
KIrJa- 
UUTUUDeT
Tutustu uusiin erikoisalojen 
oppikirjoihin ja käytännön 
työn oppaisiin ja opi uutta 
terveyden ja hyvinvoinnin 
tietokirjoista. esittelyssä 
kevään ja syksyn kirjat.
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Kokemuksia  
Lean-kehittämisestä 

S
uomalaisessa ter-
veydenhuollossa 
Lean-kehittämistä 
on tehty vajaan 10 
vuoden ajan. Tulokset 

alkavat näkyä. Leikkaussalien 
valmistelu- ja vaihtoajat ovat 
lyhentyneet, kuvantamistutki-
musten saatavuus parantunut 
ja vuodeosastolta kotiutuminen 
aikaistunut. Yhä useammin 
Lean-menetelmää käytetään 
uuden toiminnan ja uusien 
tilojen suunnittelussa. Se 
soveltuu myös tietojärjestel-
mien ohjelmointiin ja strate gian 
selkeyttämiseen. 

Lean-kehittämistä kuvaa-
vat hukanpoisto, prosessien 
sujuvoittaminen, turhan työn 
vähentäminen ja lähetteestä 

ta ja kannustaa terveydenhuol-
lon ammattilaisia jatkuvaan 
parantamiseen. Toiminta arjessa 
vakioituu, mikä tuottaa laatua ja 
potilasturvallisuutta.

Lean-kulttuuri vaatii johdon 
sitoutumisen ja työntekijän luot-
tamuksen. Hyvät tulokset kan-
nustavat jatkamaan ja epäonnis-
tumiset pystytään kääntämään 
oppimiseksi. Lean-kehittämistä 
oppii parhaiten tekemällä, 
mutta lukemalla oppii ymmär-
tämään sen filosofiaa. Muiden 
kokemuksia voi hyödyntää 
omassa kehittämistyössä. Tämä 
on syy, miksi Lean-kirjallisuutta 
kannattaa kääntää myös suo-
men kielelle ja sitä kannattaa 
lukea.

työhön paluuseen kuluvan ajan 
lyhentäminen. Lean-ajattelua 
kuvastaa hyvin sanonta ”Tarkoi-
tus ei ole juosta kovempaa vaan 
kävellä lyhyempi matka”.

Terveydenhuollon ammattilai-
set ovat ottaneet Lean-kehittä-
misen hyvin vastaan. Systemaat-
tinen, tietoon perustuva tapa 
kehittää toimintaa mittausten ja 
kokeilujen avulla sopii toimi-
alalle erinomaisesti. Tulokset 
ovat merkittäviä ja pysyviä ja 
lisäävät motivaatiota jatkokehit-
tämiseen.

Tärkeintä on kuitenkin 
johtamisen ja johtamisjärjes-
telmän muutos. Työntekijää ja 
osaamista arvostava valmentava 
johtaminen rakentaa luottamus-

Teksti / Markku Mäkijärvi 
Kuva / Heidi-Hanna Karhu

Kirjauutuudet

Lean ja 
terveydenhuolto
Aneesh Suneja, Carolyn Suneja 
(suomennos Heikki Rajala)

Kirja kertoo, kuinka terveyden-
huollossa voidaan ottaa Lean-
periaatteet käyttöön kuudella 
toimenpiteellä. Luodaan virtaus 
lääkärin työhön ja maksimoi-
daan lääkärin arvoa tuottava 
työaika. Hoidon etenemises-
tä viestitään visuaalisesti ja 

1. painos 2017, nid., n. 210 s., KL 69.11
ISBN 978-951-656-702-3
Sh. 50 € / D-jäsen 50 € / D-opiskelija 50 €

vakioidaan työtehtävät. Lisäksi 
järjestetään uudelleen työ-
tilat ja muutetaan hoitomallia. 
Lean-menetelmällä voidaan 
ratkaista potilaita ja lääkäreitä 
turhauttavat ongelmat. Henki-
lökunta voi keskittyä potilaiden 
hoitamiseen.



Markku Mäkijärvi,  
johtajaylilääkäri HUS

enemmän kuin sankareita
Lean-ajattelun mukainen 
terveydenhuollon 
johtamisjärjestelmä

Kim Barnas, Emily Addams 
(suomennos Heikki Rajala)

Terveydenhuoltoalan toiminta 
on jo pitemmän aikaa nojannut 
yksittäisiin sankareihin. Tämä kirja 
kertoo yrityksestä, jossa kehitettiin 

1. painos 2017, nid., n. 170 s., KL 69.11
ISBN 978-951-656-701-6
Sh. 50 € / D-jäsen 50 € / D-opiskelija 50 €

parempi tapa toimia. Tämän teoksen 
sisältämät kunkin lukijan nimen-
omaisiin tarpeisiin mukautettavissa 
olevat ohjeet ovat välttämättömiä, 
mikäli mielii selvitä terveydenhuol-
toalaa kohtaavista suurista haasteista 
voittajana.



Kirjan toimittaja  
FT Maarit Jokela

Kiehtovat geenit 
Mihin geenitietoa 
käytetään?

