     van ja ajantasaisen sisällön:  
     tämä säästää opettajalta  
     aikaa, kun kaikkeen ei tarvit- 
     se syvällisesti itse perehtyä ja  
     tehtävät ovat valmiina
• voi ohjata opiskelijaa itse- 
    näiseen opiskeluun valmiiksi  
    pohdittujen kokonaisuuksien  
    avulla
• pystyy tarjoamaan opiske- 
    lijoille enemmän tietoa, kuin  
    mitä tunnilla ehditään käydä  
    läpi.

OPISKELIJA
• pystyy hahmottamaan koko- 
    naisuuden helposti ja opis- 
    kelemaan itsenäisesti tai  
    lähiopetuksessa ja tekemään  
    kirjan viivoille tehtäviä
• voi syventää teoriaosaamis- 
    ta ja saada näin paremmat  
    valmiudet suoriutua näytöstä  
    hyvin arvosanoin
• tarvitsee vahvaa ja laajaa  
    teoria-asioiden tuntemusta,  
    ja kirja on tähän aivan  
    keskeinen apuväline 
• voi aina palata kirjaan,  
    kun haluaa tarkentaa, miten  
    esimerkiksi jokin toimenpide  
    suoritetaan.

TYÖELÄMÄSSÄ  
JÄRJESTETTÄVÄ  
OPETUS
• Kirja auttaa opiskelijaa  
    selventämään ohjaajille, mitä  
    pitäisi harjoitella ja millaisia  
    tavoitteita jaksolle voi tehdä.
• Työpaikkaohjaajan kanssa  
    kirjasta on vaivatonta  
    tarkistaa, mitä näytössä  
    tulee osata.
• Kirja auttaa teorian ja  
    käytännön yhteensovittami- 
    sessa.

Opettajille otsikon kysymyksen vastaukset tulevat tavallisesti nopeasti  
mieleen. Joskus voi kuitenkin olla vaikeampaa saada opiskelija tai  

vaikkapa työpaikkaohjaaja ymmärtämään materiaalin hyödyt.  
Tässä on muutama näkökulma noihin keskusteluihin.



Kasvun ja 
osallisuuden 
edistäminenLähihoitajan tutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
Hoiva-avustajan tutkinto

Materiaalissa

• herätellään omaa ammatillista ajattelua monipuolisilla 
tehtävillä

• rakennetaan tietopohjaa teoreettisen tiedon,  
Arttu-videoiden ja tehtävien avulla

• luodaan kokemus todellisista tilanteista case-esimerkeillä 
ja valokuvilla

• tiivistetään oleellisia asioita puhekuplilla ja tekstilaatikoilla

• kootaan keskeiset asiat laajaan työkokonaisuustehtävään.

Tuula Niskanen

Outi Kari

Kasvun ja osallisuuden edistäminen

Arttu-sovelluksella voit helposti avata painettuun 
kirjaan liittyviä videosisältöjä, äänitteitä ja muuta 
digitaalista sisältöä suoraan puhelimeesi.

Sanoma Pro Kampus on digitaalinen palvelu, 
josta löydät Sanoma Pron digitaaliset 
oppimateriaalit ja tehtävät.
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nKasvun ja osallisuuden edistäminen -kirjaan liittyvät 
digitaaliset palvelut:

AMMATILLINEN TOINEN ASTE

ISBN 978-952-63-6014-0
K59

www.sanomapro.fi

63_6014_0_9_kasvuun ja osallisuuden edistaminen_kansi.indd   163_6014_0_9_kasvuun ja osallisuuden edistaminen_kansi.indd   1 1.12.2020   16.051.12.2020   16.05
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Kasvun ja osallisuuden 
edistämisen materiaalit

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMISEN MATERIAALIT

PAINETTU 
KIRJA

  
  
  

  
  
  

Kasvun ja osallisuuden edistäminen -oppimateriaali kattaa 
nimensä mukaisen sisällön lähihoitajien tutkinnon perusteis-
sa. Se soveltuu myös kasvatus- ja ohjausalan ja hoiva-avus-
tajan tutkinnon opintoihin. Vankkaa opiskelijan tietopohjaa 
rakennetaan niin teoreettisen tiedon, Arttu-videoiden kuin 
tehtävienkin avulla. Opiskelija ohjataan päiväkodin maail-
maan asiaan liittyvien sisältöjen ja runsaan videomateriaalin 
avulla. Uudistuksessa kirjaan on lisätty tietoa ikääntyneistä 
asiakkaista ja kehityspsykologiasta. Materiaalin monipuo-
linen sisältö auttaa asioiden omaksumisessa ja valmistaa 
opiskelijaa näyttöihin. Uudistetun kirjan lopussa on laaja 
työkokonaisuustehtävä, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi 
näyttötehtävänä.

Kasvun aika -oppikirja kattaa lähi-
hoitajan perusopintojen kasvun ja 
osallisuuden sisällöt. Teos soveltuu 
sekä lähihoitajien että lastenohjaa-
jien tutkintoihin. Kirjassa on paljon 
esimerkkejä ja tehtäviä sekä runsas 
kuvitus. Ne helpottavat opiskeltavien 
sisältöjen ymmärtämistä ja lisätiedon 
hakemista.

