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nid. n. 250 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 10.3.2022 
978-952-370-220-2 • K14.12
978-952-370-256-1 (e-kirja)

Kati Vasalampi

Näin motivoit oppimaan
Motivaatio on kaiken toimintamme liikkeelle laittava voima. Se saa myös oppijat työskentelemään sinnikkäästi haastavis-
sakin tehtävissä. 

Miten psykologisia perustarpeita ja niiden myötä motivaatiota voidaan tukea? Millainen rooli on esimerkiksi oppijan 
hyvinvoinnilla, sopivankokoisilla oppimishaasteilla, toiminnan selkeällä organisoinnilla tai ilmapiirillä? Entä millaista on 
motivaatiota tukeva vuorovaikutus, kun joudutaan antamaan kielteistä palautetta?

Teos tarjoaa tutkittua tietoa oppimismotivaatiosta ja sen tukemisesta. Kirja sopii peruskoulussa ja toisella asteella ope-
tus- ja ohjaustyötä tekeville.

PsT, dosentti Kati Vasalampi työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Hän on tutkinut motivaatiota reilun 
15 vuoden ajan ja on innostunut tutkimustiedon soveltamisesta arkielämään oppijoiden ja opettajien hyödyksi.

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/Näin-motivoit-oppimaan.html
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nid. n. 220 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 27.1.2022
978-952-370-214-1 • K38
978-952-370-257-8 (e-kirja)

Katja Sutela

Näkyväksi tekemisen taito 
Pedagoginen kohtaaminen opetuksessa

Arki opettajan työssä rysähti silmille. Huomasin aika pian, että en osannut opettaa kaikkia oppilaita luokassani. Huomio 
oli pysäyttävä ja sai minut tuntemaan suurta epäpätevyyttä työssä, johon minulla oli kuitenkin asiaankuuluva koulutus.

Opettajan päänsisäinen piiskuri saattaa motkottaa, että opetuksen pitäisi jo alkaa. Oppilaalla täytyy kuitenkin olla turval-
linen ja hyväksytty olo ennen kuin oppiminen on edes mahdollista. 

Kuinka luoda oppimisympäristöstä sellainen, että jokainen oppilas tuntisi olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi? Millainen 
rooli opettajan tunteilla, empatialla, eleillä ja läsnäololla on kohtaamisessa? Miten opettaja voisi päästä lähemmäs oppilaan 
henkilökohtaista kasvua ja oppimista ja siten toteuttaa vaihtoehtoisia tapoja näyttää osaamista?

Tässä teoksessa pureudutaan siihen, miten tärkeä merkitys oppilaan kohtaamisella ja luokan ilmapiirillä on oppimiselle. 
Kirjan avulla löydät itsellesi luontaisia keinoja edistää oppilaan näkyväksi tulemista ja siten hänen osallisuuttaan ja oppi-
mistaan. Kun oppilas saa kokemuksen ihmisarvosta ja kunnioituksesta, hänen olonsa on levollisempi, hengityksensä tasai-
sempi ja olkapäänsä rennommat.

Niin oppilaalle kuin opettajalle uusi päivä on uusi mahdollisuus tehdä toisin, nähdä toisin ja uskaltaa olla toisin.

KT Katja Sutela on Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen yliopistonlehtori ja laulaja-lauluntekijä. Hän haluaa tuoda esille oppilaan 
kohtaamisen merkitystä osana opettajan pedagogista ammattitaitoa.