Maarit Jokela, Mirkka  
Oja-Leikas, Meri Rova 
(toim.) 

Kirja tarjoaa monipuo-
lisen tietopaketin gee-
neistä. alan asiantuntijat 
kertovat geenitiedon 
tuomista mahdolli-
suuksista ja kiistakysy-
myksistä. Mukana ovat 
esimerkkien kautta 
suomalaisten geeniperi-
mä, geenien muokkaus, 
geenien ja ympäristön 
vuorovaikutus, gene-
tiikan etiikka ja gee-
nitiedon kaupallisuus. 
Geenitietoon kohdistuu 
suuria odotuksia, mutta 
samanaikaisesti lisään-
tyy pelko siitä, mihin 
kaikkeen sitä voidaan 
käyttää.  

ILMESTYY 9/2017
1. painos 2017, nid., n. 150 s., 
KL 56.4
ISBN 978-951-656-816-7
ISBN 978-951-656-705-4 (e-kirja)
Sh. 36 € / D-jäsen 36 € / 
D-opiskelija 36 €

Maarit Jokela, Mirkka Oja-Leikas, Meri Rova (toim.)

Kiehtovat

Mihin geenitietoa käytetään?
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Kirjauutuudet

Geenit ja geenitieto 
Tietoa meille kaikille 

M
aarit Jokela, 
Mirkka Oja-
Leikas ja Meri 
Rova ovat 
toimittaneet 

kirjan Kiehtovat geenit – Mihin 
geenitietoa käytetään? Miksi 
tiedetoimittaja, biokemian toh-
tori Maarit Jokela halusi tuoda 
esille geenit ja niiden sisältämät 
tiedot? 

”Geenit ovat esillä medias-
sa. Sairauksien riskigeenien 
löytymisestä uutisoidaan vähän 
väliä. Tällaisten uutisten tulkinta 
ei ole helppoa aihetta tuntemat-
tomalle. Onko riski merkittävä 
vai ei, pitääkö tiedon perusteel-
la ryhtyä toimenpiteisiin? Usein 
huomaan geeneihin liittyviä 
virheellisiä käsityksiä. Tarvitaan 

voi joutua vääriin käsiin. Voiko 
työhönottaja käyttää tietoa 
hyväkseen työhönottotilantees-
sa? Usein pelätään geenien 
muokkauksen vaikutusta pitkäl-
lä tähtäimellä. Voiko GM-ruoka 
aiheuttaa ongelmia? entä onko 
tulevaisuudessa sallittua tehdä 
sukusolujen muokkausta?

”Kiehtovinta geeneissä on 
se, että niissä riittää tutkittavaa. 
Ihmisen genomi sekvensoitiin 
reilu 15 vuotta sitten. Tämä ei 
kuitenkaan ratkaissut kaikkia 
salaisuuksia. Geenit eivät ole 
yksinään koko totuus. Myös 
ympäristöllä ja sattumalla on 
oma merkityksensä ja ne vaikut-
tavat siihen millaisia olemme.” 

yleistajuinen kirja, joka valot-
taa, mitä geenit ovat, miten niitä 
tutkitaan sekä miten geenitietoa 
voidaan käyttää hyväksi”, Jokela 
kertoo. 

Kirjassa esitellyistä asiois-
ta ensimmäisenä tavallista 
kansalaista koskettavat Jokelan 
arvion mukaan erilaiset tervey-
denhuollossa hyödynnettävät 
geenitestit. 

”Niiden avulla voidaan 
selvittää esimerkiksi perinnölli-
sen syövän riskiä. Seurannassa 
käymällä muutokset voidaan 
havaita riittävän ajoissa. Myös 
lääkehoito muuttuu entistä 
yksilöllisemmäksi.” 

Jokela tietää, että geenitieto 
voi aiheuttaa pelkoja. Voi löytyä 
taipumus sairauteen ja tieto 

Teksti / Ulla Gröhn 
Kuva / Jussi Tuokkola

” Ihmisen genomi sekvensoitiin  
 reilu 15 vuotta sitten. Tämä  
 ei kuitenkaan ratkaissut    
 kaikkia salaisuuksia.”
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Psykologinen joustavuus 
auttaa elämänkriiseissä

a
rto Pietikäiseltä 
ilmestyy syksyllä 
2017 jatkoa paljon 
kiinnostusta herät-
täneille Joustava 

mieli -kirjoille. Tuleva kirja Jous-
tava mieli tukena elämänkrii-
seissä esittelee toimivia tapoja 
kohdata elämänmuutosten ja 
kriisien herättämiä ajatuksia ja 
tunteita.