Kasvun ja  osallisuuden edistäminen

KASVUN JA OSALLISUUDEN  EDISTÄMINEN KASVUN AIKA

Kasvun ja  osallisuuden edistäminen

Uudistettu!

PAINETTU 
KIRJA 

JA DIGI



Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Osaamisalaopinnot
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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

  
  
    

  
  

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistämisen materiaalit

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen si-
sältää hoitotyön taitoja, kotihoidon näkökulmaa, 
terveyden edistämistä, ergonomiaa ja asiakkaan 
toimintakyvyn tukemista. Käytännönläheiset 
videot tukevat  käsiteltävään asiaan perehtymistä 
ja harjoittavat kuuntelemaan asiakasta. Materiaali 
sisältää runsaasti tehtäviä, joiden avulla opiskelija 
voi valmistautua näyttöön.

HYVINVOINNIN JA  
TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN

  
  
  

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Turvallisen lääkehoidon perusteet -kirjassa 
käydään läpi lääkehoidon kannalta tärkeät 
teoreettiset perustiedot ja ohjataan turvalli-
sen lääkehoidon toteuttamiseen. Kirja sisältää 
yleisempien sairauksien lääkehoidon, ja siinä 
käsitellään myös potilaan seurannan ja oh-
jauksen kannalta keskeiset asiat lähihoitajan 
näkökulmasta. 

TURVALLISEN LÄÄKEHOIDON  
PERUSTEET

PAINETTU 
KIRJA 

JA DIGI

PAINETTU 
KIRJA 

JA DIGI
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Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Kirja käsittelee suomalaisten yleisimpien saira-
uksien aiheuttajia, oireita, tutkimuksia ja hoitoa. 
Teksti perustuu uusimpiin Käypä hoito -suosi-
tuksiin ja sisällössä on kiinnitetty erityistä huo-
miota hoitajan työssään kohtaamiin asioihin: 
kun hoitaja ymmärtää tarpeeksi kansansairauk-
sista, hän pystyy paremmin tukemaan hoito-
työssä kohtaamiaan ihmisiä. Kirjassa kerrataan 
myös anatomian keskeiset asiat. Havainnollinen 
kuvitus ja tapausesimerkit tehtävineen antavat 
vahvan perustan lähihoitajatyöhön.

SUOMALAISTEN 
SAIRAUDET

Sosiaali- ja terveysalan työ vaatii työntekijältä 
asiakkaan elämäntilanteen ja yhteiskunnan 
olosuhteiden huomioimista, aktiivista pohdintaa 
ja ymmärtämistä. Hyvällä ammatillisella osaa-
misella työntekijä voi vaikuttaa merkittävästi 
asiakkaansa tilanteeseen. Kirja antaa tarvitta-
vat tiedot palvelujärjestelmästä, asiakastyöstä 
ja eettisistä kysymyksistä. Selkeä jäsentely 
käsitekarttoineen ja havainnollisine kuvineen 
helpottaa kokonaisuuksien hahmottamista ja 
omaksumista. Lukujen lopussa olevat tehtävät 
soveltuvat asioiden kertaamiseen ja syventämi-
seen sekä ohjaavat verkosta löytyvään tietoon.

TURVAVERKKO VAI 
TRAMPOLIINI

Osaamisalaopinnot

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

PAINETTU 
KIRJA

PAINETTU 
KIRJA 

JA DIGI
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Sydän  
paikallaan
ANATOMIA JA FYSIOLOGIALähihoitajan tutkinto

Materiaalissa

• rakennetaan tietopohjaa helppolukuisen tekstin 
sekä Arttu-videoiden ja lisätietojen avulla

• luodaan kokemus todellisista rakenteista 
laadukkaalla kuvituksella

• syvennetään osaamista käytäntöä kuvaavilla 
tekstilaatikoilla

• herätellään omaa ammatillista ajattelua 
monipuolisilla tehtävillä.

Sydän paikallaan
ANATOMIA JA FYSIOLOGIA

Arttu-sovelluksella voit helposti avata painettuun 
kirjaan liittyviä videosisältöjä, äänitteitä ja muuta 
digitaalista sisältöä suoraan puhelimeesi.

Sanoma Pro Kampus on digitaalinen palvelu, 
josta löydät Sanoma Pron digitaaliset 
oppimateriaalit ja tehtävät.
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Sydän paikallaan-kirjaan liittyvät digitaaliset palvelut:

AMMATILLINEN TOINEN ASTE
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G

IA

Sanna Hernesniemi

Outi Pihlaja

ISBN 978-952-63-6016-4
K59

www.sanomapro.fi

63_6016_4_Sydan_paikallaa_cover_5p.indd   163_6016_4_Sydan_paikallaa_cover_5p.indd   1 5.12.2020   7.335.12.2020   7.33

Anatomian materiaalit
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ANATOMIAN MATERIAALIT

Osaamisalaopinnot

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Anatomian ja fysiologian tehtäväkirja 
on kattava tehtäväpaketti ihmise-
limistön rakenteiden ja toiminnan 
harjoitteluun. Kirja soveltuu käytettä-
väksi kaikkien anatomian ja fysiologi-
an oppikirjojen rinnalla, sillä se kattaa 
kaikki anatomian ja fysiologian perus-
asiat. Tehtäviä laadittaessa on otettu 
huomioon opiskelijoiden erilaisuus: 
kirjassa on sekä perustehtäviä että 
vaativampia ja soveltavia tehtäviä.