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/Näkyväksi-tekemisen-taito.html
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Kuvittaja: Ina Majaniemi

nid. n. 50 s.
Kustantajahinta 22 e
Ilmestyy 7.3.2022
978-952-370-248-6 • P17.3

Lotta Uusitalo – Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä! Oma vahvuuskirjani
Huomaa hyvä! Oma vahvuuskirjani on lapsen oma hyvän huomaamisen kirja, jossa opetellaan tuntemaan itseä ja muita 
vahvuuksien ja taipumusten kautta. Kirjassa on tehtäviä, joiden avulla harjoitellaan ystävällisyyttä, sinnikkyyttä, itsesääte-
lyä ja muita luonteenvahvuuksia. Huomaa hyvä! -sarjasta tuttu Vahvuusvaris johdattaa ja innostaa tehtävien äärelle. Niissä 
piirretään, kirjoitetaan, leikitään, askarrellaan ja pelataan – ja samalla opitaan tärkeitä luonteentaitoja.

Kirja sopii noin 5–8-vuotiaille käytettäväksi kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Kirjaa tukevat muut Huomaa 
hyvä! -sarjan teokset, mutta Oma vahvuuskirjani toimii myös itsenäisenä teoksenaan. Siitä tulee aina käyttäjänsä näköinen 
mestariteos! 

FT Lotta Uusitalo on erityispedagogiikan dosentti ja yliopistonlehtori Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän 
on tutkinut lasten hyvinvointia, luonteenvahvuuksia ja oppimisen haasteita ja kehittänyt paljon käytännönmateriaaleja opettajankou-
lutukseen.

KM, erityisluokanopettaja Kaisa Vuorinen on positiivisen pedagogiikan väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hän on kiinnostunut 
luonteenvahvuuksista ja niiden potentiaalista hyvän ja onnellisen elämän mahdollistajina.

Yhdessä Lotta ja Kaisa ovat tutkineet luonteenvahvuusopetusta, luennoineet aiheesta lukuisissa maissa ja tuottaneet paljon sekä 
painettua että digitaalista materiaalia kasvatus- ja opetustyöhön (ks. positive.fi). 

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/Huomaa-hyvä-oma-vahvuuskirjani.html
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nid. n. 220 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 20.4.2022 
978-952-370-222-6 • K38
978-952-370-254-7 (e-kirja)

Sanna Wenström

Kaikilla vahvuuksilla 
Opas laajan vahvuusnäkemyksen käyttöön opetuksessa

Suomalaisiin kouluihin juurtuneen luonteenvahvuusopetuksen rinnalla laaja vahvuusnäkemys tuo esiin viisi muuta vahvuu-
den lajia: taidot ja osaamisen, kiinnostukset, arvot, resurssit sekä luontaisen kyvykkyyden. 

Pienestä pitäen on hyvä tutustua luonteenvahvuuksiin ja harjoitella niiden käyttöä. Vähitellen on tärkeää tunnistaa myös, 
mitä taitoja ja osaamista on hankkinut, mikä itseä kiinnostaa, mitkä ovat itselle elämässä tärkeimpiä asioita ja mitkä teki-
jät edistävät tai ehkä haastavat oppimista ja hyvinvointia. Myös oman luontaisen kyvykkyyden tunnistaminen on tärkeää, 
koska esimerkiksi temperamentti vaikuttaa siihen, miten oppija kokee erilaiset oppimisympäristöt.

Tämä kirja perehdyttää lukijansa tunnistamaan ja hyödyntämään vahvuuksien lajeja laajasti ja monipuolisesti. Kirja si-
sältää teoriatiedon lisäksi runsaasti käytännön esimerkkejä, pohdintatehtäviä ja harjoituksia. Teos on suunnattu peruskou-
lussa ja toisella asteella opetus- ja ohjaustyötä tekeville ammattilaisille.

KT, FM, ammatillinen erityisopettaja Sanna Wenström on toiminut opetus- ja ohjaustyössä sekä opetuksen ja oppilaitosten kehittä-
mistehtävissä vuodesta 2005 alkaen. Kirja pohjautuu Wenströmin ja hänen kollegansa Laura Paason kehittämään vahvuustyökaluun 
ja ohjauskonseptiin VOIMAKEHÄ®.