”elämä tuottaa kaikille sellai-
sia vaiheita, jolloin tuntuu siltä 
kuin olisi pudonnut mustaan 
kuoppaan. Sen voi aiheuttaa 
avioero, läheisen kuolema, 
työpaikan menetys, vakava 
sairastuminen tai jokin muu 
elämänkriisi. Koska kriisejä ei 
voi välttää, niin olisi tärkeää, 
että tapamme kohdata niihin 

vahvistaminen silloin kun kärsii, 
tunteiden kohtaamisen taidot, 
hyväksyvän tietoisen läsnäolon 
soveltaminen kriisin läpikäymi-
seen, omistautuminen arvojen 
mukaiseen aktiivisuuteen ja 
itsestä huolehtimiseen sekä voi-
maannuttavan anteeksiantami-
sen ja resilienssin eli sitkeyden 
kehittäminen”, Pietikäinen 
summaa tulevan kirjan paino-
pisteet.

Kirja sopii kaikille niille, jotka 
haluavat kehittää psykologista 
joustavuutta vaikeita tunteita 
herättävien elämänkriisien 
kohtaamisen tueksi. Se sovel-
tuu myös kriisityötä tekevien 
ammattilaisten käsikirjaksi 
auttamistyöhön.

liittyvät vaikeat tunteet tukisivat 
toipumisen alkamista”, Pietikäi-
nen taustoittaa uuden kirjansa 
aihetta.

”Tiedetään, että käytämme 
hyvin erilaisia hallintakeino-
ja, kun kohtaamme vaikeita, 
tunteita herättäviä muutoksia. 
Osa noista keinoista voi jopa 
lisätä pahaa oloa”, Pietikäinen 
muistuttaa.

Kirjassa on harjoituksia, 
joiden avulla voi lisätä emotio-
naalista sitkeyttä ja joustavaa, 
hyvinvointia palvelevaa käyt-
täytymistä vaikeissa elämänti-
lanteissa.

”Kantavina teemoina ovat 
uusimman tutkimuksen hyviksi 
osoittamat tavat kohdata vai-
keuksia: myötätuntoisuuden 

” Koska kriisejä ei voi välttää,  
 niin olisi tärkeää, että  
 tapamme kohdata vaikeat  
 tunteet tukisivat toipumista. ”

Teksti / eeva Kekkonen 
Kuva / Heidi-Hanna Karhu

Kirjauutuudet



Joustava mieli tukena 
elämänkriiseissä
Arto Pietikäinen

Kirjan avulla lukija perehtyy hyväk-
symis- ja omistautumisnäkökulmasta 
kriisien kohtaamiseen. Kirja on 
käytännönläheinen mutta pohjautuu 
kognitiiviseen käyttäytymistera-
piaan. Kirjan harjoitusten avulla 
voi lisätä emotionaalista ja myös 
käyttäytymisen joustavuutta kriisien 
osuessa kohdalle. 

ILMESTYY 10/2017
Onni-sarja
1. painos 2017, nid., n. 120 s., KL 59.564
ISBN 978-951-656-677-4
ISBN 978-951-656-679-8 (e-kirja)
Sh. 34 € / D-jäsen 34 € / D-opiskelija 34 €

Kirja noudattaa samoja periaatteita 
kuin kolme edeltäjäänsä Joustava 
mieli (2009), Joustava mieli  
parisuhteessa (2011) ja Kohti  
arvoistasi (2014).

Psykoterapeutti  
ja työterveyspsykologi  
Arto Pietikäinen

ARTO PIETIKÄINEN

JOUSTAVA MIELI  
TUKENA  
ELÄMÄNKRIISEISSÄ
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Lääkärin käsikirja
Jukkapekka Jousimaa,  
Heidi Alenius, Sari Atula,  
Nora Berghem, Anna Kattainen, 
Ilkka Kunnamo, Hanna Pelttari, 
Martti Teikari (toim.)

ILMESTYY 11/2017
3., uud. painos 2017, sid.,  
n. 1 000 s., KL 59.535
ISBN 978-951-656-838-9
Sh. 152 € / D-jäsen 114 € /
D-opiskelija 91,20 €

Kirurgia
Ari Leppäniemi, Hannu 
Kuokkanen, Paulina Salminen 
(toim.)

ILMESTYY 11/2017
3., uud. painos 2017, sid.,  
n. 1000 s., KL 59.48
ISBN 978-951-656-527-2
Sh. 158 € / D-jäsen 118,50 € /
D-opiskelija 94,80 €

12. uud. painos 2017, sid.,  
1448 s., KL 59 
ISBN 978-951-656-673-6
Sh. 139 € / D-jäsen 104,25 € /  
D-opiskelija 83,40 €

Kirurgia on useimmat kirur-
gian erikoisalat kattava alan 
perusteos. Siinä käsitellään 
erikoisala- ja tautikohtaisesti 
epidemiologiaa, diagnostiikkaa, 
leikkausindikaatioita ja hoito-
tuloksia sekä myös yleisemmin 
kirurgian eettisiä ja käytännöl-
lisiä puolia. Kirjan kolmas,  
uudistettu painos on valta-
osaltaan kokonaan uudelleen 
kirjoitettu vastaamaan alan uu-
sinta tietoa. Uudistettu rakenne 
nopeuttaa tietojen löytämistä. 
Taulukot sekä monipuolinen 
kuvitus helpottavat asioiden 
omaksumista. Kirjan sähköises-
sä versiossa on myös linkkejä 
lisäkuviin ja videoihin.