ANATOMIA JA  
FYSIOLOGIA  
 TEHTÄVÄKIRJA

Keho – Anatomia ja fysiologia 
-oppikirja sisältää lähihoitaja-koulu-
tuksen ja lähihoitajan työn kannalta 
huolellisesti valikoituja sisältöjä. 
Anatomiset kuvat ovat erityisen 
havainnollisia, ja niitä on runsaas-
ti. Anatomia ja fysiologia tuodaan 
myös arkielämään konkreettisten 
potilastilanteiden kautta.

KEHO  ANATOMIA  
JA FYSIOLOGIA

Sydän paikallaan vie lukijansa hel-
posti ja käytännönläheisesti ihmisen 
kehon rakenteen ja toiminnan tarkas-
teluun. Helppolukuisuutta on lisätty 
havainnollisilla kuvilla ja lisäteksteillä 
sekä sananselityksillä.

Uudistettuun painokseen on lisätty 
monipuolisia tehtäviä, jotka selkeyttä-
vät anatomisten rakenteiden omaksu-
mista ja syventävät fysiologista tun-
temusta. Lisäksi tähän painokseen on 
lisätty Arttu-sovelluksella avautuvia 
havainnollisia monivalintatehtäviä, 
animaatioita ja tehtävien vastauksia.

SYDÄN PAIKALLAAN

Osaamisalaopinnot

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Osaamisalaopinnot

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Uudistettu!

PAINETTU 
KIRJA

PAINETTU 
KIRJA 

JA DIGI

PAINETTU 
KIRJA 

JA DIGI
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K ampus on digitaalinen palvelu, joka helpottaa 
opetustyötä ja tuo monipuolisuutta opiskeluun. 
Toimivaksi Kampuksen tekee etenkin se, että se on 

suunniteltu alusta asti käyttäjien, ei teknologian ehdoilla.
– Käymme päivittäin keskustelua opettajien kanssa ja 

olemme läsnä heidän arjessaan. Sen perusteella tiedäm-
me, mitkä ovat opettajille työläitä tai tuskallisia tilanteita 
heidän päivittäisessä työssään. Tiedämme myös, että 
opettajat arvostavat tekijöidemme materiaaleja ja niiden 
laadukkaita sisältöjä. Halusimme luoda digitaalisen työ-
kalun, joka auttaa opettajia esimerkiksi opetuksen suun-
nittelussa, arvioinnissa ja oppimisen seuraamisessa, ker-
too Sanoma Pron tuotepäällikkö Matias Vakkilainen.

Kampus sisältää opetustyötä helpottavia ominaisuuk-
sia ja pedagogisesti laadukkaita digitaalisia materiaale-
ja. Kaikki koulun hankkimat digitaaliset oppimateriaalit 
löytyvät Kampuksesta.

MONTA TAPAA OPETTAA JA OPPIA, YKSI YHTEINEN 
PALVELU
Kampus on suunniteltu palvelemaan opettajia mahdol-
lisimman hyvin niin kurssien suunnittelussa kuin  päi-
vittäisessä työssä. Opettaja voi muokata kurssin raken-
netta omaan opetustyyliinsä ja ryhmälleen sopivaksi, 
lisätä omia materiaaleja ja luoda opiskelijoille omia 
tehtäviään. Opettaja voi myös määritellä Kampuksen 
kautta mitä tehtäviä opiskelijoiden pitäisi tehdä ja mihin 
mennessä. Kampuksen Ohjaamosta opettaja pääsee 
seuraamaan opiskelijoiden edistymistä digiharjoitusai-
neistoissa ja antamaan palautetta tehtävistä. Kampus 
tukee näin myös etänä käytäviä kursseja.

Kampus tuo uusia ulottuvuuksia 
opetukseen

JATKUVAA KEHITYSTÄ
Kampusta kehitetään jatkuvasti opettajilta saadun pa-
lautteen perusteella. Viimeisen vuoden aikana Kampuk-
seen on tehty mm tehtäväkeskus, jonka avulla opettaja 
voi kertoa opiskelijoille mitä heidän pitäisi seuraavak-
si tehdä, ja mahdollisuus vastata kirjoittamisen lisäksi 
teksti-, video- tai vaikka äänitiedostolla. Tänä keväänä 
on mm. vuorossa arviointivälineitä opettajille ja mahdol-
lisuus eri aineistojen yhdistämiseen. 

 – Palautetta kannattaa siis antaa, jotta osaamme jat-
kossakin viedä Kampusta oikeaan suuntaan, kehottaa 
Vakkilainen

Kampuksen hyödyt opettajalle:
• Kaikki digitaaliset oppimateriaalimme  
    löytyvät samasta paikasta.
• Voit maustaa valmista oppimateriaalia  
    omilla tehtävilläsi ja muilla materiaaleilla  
    sekä lisätä esimerkiksi linkkejä oppimista  
    tukeviin sisältöihin, kuten videoihin ja  
    uutisjuttuihin.
• Mahdollisuus järjestellä sisällön rakenne  
    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.
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DIGIMATERIAALIT

Digiharjoitusaineistot

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 on 
päivitetty versio suositusta video- ja tehtävä-
materiaalistamme. Keskeisimmistä käden-
taidoista on autenttisia videoita, teoriaa ja 
tehtäviä, joita voi käyttää luokkatilanteessa 
havainnollistamisen apuna tai itsenäisessä 
opiskelussa. Sisällöiksi materiaaliin on valittu 
hengitykseen, verenkiertoon ja erittämiseen 
kuuluvia hoitotyön taitoja sekä turvallisuus.

