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Riitta Mäkinen & Marja Engman (toim.) 

Naisten aika 
Valkoinen varis ja muita   
oppineita naisia 

Suomessa kuohui 1800-luvun lopulla, ja 
naiset vaativat oikeutta opiskeluun, jul-
kiseen toimintaan ja henkiseen työhön. 
Mutta keitä olivat nämä edelläkävijät, en-
simmäiset oppineet naiset? Millaisia rat-
kaisuja he tekivät, ja mitä heistä tuli? 

Naisten aika esittelee joukon varhaisia 
suomalaisia vaikuttajanaisia. Mukana on 
ensimmäisiä naisylioppilaita, kansainväli-
siä vaikuttajia ja muita oman tiensä kulki-
joita – ensimmäinen naispuolinen tohtori 
Lydia Seseman, ensimmäinen naismais-
teri Emma Irene Åström, ensimmäi-
nen naislääkäri Rosina Heikel, lääketie-
teen tohtori Karolina Eskelin, professori 
Alma Söderhjelm, filosofian tohtori Tekla 
Hultin ja yhteiskuntavaikuttaja Hedvig 
Gebhard. Näitä naisia yhdisti intohimo 
tietoon, rakkaus kirjoihin sekä rohkeus 
uhmata vallitsevia normeja.

Nämä naiset loivat yhteyksiä monin 
tavoin niin Suomessa kuin kansainväli-
sestikin. Teos selvittää, millaisissa yhtei-
söissä nämä sankarittaret vaikuttivat ja 
millaisia verkostoja heidän toimintansa 
taakse kätkeytyi.

Tekijät
Kirjoittajat ovat historioitsijoita, jotka työskentele-
vät eri yliopistoissa tai vapaina tutkijoina. Toimit-
tajat ovat FT Marja Engman ja VTL, tietokirjailija 
Riitta Mäkinen.

Lokakuu 2015 • ISBN 978-952-495-372-6 • 
Sidottu B5 • Noin 350 sivua, kuvitettu • KL 99, 92 • 
Suositushinta 36 €

Rosina Heikelin (…) lääkäriveli Alfred otti kan-
taa sisarensa ura-aikeisiin. (…) Vaikka Alfred 
ei periaatteessa tyrmännyt ajatusta, hän näki 
Rosinan tavoitteen toteutumisen tiellä monia 
käytännön ongelmia. Suurin oli riittävän mo-
nipuolisen koulutuksen hankkiminen. Teoriaa 
Rosina voisi oppia kirjoista, mutta entä ana-
tomian opinnot ja klinikkapalvelu? Erityisen 
suuri kompastuskivi oli anatomia. Rosinan 
kannattaisi ensi töikseen hakeutua ruumis-
huoneelle kokeilemaan, kestikö hän ruumiiden 
hajua. Monet eivät nimittäin kestäneet, eivät 
viinankaan voimalla.

Raija Sollamo & Mika S. Pajunen (toim.)

Kuolleenmeren 
 kadonnut kansa
Qumranin kirjoituksia

Vuonna 1947 muutama paimenpoi-
ka Kuolleenmeren luoteiskulmalla 
Qumranissa heitteli ajankulukseen kiviä 
läheiseen luolaan. Kuului erikoinen kilah-
dus – kivi oli osunut saviruukkuun, jonka 
sisällä oli kirjakääröjä. Löytö oli ainutlaa-
tuinen. Vanhimmat ruukun sisältämät 
tekstit olivat toiselta vuosisadalta ennen 
ajanlaskua ja uusimmat Jeesuksen jälkei-
seltä ajalta.

Kuolleenmeren kadonnut kansa ku-
vaa juutalaisesta yhteisöstä eriytyneen 
juutalaisen ryhmän arkielämää: rituaale-
ja, sääntöjä, käytöstapoja, ruokakulttuu-
ria ja runoutta. Mitä yhteisössä ajateltiin 
esimerkiksi tyhmyydestä ja häpeämättö-
mistä naisista tai mitä olivat punaruskean 
lehmän rituaali ja Belialin seuraajien ki-
roaminen? Teksteihin ja niiden taustalla 
olevaan Qumranin yhteisöön tutustutaan 
kuvitteellisen Jaakob Ben Elieserin koke-
musten kautta. 

Suomennoskokoelma on kansainväli-
sesti arvostettujen suomalaisten Qumran-
tutkijoiden työn tulosta. Teos valaisee 
radikaalin uskonnollisen yhteisön identi-
teetin muodostusta ja ideologian kehitys-
tä juutalaisessa kulttuurissa aikana, josta 
tiedämme lähinnä Uuden testamentin 
tekstien perusteella.

Tekijät
Professori Raija Sollamo, Helsingin yliopiston teo-
loginen tiedekunta, Raamatun alkukielten profes-
sori (emerita), erityisalueina Septuaginta ja Qum-
ran.
Tutkijatohtori TT Mika S. Pajunen, Helsingin yli-
opiston teologinen tiedekunta, VT:n eksegetiikan 
tutkija, erityisalueina Qumran ja psalmitutkimus 
sekä muinaiset käsikirjoitukset. 