Lääkärin käsikirja tiivistää käy-
tännön työssä tarvittavan tiedon 
selkeiksi hoitosuosituksiksi. 
Klassikkoteoksen 12. painos 
on kokonaisuudessaan päivi-
tetty ja kaikkien artikkeleiden 
ajanmukaisuus on tarkistettu. 
Uutuutena mm. ihotautilukuun 
lisätyt artikkelit, jotka valottavat 
sitä, mitä ihottuman sijainti 
vihjaa sen aiheuttajasta. Teos on 
suunnattu avoterveydenhuol-
lossa ja sairaaloiden poliklini-
koilla toimiville lääkäreille. Osa 
artikkeleista on julkaistu vain 
teoksen sähköisessä versiossa 
Terveysportissa.

Gastroenterologia ja 
hepatologia
Martti Färkkilä, Markku 
Heikkinen, Helena Isoniemi,  
Pauli Puolakkainen (toim.)

Uudistetun kirjan sisältö on 
kokonaisuudessaan päivitetty 
vastaamaan nykyisiä hoitosuo-
situksia. Kirja jakautuu kahteen 
osaan, joista ensimmäisessä 
käsitellään maha-suolikanavan 
oireita sekä diagnostiikka- ja 
päivystysongelmia. Toisessa 
osassa käydään systemaattises-
ti läpi GI-kanavan sairaudet, 
diagnostiikka ja ajantasainen 
suomalainen hoitokäytäntö sekä 
maksasairaudet. Oppikirja on 
tarkoitettu laajalle lukijakunnal-
le opiskelijoista erikoislääkärei-
hin ja soveltuu myös muiden 
erikoisalojen edustajille ja 
hoitohenkilökunnalle.

Kirjauutuudet
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Kliininen radiologia
Roberto Blanco Sequeiros,  
Seppo Koskinen, Hannu Aronen, 
Nina Lundbom, Ritva Vanninen, 
Osmo Tervonen (toim.)

ILMESTYY 9/2017
1. painos 2017, sid.,  
n. 350 s. KL 59.59
ISBN 978-951-656-422-0
Sh. 107 € / D-jäsen 80,25 € /  
D-opiskelija 64,20 €

Työstä terveyttä
Kari-Pekka Martimo,  
Jukka Uitti, Mari Antti-Poika 
(toim.)

ILMESTYY 12/2017
4., uud. painos 2017, nid.,  
n. 300 s., KL 59.241
ISBN 978-951-656-063-5
Sh.  72 € / D-jäsen 54 € /
D-opiskelija 43,20 €

ILMESTYY 8/2017
1. painos 2017, sid.,  
n. 400 s., KL 59.5
ISBN 978-951-656-456-5
Sh. 97 € / D-jäsen 72,75 € /
D-opiskelija 58,20 €

Perusteellisesti uudistuneen 
Työstä terveyttä -kirjan  
4. painos on tiivis tietopaketti 
2010-luvun työterveyshuollosta 
kiinnostuneille. Kirjan sisältö 
on päivitetty ja täydennetty 
käsittelemään entistä paremmin 
työterveyshuollon haasteita. 
Teoksessa korostetaan ja tuo-
daan esille konkreettisia mah-
dollisuuksia kehittää erityisesti 
työpaikkojen ja työterveyshuol-
lon yhteistyötä. Työterveyshuol-
lon odotetaan osaltaan tuke-
van pyrkimystä suomalaisten 
työurien pidentämiseen. Kirja 
on tarkoitettu kaikille, jotka 
tarvitsevat perustietoa työter-
veyshuollosta.

Kuvantamisen tekniikka kehit-
tyy ja kuvantamisen merkitys 
tervey denhuollolle on yhä
suurempi. Kliininen radiologia 
esittää elinryhmien kuvantamis-
menetelmät ja yleisimpien
tautien kuvantamislöydökset 
runsaan kuvamateriaalin kera. 
Kirja etenee potilaan oireiden
mukaan. Kirja auttaa kuvanta-
mistutkimuksiin lähettäviä valit-
semaan oikean menetelmän,
jotta oikea diagnoosi ja sen 
mahdollistama oikea hoito 
tapahtuu potilaan kannalta 
oikea-aikaisesti ja nopeasti. 
Kirja soveltuu kaikille kuvan-
tamisen ja terveydenhuollon 
ammattilaisille.

Silmätautien käsikirja
Matti Seppänen, Juha 
Holopainen, Kai Kaarniranta, 
Niko Setälä, Hannu Uusitalo 
(toim.)