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/Kaikilla-vahvuuksilla.html
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nid. n. 220 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 19.4.2022 
978-952-370-216-5 • K59.55
978-952-370-269-1 (e-kirja)

Tuula Savikuja – Sami Leppämäki (toim.)

Nepsy-opas 
Tukea neuropsykiatrisiin haasteisiin

Tässä oppaassa syvennytään täyden elämän elämiseen neuropsykiatristen erityisvaikeuksien kanssa!
Kirja pohjautuu positiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin, joissa korostuvat esimerkiksi itsemyötä-

tunto, resilienssi ja mindfulness. Opas tarjoaa tutkittua tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja hyviä käytänteitä arjen 
eri tilanteisiin. Teosta elävöittävät kokemusasiantuntijoiden tarinat. 

Nepsy-opas toimii käsikirjanomaisena apuna arjen haastavien tilanteiden selvittämisessä. Kirja on toteutettu yhteistyös-
sä Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys ry:n kanssa.

Teoksen toimittajina ovat FM, lehtori, Suomen Tourette- ja OCD-yhdistyksen toiminnanjohtaja Tuula Savikuja ja psykiatrian eri-
koislääkäri, dosentti, psykoterapeutti Sami Leppämäki. Muut kirjoittajat ovat sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan ammattilaisia. 

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/Nepsy-opas.html
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sid. n. 280 s.
Kustantajahinta 43 e
Ilmestyy 27.1.2022 
978-952-370-215-8 • K38
978-952-370-258-5 (e-kirja)

Aino Äikäs – Irene Rämä (toim.)

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus 
Yksilöllisten oppimäärien mukaisesti etenevä opetus perusopetuksen erityisessä tuessa saattaa olla joillekin oppilaille liian 
haasteellista. Tällöin opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain, joita ovat motoriset, kognitiiviset, 
sosiaaliset ja päivittäisten toimintojen taidot sekä kieli ja kommunikaatio. Toiminta-alueittaisen opetuksen tavoitteena on 
tukea oppilaan kokonaiskehitystä sekä edistää ja ylläpitää oppilaan toimintakykyä.

Teoksessa toiminta-alueittaista opetusta käsitellään kattavasti muun muassa tutkimusten, käytännön esimerkkien ja lain-
säädännön näkökulmista. Kirja on suunnattu opettajille, kasvatustieteellisen alan opiskelijoille ja opetuksen järjestäjille. Se 
sopii myös muille toimijoille ja asiasta kiinnostuneille vaativan erityisen tuen piirissä. 

Kirjan toimittajista kasvatustieteen tohtori Aino Äikäs on erityispedagogiikan yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa. Hänen kiinnos-
tuksen kohteinaan opetuksessa ja tutkimuksessa ovat vaativan erityisen tuen, inklusiivisen kasvatuksen sekä moniammatillisen yhteistyön 
teemat. Irene Rämä toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa. Hän on tutkimuksissaan käsitellyt vaa-
tivan erityisen tuen eri aiheita, erityisesti toiminta-alueittain järjestettävää opetusta sekä autismikirjon opetusta ja diagnosointia.

Muut kirjoittajat ovat opettajia, kouluttajia tai alan tutkijoita, joita kaikkia yhdistää kiinnostus ja vahva perehtyneisyys toiminta-alueit-
tain järjestettävään opetukseen.

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/Toiminta-alueittain-järjestettävä-opetus.html
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nid. n. 250 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 14.1.2022 
978-952-370-218-9 • K38.51
978-952-370-241-7 (e-kirja)

Vilja Laaksonen

Kaveritaidot varhaiskasvatuksessa
Kun lapsi saa kavereita, hän astuu maailmaan, jossa on omanlaisensa säännöt ja kulttuuri. Tässä maailmassa rakennetaan 
ja ylläpidetään kaverisuhteita, harjoitellaan ryhmässä toimimista ja jaetaan uusia kokemuksia. Kaikki nämä ovat osa lap-
selle tärkeitä kaveritaitoja, joita hän pääsee harjoittelemaan vertaistensa kanssa. 