Lokakuu 2015 • ISBN 978-952-495-374-0 
• Sidottu B5 • Noin 300 sivua • KL: 91.1, 22 • 
Suositushinta 36 €
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Georg Haggrén, Petri Halinen, Mika 
 Lavento, Sami Raninen & Anna Wessman

Muinaisuutemme 
jäljet
Suomen esi- ja varhaishistoria 
 kivikaudelta keskiajalle 

Keitä olivat Suomen alueen ensimmäi-
set asukkaat? Milloin he saapuivat tän-
ne ja mistä? Kuinka he elivät, mitä kieltä 
he puhuivat ja keiden kanssa he kävi-
vät kauppaa? Missä vaiheessa Lapin, 
Karjalan ja Suomenlahden pohjoisen ran-
nikkoalueen ihmisistä muodostui suoma-
laisia?

Muinaisuutemme jäljet on kauan kai-
vattu, uusimpaan tutkimustietoon perus-
tuva yleisesitys Suomen kaukaisimmista 
juurista. Ajallisesti se kattaa lähes 11 000 
vuotta ensimmäisistä kiistattomista asu-
tusjäänteistä Suomen keskiajan loppuun 
1500-luvulle. Menneisyydestämme kerto-
vaa aineistoa löydetään jatkuvasti lisää, ja 
arkeologian avulla myös kirjallisia lähtei-
tä sisältävä varhaishistoria avautuu tässä 
teoksessa täysin uudesta näkökulmasta.

Tekijät
Georg Haggrén, Petri Halinen, Mika Lavento, Sami 
Raninen ja Anna Wessman ovat arkeologeja.

Marraskuu 2015 • ISBN 978-952-495-363-4 • 
Sidottu B5 • Noin 600 sivua, nelivärikuvitus • KL 
92.1 • Suositushinta 43 €

Elina Henttonen & Kirsi LaPointe

Työelämän 
 toisinajattelijat
Vallataan tilaa mielekkäälle työlle

Kun arvolitaniat, maailmaa syleilevät 
missiot, tuottavuuspuhe ja tehostaminen 
ovat vieneet työstä ilon, on aika pysäh-
tyä katsomaan työtään ja työyhteisöään 
toisin. Miksi työni on tärkeää? Miksi teen 
työtäni juuri näin? Mitä työni antaa mi-
nulle?

Työn mielekkyys syntyy mahdollisuu-
desta tehdä työtä, jolla on jokin itseä suu-
rempi merkitys niin muille ihmisille kuin 
yhteiskunnallekin. Työelämän toisinajat-
telijat auttaa löytämään tuon tarkoituk-
sen kyseenalaistamalla kiveen hakatut 
käytännöt. Se auttaa valtaamaan tilaa 
mielekkäälle työlle ja luomaan innosta-
vaa, kestävää ja moniarvoista työelämää.

Teos tarjoaa tuoreita tutkimuksellisia 
oivalluksia, kriittisiä näkökulmia ja käy-
tännön työkaluja ammatti-identiteetin 
vahvistamiseen ja mielekkään työn luomi-
seen. Se puhuttelee omia työelämäratkai-
sujaan pohtivia eri alojen ammattilaisia 
sekä työyhteisöjen kehittäjiä ja tutkijoita.

Työelämässä on tarjolla erilaisia (…) tulkin-
toja ja kertomuksia siitä, mistä työssämme on 
kyse ja millaisia meidän tulisi työntekijöinä 
olla. Osa näistä kertomuksista latistaa meidät 
aivan pieniksi, mitättömiksi ja helposti korvat-
taviksi koneiston osiksi. Osa taas suurentaa 
meidät kohtuuttoman kokoisiksi uuden työn 
sankareiksi.

Tekijät
KTT Elina Henttonen ja KTT Kirsi LaPointe ovat 
työelämän tutkijoita, kouluttajia ja uudistajia. Hei-
dän sydäntään lähellä ovat mielekkään työn käy-
tännöt, ammatillisen toimijuuden vahvistaminen ja 
työelämän eriarvoisuuden purkaminen. Aiemmin 
he työskentelivät tutkijoina ja opettajina Aalto-yli-
opiston kauppakorkeakoulussa, organisaatiot ja 
johtaminen -oppiaineessa.

Syyskuu 2015 • ISBN 978-952-495-364-1 • 
Nidottu A5 • Noin 150 sivua, piirroskuvitus • KL 30 
• Suositushinta 29 €
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Jukka Korpela

Länsimaisen yhteis-
kunnan  juurilla 
Jumalan laista oikeusvaltion 
syntyyn

Ihmisarvot, puolueeton oikeuslaitos ja 
mielipiteenvapaus vai kunnia, perinne, 
Jumalan järjestys ja yhteisön etu? 