Silmätautien käsikirja sisältää 
keskeiset ja ajantasaiset ohjeet 
silmätautien diagnostiikkaan,
hoitomenetelmiin ja lääkityk-
siin. Kirjassa ovat myös keskeis-
ten kirurgisten silmän alueen 
pientoimenpiteiden, laserhoito-
jen sekä leikkausten ohjeistuk-
set ja muistilistat (lääkeaineet,
instrumentit, yleiset tehoarvot), 
silmäsairauksiin liittyvät kun-
toutusohjeet, potilaan 
ohjauksen periaatteet ja eri-
laisien lausuntojen laatimisen 
ohjeet. artikkelit on kirjoitettu
tiiviiseen, johdonmukaiseen ja 
selkeään luetelmamuotoon.
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evoluutiopsykologia  
ja masennus
Markus J. Rantala

12., uud. painos 2017, sid., 
952 s., KL 59.56
ISBN 978-951-656-322-3
Sh. 132 € / D-jäsen 99 € / 
D-opiskelija 79,20 €

Lasten ja nuorten 
kognitiiviset ja 
käyttäytymisterapiat 
Työvälineitä kouluun ja 
klinikkaan

Klaus Ranta, Jorma Fredriksson, 
Minna Koskinen, Martti Tuomisto 
(toim.)

ILMESTYY 12/2017
1. painos 2017, sid.,
n. 450 s., KL 59.56
ISBN 978-951-656-517-3
Sh. 89 € / D-jäsen 66,75 € / 
D-opiskelija 53,40 €

ILMESTYY 9/2017
1. painos 2017, sid., 
n. 200 s., KL 14.1
ISBN 978-951-656-708-5
Sh. 69 € / D-jäsen 51,75€ /
D-opiskelija 41,40 €

Kirja on kattava tietopaketti 
lasten ja nuorten kognitiivis-
ten ja käyttäytymisterapioiden 
kentästä ja työmenetelmistä 
niin kouluihin kuin klinikoille. 
alan perusteoksena kirja antaa 
perustavia työskentelyvalmiuk-
sia ja työkaluja kognitiivisten 
ja käyttäytymisterapeuttisten 
menetelmien käyttöön lasten ja 
nuorten lievissä tunteiden tai 
käyttäytymisen ongelmatilan-
teissa niin kouluissa, neuvo-
loissa kuin muuallakin riippu-
matta siitä, minkälainen lukijan 
pohjakoulutus on. 

Kirja tarjoaa perusteellisen 
katsauksen evoluutiopsykolo-
giaan ja sen tuomiin lupaaviin 
mahdollisuuksiin masennuk-
sen hoidossa. Masennuksen 
hoidossa pitäisi siirtyä pelkäs-
tään oireiden hoitamisen sijasta 
hoitamaan myös syytä mikä 
laukaisi masennuksen. Jos hoito 
keskittyy oireiden hoitami-
seen ilman, että masennuksen 
laukaisseelle tekijälle tehdään 
mitään, on syytä olettaa, että 
oireiden hoidon loputtua 
masennus palaa takaisin. Kirjan 
kohderyhmiä ovat psykologit ja 
lääkärit sekä alojen opiskelijat. 

Psykiatria
Jouko Lönnqvist, Markus 
Henriksson, Mauri Marttunen, 
Timo Partonen (toim.)

Psykiatria on koko kliinisen 
psykiatrian kattava suomalainen 
klassikko, jolla on vahva asema 
suomalaista kliinistä psykiatriaa 
edustavana tiedonlähteenä. 
Teoksen sisällöltään kauttaal-
taan päivitetty 12. painos tuo 
kiinnostavaa lisätietoa ihmisten 
hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
taustoista, mielenterveyden 
häiriintymisestä ja hyvän 
mielenterveyden kehittymisen 
ehdoista.  Teoksen tavoitteena 
on edistää psykiatrista hoitoa 
riittävän yksityiskohtaisten, 
käytännön toimintaa tukevien 
ja Suomen oloihin soveltuvien 
hoito-ohjeiden myötä.

Kirjauutuudet
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Psyykenlääkkeet ja 
niiden käyttö
Matti O. Huttunen, Lumikukka 
Socada

Psyykenlääkkeet ja niiden 
käyttö on tarkoitettu lääkäreille 
ja muille psykiatristen potilai-
den kanssa työskenteleville 
ammattilaisille.

Tehohoito-opas 
Sari Karlsson, Tero Ala-Kokko, 
Ville Pettilä, Minna Tallgren,  
Mika Valtonen (toim.)

Oppaassa kuvataan yleisesti 
hyväksytyt laadukkaan teho-
hoidon hoitokäytännöt.  
5. painoksessa artikkelit on 
päivitetty uusimpien suositus-
ten mukaisiksi.

Teho- ja valvonta-
hoitotyön opas
Marita Ritmala-Castrén, Maarit 
Lönn, Heljä Lundgrén-Laine, 
Merja Meriläinen, Minna 
Peltomaa (toim.)

Kauttaaltaan uudistetussa op- 
paassa korostuvat potilaan voin-
nin arviointi ja seuranta sekä 
keskeiset hoitotoimenpiteet. 

akuuttihoidon 
lääkkeet 
Ilkka Parviainen, Tero Ala-Kokko, 
Stepani Bendel, Maija Kaukonen, 
Irma Koivula (toim.)