Varhaiskasvatus tarjoaa lapsille monipuolisen oppimisympäristön kaveritaitojen harjaannuttamiseen yhteisten hetkien 
ja leikkien myötä. Lapsi oppii muun muassa tuomaan oman äänensä kuuluviin, ottamaan toiset huomioon, osallistumaan 
leikkiin ja ratkaisemaan riitatilanteita itse. 

Tämän kirjan avulla aikuinen voi auttaa lasta näiden taitojen oppimisessa kuuntelijana, rohkaisijana ja neuvojana. Oh-
jattu ja turvallinen kaveritaitojen harjoittelu tukee lapsen oma-aloitteista ja itsenäistä osallistumista kaikenlaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa.

FT Vilja Laaksonen on lasten kaveritaidoista väitellyt tutkija, johtaja ja kahden pienen lapsen äiti. Lasten maailmaan sukeltaminen tut-
kijan silmin on avannut kaveritaitojen merkitystä tasapainoisen elämän polulla. Hän uskoo siihen, että jokaisella lapsella on oikeus tulla 
hyväksytyksi ja saada turvallisia kokemuksia kavereiden kanssa. 

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/Kaveritaidot-varhaiskasvatuksessa.html
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Kuvittaja: Anu-Riikka Lampinen

opas nid. n. 60 s. + n. 80 korttia 
Kustantajahinta 42 e
Ilmestyy 8.4.2022
978-952-370-260-8 • K37.41

Anu-Riikka Lampinen – Minna Toivanen

Kaverikaruselli ja 79 muuta vuorovaikutusleikkiä
Oppaan ja kortit sisältävä Kaverikaruselli on monipuolinen paketti vuorovaikutuksellisten leikkihetkien toteuttamiseen. 
Leikkien avulla voi harjoitella turvallisesti ryhmän jäsenenä olemista ja riemuita yhdessäolosta ja yhteisestä tekemisestä. 

Oppaassa kerrotaan vuorovaikutusleikkien taustalla olevasta teoriasta ja periaatteista sekä annetaan ohjeet leikkeihin, 
joita voi hyödyntää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen arkisissa tilanteissa. Oppaan ohjeiden avulla voi toteut-
taa myös leikkikerhoa, jossa keskitytään harjoittelemaan sosiaalisia taitoja.

Korteissa on leikkejä kuvaavat piirrokset. Iloiset ja muotokieleltään selkeät kuvakortit helpottavat itseohjautuvuutta ja 
motivoivat lasta uuteen tehtävään. 

Anu-Riikka Lampinen on kuvittaja ja graafinen suunnittelija. Ennen alanvaihtoa hän toimi yli 20 vuotta lasten kanssa varhaiskas-
vatuksessa ja erityisluokanopettajana alakoulussa. Vuorovaikutusleikki on hänelle tuttu toimintatapa sekä leikkiryhmänä että arjen 
tilanteissa. Vuonna 2008 Anu-Riikka kokosi ja kuvitti Kuvakki – kuvintuettu vuorovaikutusleikki -materiaalin, jonka kattavampi ja tähän 
päivään päivitetty versio Kaverikaruselli on.

Minna Toivanen on puheterapeutti (FM), Theraplay-terapeutti (Practitioner) sekä lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaito-ohjaaja 
(Suomen Mindfulness-instituutti), joka on toiminut yli 20 vuoden ajan lasten, perheiden ja heidän lähiyhteisöjensä parissa. Vuoro-
vaikutusleikki on osa hänen työskentelytapaansa, vuorovaikutus- ja voimavarakeskeisyyden myötä. 

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/Kaverikaruselli-ja-79-muuta-vuorovaikutusleikkiä.html
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sid. n. 340 s.
Kustantajahinta 45 e
Ilmestyy 27.1.2022 
978-952-370-207-3 • K37.41, K38.51
978-952-370-252-3 (e-kirja)

Inkeri Ruokonen (toim.)