UUSIA SISÄLTÖJÄ OVAT MUUN MUASSA:
• virtuaalinen asiakaskäynti 
• verensokerin seuranta 
• insuliinin antaminen 
• verinäytteen ottaminen eri tekniikoilla
• ergonomiset työskentelytavat
• kotihoidon asiakasprosessi

NURSING SKILLS HOITOTYÖN TAIDOT  
 DIGIHARJOITUSAINEISTO

Osaamisalaopinnot

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Osaamisalaopinnot

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen



Kaikki  
digiharjoitusaineistomme  

on nyt siirretty uudelle  
Kampusalustallemme. 

Materiaaleja on päivitetty samalla 
tarvittavin osin. Kampuksessa 

opettaja ja opiskelija itse voivat 
seurata opiskelun etenemistä 

Ohjaamosta, johon kertyy  
kaikki tieto suoritetuista  

tehtävistä.
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Materiaali on tarkoitettu lähihoitajien koulutukseen 
lääkehoidon perusteiden syvälliseen ymmärtämiseen 
sekä oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämi-
seen. Se sisältää keskeisimmät ammattitaitovaatimus-
ten edellyttämät sisältöalueet, kuten lääkehoitosuun-
nitelman, yleisimmät lääketietokannat, lääkkeiden 
aseptisen ja turvallisen käsittelyn ja annostelun, 
lääkityslistan ja riskitietojen tarkistamisen, lääkkeiden 
haitta- ja yhteisvaikutukset, sähköisen lääkemääräyk-
sen, 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 oppimishistorian kertymistä voi seurata va-
semmasta palkista löytyvän pylväspainikkeen takaa.

Lähihoitajan lääkelaskujen digiharjoitusaineisto on 
ainutlaatuinen apu matematiikan opetukseen ja 
opiskeluun. Materiaalissa havainnollistetaan kaikki 
peruslaskutaidot videoilla. Videoihin voi palata 
koska tahansa, ja ne voi katsoa niin monta kertaa 
kuin haluaa. Tämä auttaa erityisesti opiskelijoita, 
joille matematiikka on vaikeaa. Laskuihin esitetään 
useita erilaisia ratkaisumalleja, joten opiskelija voi 
valita sen, joka on hänelle itselleen selkein. Materiaali 
sopiikin erittäin hyvin itseopiskeluun. Osa harjoitus-
tehtävistä on myös jaettu kolmeen vaativuustasoon, 
ja materiaalin lopussa on testi. Kaikista harjoitusteh-
tävistä tallentuu oppimishistoriaa, josta opettaja voi 
seurata opiskelijan etenemistä.LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN  

 DIGIHARJOITUSAINEISTO

LÄHIHOITAJAN LÄÄKELASKUT  
 DIGIHARJOITUS AINEISTO

Osaamisalaopinnot

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Osaamisalaopinnot

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen

Anatomian ja fysiologian digiharjoitusaineisto antaa 
tietoa ja tekee osaamista näkyväksi. Materiaalissa 
on laajat osiot anatomian nimeämistehtäviä. Niistä 
edetään helppoon parien yhdistämiseen ja lopulta 
vaativampiin väittämiin. Oppimista tuetaan fysiologi-
an animaatioilla ja tehtävistä saatavalla palautteella. 
Opiskelijat ovat pitäneet materiaalin harjoituksista ja 
antaneet hyvää palautetta. Tule mukaan nauttimaan 
anatomian ja fysiologian maailmasta! 

ANATOMIA JA FYSIOLOGIA  
 DIGIHARJOITUSAINEISTO

Osaamisalaopinnot

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen
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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

  
  
  

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

Odotettu materiaali vammaistyön opiskeluun lähihoitaja-
opintojen vammaistyön osaamisalalle ja sosionomiopintoi-
hin. Vammaistyö käsikirja sisältää lähihoitajaopintojen vam-
maistyön osaamisalan molemmat pakolliset kokonaisuudet 
(Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35 ospia ja 
Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä 
40 ospia). Lisäksi se toimii käsikirjana sosionomiopiskelijoilla 
ja vammaisyön työntekijöillä. Videot ja runsas tehtävämate-
riaali 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

Vammaistyön osaamisala

VAMMAISTYÖN KÄSIKIRJA

OSAAMISALOJEN MATERIAALIT

Uusi Kasvatus- ja ohjausalan käsikirja on kou-
lunkäynnin ohjaajan perusteos ja soveltuu sekä 
lasten ja nuorten osaamisalaa opiskeleville että 
kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa opiske-
leville. Kirjaa voivat käyttää myös työelämässä 
toimivat ohjaajat, lähihoitajat ja perhepäivähoita-
jat. Aiempaan Koulunkäynnin ohjaajan käsikirjaan 
pohjautuva teos on täysin uudistettu perustut-
kinnon nykyisiin tarpeisiin. Kasvun ja kehityksen 
vaiheita, oppimista ja ohjaajan työtä tarkastellaan 
monipuolisesti. Sisältö kattaa palvelujärjestelmän 
kuvauksen, erilaiset tuen tarpeet sekä lasten ja 
nuorten tukemisen ja ohjaamisen niin varhaiskas-
vatuksessa kuin koulussa sekä aamu- ja iltapäi-
vätoiminnassa. Tapausesimerkit ja tietolaatikot 
auttavat asiasisällön omaksumista.