Uudistetussa oppaassa on  
ohjeet yli kahdesta sadasta 
sairaalakäytössä olevasta 
lääkkeestä. Uusia artikkeleita 
on tullut mukaan yli 30.

ILMESTYY 6/2017
1. painos 2017, sid., n. 640 s., KL 59.561
ISBN 978-951-656-551-7
Sh. 82 € / D-jäsen 61,50 € / D-opiskelija 49,20 €

5., uud. painos 2017, nid. n. 400 s., KL 59.21
ISBN 978-951-656-538-8
Sh. 69 € / D-jäsen 51,75 € / D-opiskelija 41,40 €

ILMESTYY 6/2017
4., uud. painos 2017, nid., n. 240 s., KL 59.43
ISBN 978-951-656-528-9
Sh. 55 € / D-jäsen 41,25 € / D-opiskelija 33 €

ILMESTYY 6/2017
2. uud. painos 2017, nid., n. 550 s., KL 59.21
ISBN 978-951-656-442-8
Sh. 67 € / D-jäsen 50,25 € / D-opiskelija 40,20 €

Verensiirto-opas
Eeva-Riitta Savolainen,  
Anri Tienhaara, Tomi Koski,  
Eija Mahlamäki, Susanna Sainio, 
Katja Salmela (toim.)

Opas on laadittu käytännön 
työn apuvälineeksi verensiir-
toja tekeville hoitoyksiköille 
ja verikeskuksissa työskente-
leville.

ILMESTYY 6/2017
1. painos 2017, nid., n. 200 s., KL 59.534
ISBN 978-951-656-775-7
Sh. 59 € / D-jäsen 44,25 € / D-opiskelija 35,40 €
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Palliatiivisen hoidon 
hyvät käytännöt
Tiina Saarto, Juha Hänninen, 
Riitta Antikainen ja Anneli Vainio 
(toim.)

ILMESTYY 8/2017
2., uudistettu painos 2017, sid.,  
n. 400 s., KL 59.56
ISBN 978-951-656-440-4
Sh. 85 € / D-jäsen 63,75 € /  
D-opiskelija 51 €

Muistisairaan hoidon 
hyvät käytännöt 
Merja Hallikainen, Riitta Mönkäre, 
Toini Nukari, Marjo Forder (toim.)

ILMESTYY 6/2017
1. painos 2017, sid.,  
n. 250 s. KL 59.55
ISBN 978-951-656-198-4
Sh. 45 € / D-jäsen 33,75 € /  
D-opiskelija 27 €

ILMESTYY 6/2017
1. painos 2017, nid., 
n. 150 s., KL 59.49
ISBN 978-951-656-507-4
Sh. 45 € / D-jäsen 33,75 € /  
D-opiskelija 27 €

Oppaassa kuvataan muistisai-
raan kohtaamisen ja hoidon 
hyviä toimintatapoja. Ohjeiden 
aiheita ovat muun muassa muis-
tisairaan tilanteen arviointi ja 
seuranta, kohtaaminen, toimin-
takyvyn tukeminen, käyttäyty-
misen muutokset, ravitsemus, 
uni sekä lääkehoito. Lisäksi 
kirjassa käsitellään hoidon jär-
jestämistä ja läheisten tukemis-
ta. Opas on laadittu käytännön 
työn tueksi lääkäreille sekä 
sosiaali- ja terveydenhuoltohen-
kilöstölle. Teos on hyödyllinen 
myös opiskelijoille.

Oppaassa kuvataan palliatiivi-
sen hoidon hyviä toimintatapoja 
ja vakiintuneita käytäntöjä. 
aiheina ovat mm. hoitosuun-
nitelma ja hoidon rajaukset, 
ennusteen arviointi, oireiden 
hoito, saattohoito, vuorovaiku-
tustilanteet, psykososiaalinen 
ja henkinen tuki. Kirjassa on 
huomioitu eri potilasryhmät. 
Opas on suunnattu lääkäreille 
sekä muulle terveydenhuolto-
henkilöstölle käytännön työn 
tueksi. Opas on hyödyllinen 
myös opiskelijoille.

Masennus
Olli Kampman, Tarja Heiskanen, 
Matti Holi, Matti O. Huttunen, 
Jyrki Tuulari (toim.)

Kirja käsittelee masennustilan 
tunnistamista, hoitoa, kun-
toutumista ja ehkäisyä sekä 
sairauden vaikutusta elämään. 
Keskeisen osan muodostavat 
masennuksen oireita, hoidon 
periaatteita ja järjestämistä 
sekä arkielämän selviytymis-
tä käsittelevät artikkelit. Teos 
toimii hoidon monipuolisena 
tukimateriaalina ja työkaluna. 
Kirja on tarkoitettu masennus-
potilaita hoitaville lääkäreille, 
sairaanhoitajille ja muille am-
mattilaisille sekä alaa opiskele-
ville. Teos on hyödyllinen myös 
potilaille ja heidän läheisilleen.

Kirjauutuudet
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Geriatria
Reijo Tilvis, Kaisu Pitkälä,  
Timo Strandberg, Raimo Sulkava, 
Matti Viitanen (toim.)