Ilmaisun ilo
Käsikirja 0–8-vuotiaiden taito- ja taidekasvatukseen

Ilmaisun ilo on ensimmäinen kokoomateos varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen taito- ja taidekasvatukseen. 
Kirja antaa monipuolisia välineitä taidepainotteisen pedagogiikan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Taito- ja taidekasvatus on merkityksellistä lapsen kehitykselle varhaisvuosina. Taiteellinen toiminta antaa välineen itseil-
maisulle ja yhdessäololle sekä edistää muun muassa lapsen mielikuvitusta, itseluottamusta ja monenlaisia taitoja.

Kirjassa esitellään taito- ja taidekasvatuksen osa-alueita niin tutkimusten kuin käytännön pedagogisten esimerkkien avul-
la. Teos on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen työntekijöille ja alaa opiskeleville.

Kirjan toimittaja Inkeri Ruokonen toimii varhaiskasvatuksen pedagogiikan professorina Turun yliopistossa ja musiikkikasvatuksen do-
senttina Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut lukuisia taito- ja taidekasvatuksen tutkimuksia ja alan oppimateriaalia opettajankou-
lutukseen.

Kirjan muut kirjoittajat ovat alansa johtavia tutkijoita, asiantuntijoita ja kouluttajia.

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/Ilmaisun-ilo.html
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n. 35 korttia
Kustantajahinta 35 e
Ilmestyy 2.3.2022
978-952-370-211-0 • K37.41

Sanna Ahponen-Käyhkö – Maarit Huovinen

Taidehetkiä lapsille 
Toimintakortit taidekasvatukseen

Näiden korttien avulla lapsi pääsee osaksi kiehtovia taidehetkiä ja nauttimaan omasta luovuudestaan ja itseilmaisustaan!
Kunkin kortin toisella puolella on kuva taideteoksesta ja toisella puolella kuvan teemaan liittyviä harjoituksia, jotka ke-

hittävät lasten taitoja ja osaamista monipuolisesti. Taidekuvien katsominen ja niistä keskusteleminen on tärkeä osa taidehet-
kiä. Kuvien äärellä harjoitellaan tekemään havaintoja, ilmaisemaan omaa mielipidettä ja arvostamaan toisten näkemyksiä. 
Toiminnallisissa harjoituksissa käsitellään esimerkiksi asetelman tekoa, painantaa, tarinan kerrontaa, kehon hahmottamista 
ja äänimaailman luomista. Samalla tutustutaan erilaisiin taidesuuntauksiin ja kuvallisen ilmaisun menetelmiin.

Taidehetkiä lapsille -korttien avulla voi toteuttaa pedagogisten tavoitteiden mukaista ja lapsia innostavaa taidekasvatus-
ta. Kortteja voi käyttää yksitellen ryhmän sen hetkisten tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan tai yhdistellen sopi-
van mittaisiksi sarjoiksi tai teemoiksi.

Sanna Ahponen-Käyhkö on kokenut varhaiskasvatuksen opettaja. Hän pitää erityisen tärkeänä tasa-arvoa ja sitä, että jokaisella lapsella 
olisi mahdollisuus olla taiteen kokijana ja tekijänä.

Maarit Huovinen on varhaiskasvatuksen opettaja, jolla on pitkä kokemus lasten kanssa työskentelystä. Hän haluaa innostaa taidekoke-
musten pariin ja madaltaa kynnystä monipuolisen taidekasvatuksen toteuttamiseen. 