KASVATUS JA OHJAUSALAN 
KÄSIKIRJA 

Lasten ja nuorten kasvatuksen  
ja hoidon osaamisala

PAINETTU 
KIRJA

PAINETTU 
KIRJA 

JA DIGI



  
  
  

  
  
  

Materiaali sisältää lähihoitajien lasten ja nuorten 
kasvatuksen ja hoidon osaamisalan molemmat 
kokonaisuudet (35 ja 40 osp). Lisäksi materiaalissa 
käsitellään lyhyesti valinnaisten kurssien sisällöistä 
toiminnallisia menetelmiä ja mielenterveyden tuke-
mista. Havainnollinen ja käytännönläheinen esitys-
tapa sekä Arttu-videot ja runsas tehtävämateriaali 
tukevat opiskelijaa myös itseopiskelussa ja työpaikal-
la tapahtuvassa opiskelussa. 

LAPSEN JA PERHEEN TUKENA

Lasten ja nuorten kasvatuksen  
ja hoidon osaamisala

Materiaalissa käsitellään selkeästi ja havainnol-
lisesti ensihoidon keskeiset osa-alueet. Oppikirja 
soveltuu toiselle asteelle ja ammattikorkeakouluo-
pintoihin. Materiaali pohjautuu ajantasaiseen 
tutkimustietoon sekä hoitosuosituksiin ja -käy-
tänteisiin. Sisältöjä ovat mm. toimintaympäristö, 
asiakkaan kohtaaminen, auttamismenetelmät ja 
erilaiset toimintaohjeet. Kirjan visuaalisuus helpot-
taa oppimista. 

PERUSTASON ENSIHOITO

Perustason ensihoidon osaamisala

Uudistuu 2021
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PAINETTU 
KIRJA 

JA DIGI

PAINETTU 
KIRJA 

JA DIGI



Käytännön mielenterveystyö ohjaa lu-
kijaansa mielenterveys- ja päihdetyön 
monimuotoisella alueella. 

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

Lisäksi kirja tarkastelee lääkehoitoa ja 
antaa perustiedot yleisimmistä tera-
piamuodoista sekä työnohjauksesta. 
Se antaa erinomaiset valmiudet käy-
tännön hoitotyöhön, sillä kirjoittajilla 
on vuosikymmenten kokemus mielen-
terveystyöstä ja sen opettamisesta.
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OSAAMISALOJEN MATERIAALIT

Ikääntyvien hoidon ja 
kuntoutumisen osaamisala

  
  
  

  
  
  

Klassikkokirja sisältää tutkinnon 
perusteiden sisällöt lähihoitaja-
opintojen sairaanhoidon ja huolen-
pidon osaamisalasta. Se palvelee 
myös vammaistyön ja vanhustyön 
osaamisaloilla opiskelevia. Kirja 
kattaa suomalaisten yleisimpiin 
sairauksiin liittyvät lähihoitajan 
keskeisimmät hoitotyön taidot. Uu-
distuksessa kirjaan on lisätty luku 
silmäsairauksien hoitotyöstä. 

SAIRAANHOITO JA  
HUOLENPITO

Sairaanhoidon ja huolenpidon 
osaamisala

Ikääntyvien hoidon ja 
kuntoutumisen osaamisala

Materiaali sisältää lähihoitajien tut-
kinnon perusteista nimensä mukai-
sen osan (40 osp), joka kuuluu sekä 
sairaanhoidon ja huolenpidon että 
ikääntyvien hoidon ja kuntoutumi-
sen osaamisaloihin. Havainnollinen 
ja käytännönläheinen esitystapa 
sekä Arttu-videot ja runsas tehtä-
vämateriaali tukevat opiskelijaa 
myös itseopiskelussa ja työpaikalla 
tapahtuvassa opiskelussa.

KOTIHOIDOSSA  
TOIMIMINEN

Sairaanhoidon ja huolenpidon 
osaamisala

Ikääntyvien hoidon ja 
kuntoutumisen osaamisala

PAINETTU 
KIRJA

KÄYTÄNNÖN  
MIELENTERVEYSTYÖ

PAINETTU 
KIRJA 

JA DIGI

PAINETTU 
KIRJA 

JA DIGI
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Pedagoginen sydän antaa 
vankan taustan oppimiselle

MOTIVOINTI – Innostamme oppimaan
Opettajalla on suuri merkitys opiskelun innostuksen sy-
tyttämisessä ja ylläpitämisessä. Oppimateriaalien suun-
nittelussa mietimme, miten voisimme auttaa opettajaa 
herättämään opiskelijoiden mielenkiinnon opiskeltavaa 
asiaa kohtaan. Ratkaisumme on tuoda opittava asia lä-
helle opiskelijan kokemusmaailmaa muun muassa kuvi-
tuksen, potilasesimerkkien, videoiden ja monipuolisten 
aineistojen kautta.