Kirja käsittelee kattavasti 
vanhenemisen fysiologiaa sekä 
vanhenemismuutosten yhteyk-
siä sairauksien ilmenemiseen ja 
hoidon ongelmiin. 

Keskosen hoito ja 
kehitys 
Suvi Stolt, Anneli Yliherva, 
Vilhelmiina Parikka, Leena 
Haataja, Liisa Lehtonen (toim.)

Kirja auttaa vanhempia,  
perheenjäseniä ja ammattilaisia 
olemaan läsnä keskosen arjessa 
sairaalassa ja sairaalahoito-
jakson jälkeen.

Miksi hengästyn?
Anssi Sovijärvi

Kirja antaa tutkittuun tietoon 
perustuvan näkemyksen liian 
nopean hengästymisen ja 
rasitushengenahdistuksen syistä 
ja kertoo, miten ongelmaa 
voidaan lievittää tai poistaa se 
kokonaan.

Kuntoutuminen
Ilona Autti-Rämö, Anna-Liisa 
Salminen, Marketta Rajavaara, 
Aarne Ylinen (toim.)

Kirja kuvaa yksilön kuntoutu-
misen edellytyksiä ja erityispiir-
teitä elämänkulun eri vaiheissa 
ja erilaisissa ympäristöissä. 

Välinehuolto 
Kaisa Hirvonen, Tuula 
Karhumäki, Eija Ylitupa (toim.)

Uudistetussa kirjassa kuvataan 
kattavasti välinehuoltoprosessin 
vaiheet: puhdistus, desinfektio, 
tarkastaminen, pakkaaminen 
ja sterilointi sekä prosessiin 
vaikuttavat tekijät. 

3., uudistettu painos 2016, sid., 496 s., KL 59.8
ISBN  978-951-656-498-5
Sh. 105 € / D-jäsen 78,75 € / D-opiskelija 63 €

1. painos 2016, sid., n. 416 s., KL 59.4
ISBN 978-951-656-464-0
Sh. 102 € / D-jäsen 76,50 € / D-opiskelija 61,20 €

1. painos 2017, nid., 320 s., KL 59.6
ISBN 978-951-656-532-6
Sh. 52 € / D-jäsen 52 € / D-opiskelija 52 €

2., uud. painos 2017, sid., 413 s., KL 59.2
ISBN 978-951-656-501-2
Sh. 74 € / D-jäsen 55,50 € / D-opiskelija 44,40 €

1. painos 2017, nid., 127 s., KL 59.12, 59.532
ISBN 978-951-656-953-9
Sh. 29 € / D-jäsen 29 € / D-opiskelija 29 €

Vähennä kaloreita 
ilman dieettiä
Pertti Mustajoki

Pertti Mustajoki kertoo uudessa 
kirjassaan, mistä liiat kalorit 
ruokavalioomme tulevat ja 
kuinka niiltä voi suojautua.

1. painos 2016, nid., 144 s., KL 59.34
ISBN 978-951-656-674-3
ISBN 978-951-656-973-7 (e-kirja)
Sh. 29 € / D-jäsen 29 € / D-opiskelija 29 €
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Vahvista lasta
Kati Kärkkäinen

2., uud. painos 2017, nid.,  
207 s., KL 59.35
ISBN 978-951-656-680-4
ISBN 978-951-656-681-1 (e-kirja) 
Sh. 32 € / D-jäsen 32 € / D-opiskelija 32 €

ILMESTYY 9/2017
1. painos 2017, nid.,  
n. 120 s., KL 38.1.
ISBN 978-951-656-709-2
ISBN 978-951-656-707-8 (e-kirja)
Sh. 34 € / D-jäsen 34 € / D-opiskelija 34 €

Miten elää arkea lapsen kanssa 
siten, että hänestä tulee sinut 
itsensä ja elämän kanssa? 
Niin, että hän arvostaa itseään 
ja toisia, suhtautuu elämään 
toisaalta levollisesti ja toisaalta 
innolla? Saa tartuttua toimeen ja 
luovittua käytännön tilanteissa? 
Miten lasta voi varustaa tulevan 
varalle? Näihin kysymyksiin 
vastaa Kati Kärkkäisen uutuus-
kirja Vahvista lasta. Tämä kirja 
antaa aikuiselle valmiudet tukea 
lapsessaan sellaisia vahvuuk-
sia, joiden avulla selvitään 
myös elämän kivikkoisemmissa 
kohdissa.

Mielen seksuaalisuus   
Matka kiihottumisen 
alkulähteille

Osmo Kontula

Lähes kolmekymmentä vuotta 
seksuaaliasioita tutkinut ja niistä 
kirjoittanut tutkimusprofessori 
Osmo Kontula kuvaa kirjas-
saan älykästä seksiä ja viisasta 
himoa, joita tuoreimmat tutki-
mukset mielen seksuaalisuudes-
ta ja kiihottumisesta käsitte-
levät. Käytännön kokemukset 
psykoterapeuttisesta hoitotyöstä 
sekä monet esimerkit auttavat 
niin seksuaalisuudesta kiinnos-
tunutta yksittäistä lukijaa kuin 
terveydenhuollon ammattilais-
takin jännittävälle ja kiehtovalle 
tutkimusretkelle eroottisuuden 
ja kiihottumisen maailmaan.