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/Taidehetkiä-lapsille.html
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sid. n. 350 s.
Kustantajahinta 55 e
Ilmestyy 22.3.2022 
978-952-370-251-6 • K69.11
978-952-370-259-2 (e-kirja)

Pauli Juuti – Mikko Luoma

Strateginen ajattelu ja johtaminen 
Matka läpi maailmankuvien

Strategian tulee olla muuta kuin luettelo organisaation lähitulevaisuuden tavoitteista, yksinkertainen toteamus olemassa-
olon perimmäisestä tarkoituksesta tai mahtipontinen visiolauselma johtavaksi ja parhaaksi tulemisesta.

Tämä teos auttaa lukijaa tunnistamaan oman tapansa ymmärtää strategista johtamista ja edelleen monipuolistamaan omaa 
tulkintaansa siitä. Strateginen johtaminen saa nykyisissä vaikeaselkoisissa ja nopealiikkeisissä oloissa monenlaisia sisältöjä, 
joita kirjassa hahmotetaan kolmen maailmankuvan varaan rakentuvan mallin avulla. 

Ensin matkataan rationaaliseen maailmankuvaan, jolloin saadaan kattava käsitys strategisen johtamisen valtavirta-aja-
tuksista. Kun sen opit ovat tulleet tutuiksi, ajattelua rikastetaan kompleksisella maailmankuvalla. Lopuksi heittäydytään 
postmodernin maailmankuvan sisälle ja saadaan strategiseen ajatteluun uusia tieteenalan ulkopuolelta tulevia vaikutteita. 

Kirja antaa kattavan kuvan strategisesta johtamisesta ja haastaa lukijansa miettimään oman strategia-ajattelunsa tietois-
ta kehittämistä.

Pauli Juuti on valtiotieteen tohtori, emeritusprofessori ja tietokirjailija. Hän on ennen eläkkeelle siirtymistään toiminut Johtamistaidon 
opiston tutkimusjohtajana sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston johtamisen ja organisaatioiden professorina. Hän on kirjoittanut 
yli 60 työelämään ja johtamiseen liittyvää kirjaa sekä tutkimusjulkaisua. 

Mikko Luoma on kauppatieteiden tohtori, johtamisen dosentti ja tietokirjailija. Hän on työskennellyt toimitusjohtajana, henkilöstö-
johtajana, hallitusammattilaisena ja johtamisen kehittäjänä useissa organisaatioissa. Hänen ajattelussaan ja työskentelyssään yhdistyy 
tinkimätön strategisuus ja ihmisissä olevien voimavarojen korostaminen.

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/Strateginen-ajattelu-ja-johtaminen.html
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sid. n. 250 s.
Kustantajahinta 49 e
Ilmestyy 16.2.2022 
978-952-370-212-7 • K37.1, K69.11
978-952-370-253-0 (e-kirja)

Anssi Juutilainen

Johda ajattelua, johda työturvallisuutta
Työturvallisuutta johdetaan usein tekniikka, järjestelmät ja ohjeistukset edellä. Tällöin työntekijät kokevat turvallisuuteen 
liittyvät asiat ja toimenpiteet ulkoa tuleviksi määräyksiksi – usein jopa heidän työtään hankaloittaviksi. Miten jokainen 
tunnistaisi oman tärkeän roolinsa turvallisuuden varmistamisessa ja kehittämisessä?

Ihminen sitoutuu aidosti uudistuksiin, kun hän kokee ne tärkeiksi, ymmärtää taustalla olevat perustelut sekä pääsee itse 
vaikuttamaan asioihin. Parhaimmillaan ihmiset alkavat tehdä havaintoja, keskustella, antaa ja vastaanottaa palautetta ja 
samalla parantaa kaikkien tilannetietoisuutta – eli ajatella ja toimia turvallisuutta edistävästi.

Tämä teos antaa käytännönläheistä apua työturvallisuuden ihmislähtöiseen johtamiseen ja kehittämiseen. Mukana on 
selkeitä toimintamalleja ja työkaluja, joita voi käyttää johtaessaan toisaalta ihmisten ajattelua ja toisaalta organisaation 
turvallisuuskulttuuria. Kirja on suunnattu työturvallisuuden parissa toimiville, alalle opiskeleville ja kaikille, jotka kokevat 
työturvallisuuden edistämisen tärkeäksi.