YKSILÖLLINEN OPPIMINEN – Mahdollistamme 
yksilölliset oppimisen polut
Yksilöllisten oppimisen polkujen mahdollistaminen tar-
koittaa, että tarjoamme jokaiselle opiskelijalle sopivan 
haastavia sisältöjä oppimiseen. Erityisesti tämä arvolupa-
us konkretisoituu monipuolisissa harjoituksissa, joita teh-
dään yksin, yhdessä, keskustelemalla tai harjoittelemalla 
käytännön työelämässä. 

Helppokäyttöinen Kampus-palvelu ja eritasoiset teh¬-
tävät niin painetuissa kuin digitaalisissa materiaaleissa 
mahdollistavat jokaiselle opiskelijalle yksilöllisen oppi-
misen polun ja auttavat opettajaa eriyttämään opetusta. 

OSAAMISEN TEKEMINEN NÄKYVÄKSI – Tarjoamme 
monipuoliset sisällöt ja työkalut jatkuvaan arviointiin
Arvioinnissa haluamme nostaa opiskelijan itsensä kes-
kiöön. Tavoitteenamme on tehdä opiskelijan oman 
osaamisen kehittyminen näkyväksi, jotta hän tulee tie-
toisemmaksi omista vahvuuksistaan ja kehittymisen tar-
peistaan. Esimerkiksi Kampus-palvelussa Ohjaamoon 
kertyvät suoritustiedot harjoituksista tekevät opiskelijan 
työskentelyn määrän ja osaamisen näkyväksi niin opis-
kelijalle itselleen kuin opettajallekin.

Tuemme oppimateriaaleissa myös opiskelijoiden itse-
ohjautuvuuden taitojen kehittymistä, koska oppimista-
voitteet näkyvät materiaaleissamme luvun alussa. Nii-
den avulla opiskelija voi arvioida osaamistaan jo ennen 
näyttöä. 

TULEVAISUUDEN TAIDOT – Tuemme tulevaisuuden 
taitojen kehittymistä
Oppimateriaalimme tukevat tulevaisuuden taitojen, ku-
ten jatkuvan oppimisen, hyvinvoinnin, vuorovaikutuksen 
ja vaikuttamisen taitojen kehittymistä, koska monipuo-
lisesti rakentuva teoriaosaaminen on kaiken ammatilli-
suuden perusta.

Olemme tiivistäneet materiaaleissamme näkyvät arvot pedagogiset 
sydämeksi, jonka keskiössä ovat motivointi, yksilöllinen oppiminen, 

osaamisen tekeminen näkyväksi ja tulevaisuuden taidot. 

Motivointi

Yksilöllinen  
oppiminen

Pedagoginen  
sydän

Tulevaisuuden 
taidot

Osaamisen 
tekeminen 
näkyväksi
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Muut oppimateriaalit

Lähihoitajan laskutaito soveltuu sosiaali- ja terveysalan 
toisen asteen opintoihin sekä jo työelämässä olevien 
lähihoitajien laskutaitojen kertaamiseen. Kirjan avulla on 
helppo kerrata matematiikan perusasioita myös itsenäi-
sesti esimerkiksi valmistauduttaessa lääkehoidon tenttiin. 
    Kirjassa on runsaasti harjoitustehtäviä, jotka on luokitel-
tu kolmeen taitotasoon. Kirjan sisältö on seuraava:

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

Kirja on tarkoitettu sosiaali- ja terveyden-
huollon perustutkinto-opiskelijoille, ja se 
sisältää opintojen yhteisiin tutkinnon osiin 
kuuluvat sekä pakolliset että valinnaiset 
fysiikan ja kemian asiat. Mukana on myös 
kestävän kehityksen edistämisen sisältö-
jä. Kirjan sisältö mahdollistaa fysiikan ja 
kemian opiskelun erilaajuisina kokonai-
suuksina 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 yksi-
lötehtäviä, pohdintaa ja tiedonhakua. 

LÄHIHOITAJAN LASKUTAITO FYSIIKKAA JA KEMIAA  
SOSIAALI JA  
TERVEYSALALLA

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.

MUUT OPPIMATERIAALIT

PAINETTU 
KIRJA 

JA DIGI

PAINETTU 
KIRJA 

JA DIGI
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Oppikirja perehdyttää kodin ja pienten laitosten ruokahuol-
toon ja puhtaanapitoon liittyviin perustehtäviin. Kirja sopii lä-
hihoitajien, kodinhuoltajien ja kotitalousyrittäjien koulutukseen 
sekä kotitalousopetukseen. Kirjan asiasisältö on suunniteltu 
siten, että teoria ja sen soveltaminen käytäntöön 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.

RUOKAA JA PUHTAUTTA

Oppimateriaali esittelee yksityiskohtai-
sesti hierontaotteet ja hieronnan indikaa-
tiot sekä tarjoaa hierojalle näitä tukevan 
anatomian ja fysiologian perusteet 
solutasosta makroanatomiaan. Lisäksi 
materiaali sisältää keskeiset venytykset, 
hierojan käytettävissä olevat fysikaaliset 
hoitomuodot, perusteet faskiakäsittelylle 
sekä katsauksen hierojan ammattitutkin-
non rakenteeseen ja hieronnan ammatti-
laista ohjaavaan lainsäädäntöön. Kirjassa 
on laadukas valo- ja piirroskuvitus. Tekijät 
ovat toimineet pitkään hieronnan, fysio-
terapian ja fysiatrian aloilla ja koulutta-
vat laajasti hieronnan ja fysioterapian 
ammattilaisia.