Kirjauutuudet

Kaksisuuntainen 
mielialahäiriö  
Opas sairastuneille ja 
heidän omaisilleen 

Minna Sadeniemi, Kirsi Jänkälä, 
Heli Malm, Marko Sorvaniemi, 
Jan-Henry Stenberg, Kirsi 
Suominen

ILMESTYY 11/2017
3., uud. painos 2017, nid.,  
n. 250  s., KL 59.56
ISBN 978-951-656-083-3
ISBN 978-951-656-721-4 (e-kirja)
Sh. 39 € / D-jäsen 39 € / D-opiskelija 39 €

Kirja kertoo kaksisuuntaisen 
mielialahäiriön eri muodoista 
ja siitä, miten mielialaoireiden 
kanssa voi oppia elämään. Se 
on kaikkien kaksisuuntaista 
mielialahäiriötä sairastavien ja 
heidän läheistensä perusteos. 
Kirjan uudistetussa 3. pai-
noksessa mukana ovat myös 
kaksoisdiagnoosit ja monihäi-
riöisyys. Kirja soveltuu myös 
ammattilaisille, opiskelijoille 
ja muille kiinnostuneille, jotka 
haluavat perehtyä kaksisuuntai-
seen mielialahäiriöön ja siihen, 
miten sitä hoidetaan. 



Lääkäriprofessio 
Professionaalisuus lääkärin 
työssä

Amos Pasternack, Raimo 
Puustinen, Jaana Hallamaa 
(toim.)

Kirjassa pohditaan lääkärikun-
taamme kohtaavia eri ongelmia 
sekä niiden heijastuksia potilai-
den hoitoon ja saatavuuteen. 

Työelämän perustietoa 
Torsten Michelsen, Kari Reijula, 
Leena Ala-Mursula, Kimmo 
Räsänen, Jukka Uitti (toim.)

Kirja pyrkii lisäämään yleisesti 
koko terveydenhuollon henki-
löstön ymmärrystä työelämästä 
ja sen kytkennöistä sairastami-
seen ja terveyteen.

1. painos 2017, nid., 178 s., KL 59.35
ISBN 978-951-656-680-4
Sh. 36 € / D-jäsen 36 € / D-opiskelija 36 €

ILMESTYY 11/2017
I. painos 2017, sid., KL 59.241, 36.13+
ISBN 978-951-656-547-0
Sh. 79 € / D-jäsen 59,25 € / D-opiskelija 47,40 €

Läheinen parisuhde 
Parisuhdekeskus (toim.)

Kirja on tarkoitettu kaikille 
oman parisuhteensa hoidosta 
kiinnostuneille. Siitä on hyötyä 
parisuhteita työssään kohtaa-
valle ammattihenkilöstölle sekä 
pari- ja yksilöpsykoterapeu-
teille.

En se minä ollut 
Itsen suojaamisen ja 
harhauttamisen perusteet

Johanna Stenberg,  
Jan-Henry Stenberg

Kirja kertoo mielen sisäisistä 
mekanismeista, joiden avulla 
yksilö sopeutuu ympäröivään 
maailmaan ja selviytyy haasta-
vista tilanteista.

ILMESTYY 10/2017
1. painos 2017, nid., n. 120 s., KL 14.8
ISBN 978-951-656-894-5
Sh. 29 € / D-jäsen 29 € / D-opiskelija 29 €

1. painos 2016, nid., 214 s., KL 59.563
ISBN 978-951-656-540-1
ISBN 978-951-656-660-6 (e-kirja)
Sh. 32 € / D-jäsen 32 € / D-opiskelija 32 €

Työuupumuksen 
itsehoito
Kuinka kierrän karikot

Heli Nurmi

Kirjan tavoitteena on auttaa 
toipumaan työuupumuksesta ja 
ennen kaikkea ennaltaehkäistä 
sen uusiutumista itsehoidon 
avulla. 

2., tarkistettu painos 2017, nid., 295 s., KL 59.563, 36.13
ISBN 978-951-656-993-5
ISBN 978-951-656-640-8 (e-kirja)
Sh. 36 € / D-jäsen 36 € / D-opiskelija 36 €

Törmäyksistä 
työniloon
Työterveyshuolto tukena 
työn ristiriidoissa

Sanna Aulankoski

Ammattilaisille suunnattujen 
vinkkien lisäksi kirjan aiheet 
voivat puhutella jokaista työn
ihmissuhdeongelmia kohtaavaa.

1. painos 2016, nid., 111 s., KL 59.241, 36.13
ISBN 978-951-656-555-5
ISBN 978-951-656-797-9 (e-kirja)
Sh. 34 € / D-jäsen 34 € / D-opiskelija 34 €
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