Anssi Juutilainen on toiminut organisaatioiden toimintatapa- ja kulttuurimuutosten sekä johtamisen ja esimiestyön konsulttina ja val-
mentajana yli 25 vuoden ajan. Viimeiset kymmenen vuotta hän on perehtynyt erityisesti turvallisuusjohtamisen, turvallisuuskulttuurin 
ja työturvallisuuden kehittämisen kysymyksiin. 

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/Johda-ajattelua-johda-työturvallisuutta.html
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nid. n. 220 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 1.2.2022 
978-952-370-208-0 • K59.563
978-952-370-265-3 (e-kirja)

Tomi Bergström

Mieletön häiriö 
Psykiatrian ongelma ja sen ratkaisu 

Miksi emme pysty kunnolla auttamaan ihmisiä, joiden määrittelemme kärsivän mielenterveyden häiriöistä? Syitä on haettu 
muun muassa palvelujärjestelmän rakenteesta, hoitomenetelmistä ja puutteellisista resursseista. Todennäköisesti kyse on 
monen asian summasta – eikä vähiten siitä, mistä lähtökohtaisesti ajattelemme mielenterveyden häiriöissä olevan kyse.

Mieletön häiriö -kirjassa tarkastellaan, miten tiettyjä ilmiöitä on alettu kutsua mielenterveyden häiriöiksi ja mikä vaiku-
tus sillä on ollut siihen tapaan, jolla ihmisiä on pyritty auttamaan. Samalla käydään esimerkein läpi, mitä tieteellisiä, eet-
tisiä ja hoidollisia ongelmia tällaisesta lähestymistavasta on seurannut ja miksi näitä ongelmia ei ole pyritty psykiatriassa 
aktiivisesti ratkaisemaan.

Teoksessa esitetään, miten lähestymistavan uudistamalla mullistuu myös tapa, jolla apua tarvitseva ihminen kohdataan. 
Tällaisella muutoksella on ratkaiseva merkitys selviytymisen ja hyvinvoinnin kannalta. Samalla palvelujärjestelmä kehittyy 
niin, että hoidon tuloksellisuus parantuu.

Mikäli psykiatrian lähtökohdista ei keskustella avoimesti ja tutkimustietoon pohjautuen, ei ongelmia pystytä myöskään 
aidosti ratkaisemaan. Mieletön häiriö ravistelee vakiintuneita käsityksiä ja herättää pohtimaan ihmisenä olemisen eri puolia.

PsT Tomi Bergström on kansainvälisesti tunnettu psykoosin verkostokeskeisten hoitomallien tutkija, joka on ollut mukana laatimassa 
muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n uusia ohjeistuksia mielenterveyshoidon kehittämiseksi. Hän toimii tutkijatohtorina 
Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella ja psykiatrisen sairaalan psykologina Torniossa.

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/Mieletön-häiriö.html
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Lea Pulkkinen

Lapsen hyvinvointi alkaa kodista
Esitimme yksinkertaisen suureen, jolla lapsen sosiaalista alkupääomaa voidaan arvioida. Se on syli. 

Kasvatusta koskevan tutkimuksen ja keskustelun painopiste on ollut julkisessa kasvatuksessa lasten kotikasvatuksen jää-
dessä sivuun. Lapsen ongelmien syitä on paikannettu kotiin, mutta kodin tarjoamaa kehityksen suotuisaa perustaa on 
käsitelty vähemmän. 