HIERONNAN KÄSIKIRJA

PAINETTU 
KIRJA

PAINETTU 
KIRJA
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MUUT OPPIMATERIAALIT

Care for Life on monipuolinen englannin oppi-
materiaali lähihoitajaopiskelijoille. Tekstit ovat 
monipuolisia ja käytännönläheisiä. Runsas 
alakohtainen sanasto ja suulliset harjoitteet val-
mentavat työelämän tilanteisiin ja rohkaisevat 
käyttämään kieltä.

CARE FOR LIFE

Ammattilainen viestii -kirjan painopiste on käytännön 
työelämän viestintätaidoissa. Kirjassa on harjoitus-
tehtäviä sekä itsearviointitehtäviä lukujen alussa 
ja lopussa. Sisällön sekä käsittelytavan punaisena 
lankana on ammatillisuus nykypäivän työelämässä. 
Kirjan sisältöjä ovat - tiedonhaku ja lähdekritiikki - 
suullinen viestintä ja esiintyminen - kirjoittaminen, 
työelämän tekstit ja ammattiviestintä - media - työn-
haku - kokous- ja neuvottelutaito - kirjallisuus ja kult-
tuuri - kielenhuolto ja tekstin viimeistely. Monialainen 
kirja on tarkoitettu kaikille toisen asteen opiskelijoille. 
Aakkosellinen hakemisto helpottaa kirjan käyttöä 
käsikirjana, ja se soveltuu hyvin myös itseopiskeluun.

AMMATTILAINEN VIESTII

Livets puls on ruotsin kielen oppimateriaali lähi-
hoitajille, mutta se sopii lisämateriaaliksi myös 
ammattikorkeakoulutasolle sekä ruotsin kielen 
kertaukseen. Livets puls rakentuu tekstikappa-
leista, jotka muodostavat itsenäisiä kokonai-
suuksia. Niistä on helppoa koota eri tarpeisiin 
sopiva opiskelupaketti. Tekstit ja tehtävät ovat 
monipuolisia ja vaikeustasoltaan vaihtelevia. 
Suullisen kielitaidon kehittämiseen on kiinni-
tetty erityistä huomiota ja tekstit sisältävätkin 
runsaasti sosiaali- ja terveysalan työelämään 
liittyviä tilanteita. Jokaisen tekstikappaleen 
yhteydessä on kattava sanasto. Eri aihepiireistä 
on laadittu myös erillisiä teemasanastoja. Kirjan 
lopussa on kattava aakkosellinen sanasto. Na-
pakka kielioppiosio sisältää ruotsin kielen kes-
keisimmät rakenteet ja niihin liittyvät tehtävät. 
Kirjaan on saatavana myös Ohjaajan materiaali 
ja Äänitiedostot.

LIVETS PULS

Lähihoitajan äidinkieli antaa perustan ammatilliseen 
viestinnän opiskelulle. Niin opiskelussa kuin työssäkin 
tarvitaan monipuolisia suullisen viestinnän, lukemi-
sen ja kirjoittamisen taitoja. Lisäksi tiedot mediasta, 
kulttuurista ja kirjallisuudesta laajentavat lähihoitajan 
osaamista. Monimuotoiset tehtävät tukevat ammat-
titaidon kehittymistä, ja niitä voi yhdistää muihin 
oppiaineisiin ja tehdä yhteistyötä. Helppokäyttöinen 
kirja pyrkii innostamaan aktiiviseen tiedonhankintaan 
ja -välittämiseen ja mahdollistaa myös tietojen syven-
tämisen kirja- ja lähdeluetteloiden avulla. Oppikirja 
soveltuu myös valinnaisopintojen ja koulutusohjelmi-
en sisältöjen opetukseen. Lähihoitajan äidinkieli toimii 
myös valmiin lähihoitajan käsikirjana.

LÄHIHOITAJAN ÄIDINKIELI

PAINETTU 
KIRJA

Ammattilainen  
viestii

Kyllikki Alajärvi 
Maria Hägg 

Virpi Kärkkäinen 
Susanna Leveelahti 

Mirja Vallisaari 
Piia Vuorio

Marja Yli-Kerttula

Ammattilainen viestii kokoaa tiiviiseen pakettiin ammatillisen  

äidinkielen keskeiset sisällöt. Kirjan painopiste on käytännön  

työ elämän viestintätaidoissa. Sisällön ja käsittelytavan punaisena 

lankana on ammatillisuus nykypäivän työelämässä. 

Kirjan sisältöjä ovat

•  tiedonhaku ja lähdekritiikki 

•  oppiminen, kirjallisuus ja kulttuuri 

•  suullinen viestintä ja esiintyminen 

•  kirjoittaminen, työelämän tekstit ja ammattiviestintä 

•  mediaosaaminen ja median käyttö 

•  työnhaku ja työnhaun asiakirjat

•  kokous- ja neuvottelutaidot 

•  tekstin viimeistely ja kielenhuolto. 