Nykyään on saatavilla paljon tutkittua tietoa siitä, mikä on lapselle hyväksi. Tämä on kuitenkin usein ristiriidassa sen 
kanssa, millaisia oloja järjestämme lapsille. Tiedämme esimerkiksi, että lapsen omaehtoiselle toiminnalle pitäisi antaa ar-
voa, mutta silti lasten elämä on yhä enemmän aikuisten ohjailemaa. Tiedämme myös, että lasten olisi hyvä viettää paljon 
aikaa vanhempien kanssa, mutta erotamme heidät toisistaan yhä varhaisemmin säädellessämme perhe-elämää ulkopuolelta.

Kirjassa tarkastellaan lasten psyykkistä hyvinvointia ja sen edellytyksiä sekä tuodaan esille kotikasvatuksen arvo lapsen 
kehitykselle. Teos antaa tutkimukseen pohjautuvia perusteita kotikasvatukselle, avaa näköaloja vanhemmuuteen, virittää 
keskustelua ja innostaa tekemään aloitteita lasten edun toteutumiseksi niin perheessä kuin yhteiskunnassa. Hyvä kasvuyh-
teisö, jossa on tiedostettu yhteinen kasvatusvastuu, on vanhemmille tärkeä tuki – lapsen hyvinvointi alkaa kuitenkin kodista.

Lea Pulkkinen on toiminut psykologian professorina Jyväskylän yliopistossa. Hänen johtamansa Lapsesta aikuiseksi -tutkimus on tuottanut 
tietoa ihmisen kehityksestä kouluiän alusta keski-ikään ja vakuuttanut vanhempien merkityksestä lasten elämänpolkujen suuntautumiselle. 
Lea Pulkkinen on toiminut akatemiaprofessorina ja Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät -huippututkimusyksikön johtajana. 

3., uudistettu painos
nid. n. 320 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 21.2.2022 
978-952-370-261-5 • K38
978-952-370-262-2 (e-kirja)

nid. n. 280 s.
Kustantajahinta 37 e
Ilmestyy 27.1.2022 
978-952-370-213-4 • K38.1
978-952-370-255-4 (e-kirja)

Paula Määttä – Anja Rantala

Tavallisen erityinen lapsi 
Kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen yhdessä

Uudistetussa painoksessa on huomioitu muun muassa uudet tut-
kimustiedot perheen arjesta, lapsen tuen tarpeista ja yhteistyön 
käytänteistä sekä lainsäädännön ja käsitteiden muutokset.

UUDISTETTU 
PAINOS

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER
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https://www.ps-kustannus.fi/Lapsen-hyvinvointi-alkaa-kodista.html
https://www.ps-kustannus.fi/tuotteet/Tavallisen-erityinen-lapsi-uudistettu.html


Saara Mälkönen – Marjo-Riitta Piisi

Aarreaitta 
Opettajan kalenteri 2022–2023

PS-kustannus 
PL 303, 40101 Jyväskylä

puh. 014 337 0070 
asiakaspalvelu@ps-kustannus.fi

.HC91

www.ps-kustannus.fi

sid. n. 250 s.
Kustantajahinta 35 e
Ilmestyy 19.4.2022
978-952-370-250-9 • K38.5053

Anitta Pakanen (toim.)

Varhaiskasvatuksen  
opettajan kalenteri  
2022–2023

sid. n. 250 s.
Kustantajahinta 35 e
Ilmestyy 12.4.2022 
978-952-370-228-8 • K38.51053

Eila Seppälä-Vessari (toim.)

Lastenhoitajan  
kalenteri  
2022–2023

sid. n. 250 s.
Kustantajahinta: 35 e
Ilmestyy 29.3.2022
978-952-370-229-5 • K38.51053

Kuvittaja: Ina Majaniemi

sid. n. 250 s.
Kustantajahinta 35 e
Ilmestyy 21.4.2022
978-952-370-249-3 • K38.5053

Lotta Uusitalo – Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä!  
Vahvuuskalenteri  
2022–2023

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 
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https://www.ps-kustannus.fi
https://www.ps-kustannus.fi/Lastenhoitajan-kalenteri-2022-2023.html
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