Monialainen kirja on tarkoitettu kaikille toisen asteen opiskelijoille 

nuoriso- ja aikuispuolelle. Kirja soveltuu hyvin myös itse- 

opiskeluun.
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ISBN 978-952-63-1174-6
K88.2

www.sanomapro.fi

63_1174_6_Ammattil_P.indd   1 30.9.2014   14.06

Livets puls -oppimateriaalin tekstit ja tehtävät 
sisältävät runsaasti sosiaali- ja terveysalan 
työelämään liittyviä tilanteita ja sanastoa. 
Ammatissa tarvittavaan suullisen kielitaidon 
kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Kirja on ensisijaisesti suunnattu 
lähihoitajaopiskelijoille, mutta se sopii myös 
lisämateriaaliksi ammattikorkeakouluopiskelijoille 
sekä ruotsin kielen kertaukseen sosiaali- ja 
terveysalalla jo työskenteleville.

Kirjaan liittyy äänite ja ohjaajan materiaali.
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   Svenska för närvårdare                  

Mirja Järvinen • Sari Mommo

LIVETS PULS 
Svenska för närvårdare

www.sanomapro.fi

ISBN 978-952-63-1833-2
K89.5

63_1833_2_Livets_kansi.indd   1 17.8.2016   14.45

Care for Life
Hillevi Huovinen  •  Hilkka Ronkainen

ENGL ANTIA L ÄHIHOITAJILLE
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Care for Life on erityisesti lähihoitajaopiskelijoille suunnattu 
monipuolinen englannin kielen oppimateriaali.

Kirjan teemoihin liittyy paljon työelämätilanteita ja tehtäviä, 
minkä lisäksi se sisältää runsaasti kuunteluita ja puheen  
tuottamista aktivoivia harjoituksia. Alan keskeinen sanasto  
esitellään monipuolisten tekstien ja tehtävien kautta.  
Eritasoisten tehtävien ja lisätehtävien avulla materiaali on  
eriytettävissä erilaisille oppijoille. 

Tutustu kirjan oheistuotteisiin osoitteessa  
www.sanomapro.fi. 

”Nursing is one of the Fine Arts;  
I had almost said,  
the finest of Fine Arts.” 
Florence Nightingale

ISBN 978-952-63-2399-2
K89.5

www.sanomapro.fi
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L ä h i h o i ta j a n  ä i d i n k i e l i  on uudistunut 

sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetus-

suunnitelman myötä. Oppikirja on tarkoitettu äi-

dinkielen viiden pakollisen osaamispisteen kokonaisuuteen 

ja äidinkieleen liittyviin valinnaisopintoihin. Lisäksi se so-

veltuu usean osaamisalan viestintään liittyviin opintoihin. 

Käsikirjana se toimii valmiille lähihoitajalle.

 Opiskelussa ja työssä tarvitaan monilukutaitoa sekä suul-

lisen ja kirjallisen viestinnän taitoja. Lisäksi mediataidot se-

kä kulttuurin ja kirjallisuuden merkityksen tiedostaminen 

laajentavat lähihoitajan osaamista. Kaikkeen tähän Lähihoi-

tajan äidinkieli tarjoaa tietoja ja taitojen vahvistamista.

 Monimuotoiset tehtävät tukevat ammattiataidon kehitty-

mistä. Tehtäviä voi yhdistää, ja niistä voi tehdä moniamma-

tillisia ja työelämälähtöisiä toimintakokonaisuuksia. Help-

pokäyttöinen kirja innostaa tiedonhankintaan ja aktiivisuu-

teen. Lähihoitajan äidinkieli -oppikirjan tuella opiskelija 

kasvaa viestintätaidoiltaan osaavaksi ammattilaiseksi.

pä ällys mika tuominen

ISBN 978-952-63-2900-0
K88

www.sanomapro.fi
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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

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 moni-
puolista lisäsisältöä. Esimerkiksi videot artikkelit  ohjaa-
vat opiskelijaa asiakkaiden maailmaan ja katsomaan 
hoitotyötä uusin silmin. Artun kautta opiskelija voi teh-
dä tehtäviä, jotka haastavat pohtimaan ja kehittämään 
omaa osaamista jatkuvasti. Artun kautta avautuvat si-
sällöt tarjoavat myös hengähdystauon ja vaihtelua teks-
tin lukemiseen. Näin oppimisesta muodostuu vaihteleva 
kokonaisuus, jossa asiat painuvat hyvin muistiin ja muut-
tuvat tietoon perustuvaksi toiminnaksi eli laadukkaaksi 
hoitotyöksi. 



Ota yhteyttä!
Olen mielelläni apunasi,  
kun pohdit uuden  
oppimateriaalin valintaa.

 

Tulemme järjestämään kevään 
2021 aikana oppimateriaaliemme 

virtuaalisia ESITTELYTILAISUUKSIA ja 
mahdollisuuksien mukaan myös live-

tilaisuuksia. Tiedotamme tilaisuuksista 
tarkemmin verkkosivuillamme  

www.sanomapro.fi/tilaisuudet. 
Esittelemme mielellään tuotteitamme 

etänä ja mahdollisuuksien mukaan  
myös koulullanne.  Ota yhteyttä ja 

sovitaan aika esittelylle.

Liity seuraamme myös  
sosiaalisessa mediassa: 
Sanoma Pro -sivuilta löydät hyödyllisiä opetusvinkkejä 
ja mielenkiintoisia näkökulmia opetukseen.

MIKA ISOPIETILÄ
myyntipäällikkö
040 826 0373
mika.iso-pietila@sanomapro.fi

566952

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