Perustava ajatustapojen ja arvomaa-
ilman konflikti tuntuu jatkuvasti luovan 
kuilua lännen ja idän välille sekä Lähi-
idässä että Euroopan sisällä. Molemmilla 
sivilisaatioilla on kuitenkin yhteinen alku-
koti. Milloin ja miksi tällainen vastakkain-
asettelu on syntynyt?

Länsimaisen yhteiskunnan juurilla vie 
lukijan aikamatkalle antiikin ja keskiajan 
avainkäänteisiin, joissa yhteiskuntaelä-
män ja ajattelutavan perusteet muuttui-
vat. Se selvittää muun muassa, millainen 
oli hellenistinen kulttuuri, joka yhdisti 
valtakuntia Välimereltä Intiaan, ja mitkä 
historialliset kehityskulut saivat Länsi-
Euroopan valitsemaan 1100-luvulla eri 
tien kuin Itä-Eurooppa. Tien, joka johti 
totuutta selvittävän yksilön syntyyn.

Kirjoittajat
Jukka Korpela on Itä-Suomen yliopiston yleisen 
historian professori.

Lokakuu 2015 • ISBN 978-952-495-367-2 • 
Sidottu B5 • Noin 300 sivua, kuvitettu • KL 91.17, 
91.6 • Suositushinta 36 €

Jouni Häkli, Risto Vilkko &  
Leena Vähäkylä (toim.) 

Kaikki kotona?
Asumisen uudet tuulet

Perherakenteiden muutokset, etätyön li-
sääntyminen, asuntojen hintaerojen kär-
jistyminen, kaupunkien kasvaminen, 
väestön ikääntyminen sekä maahan-
muutto ja monikulttuurisuus ovat muut-
taneet asumistyytyväisyyden kriteerejä. 
Tulevaisuuden asumiseen vaikuttavat yhä 
enemmän myös energiakysymykset, kes-
tävän kehityksen periaatteet ja kasvava 
yhteisöllisyys.

Kaikki kotona? tarkastelee asumisen 
uusia muotoja, asuntomarkkinoiden toi-
mintaa, asumisen valintoja ja yhdyskun-
tarakenteen muutosta Suomessa. Teos 
pohtii muun muassa vuokrasääntelyn 
mahdollisuuksia ja ongelmia, lasten ja 
nuorten tapoja olla kotonaan kaupunkiti-
lassa sekä asumiseen liittyvien konflikti-
en syitä.

Hyvän asumisen avaintekijöiksi nou-
sevat asumiskustannusten kohtuullisuus, 
muuttuvan työelämän ja elämänkaaren 
mukaisesti joustavat asumisratkaisut, 
asuntotuotannon järkiperäinen ohjaami-
nen sekä yhdyskuntasuunnittelu, joka ot-
taa huomioon myös tulevat sukupolvet. 

Teos kuuluu Suomen Akatemian 
TUTKITUSTI-sarjaan.

Toimittajat
Jouni Häkli, Tampereen yliopiston aluetieteen pro-
fessori, asiantuntemusalueet: alueellistuminen, 
marginalisaatio, asiantuntijadiskurssit, poliittinen 
toimijuus, ylikansallistuminen
Risto Vilkko, Suomen Akatemian ohjelmapäällik-
kö, FT dos.
Leena Vähäkylä, Suomen Akatemian tiedottaja, 
YTM

Lokakuu 2015 • ISBN 978-952-495-365-
8 • Nidottu A5 • Noin 160 sivua • KL 37.5 • 
Suositushinta 29 €
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Joonas Maristo & Andrei Sergejeff 
(toim.)

Aikamme monta 
islamia
Millaista on Marokon siirtotyöläis-
ten maanläheinen kansanislam? Miksi 
Ghanaan virtaa apua sekä Iranista että 
Saudi-Arabiasta? Mihin mietiskelevät 
jaavalaismuslimit katosivat? Onko sala-
fistien toiminnassa jotain salaista? Missä 
päin maailmaa imaamillekin voi tarjota 
pikarillisen viiniä? Millaisia islamiin poh-
jautuvia viestejä Kanye Westin ja Jay Z:n 
lyriikat sisältävät? 

Aikamme monta islamia monipuolis-
taa rohkeasti islam-kuvaa esittelemällä 
sen ilmenemismuotoja eri puolilla maa-
ilmaa. Se on helppolukuinen tietopaket-
ti, jossa käsitellään ajankohtaisia islamin 
muotoja, kuten Iranin valtiouskontoa, 
Hamasin ideologiaa, Talibanin islamia ja 
Turkin AKP-puolueen poliittista islamia. 
Näiden lisäksi tarkasteluun nostetaan 
tuntemattomampia islamilaisia yhteisöjä, 
joihin kuuluvat Intian Keralan mappilat, 
turkkilaisen mystikon Said Nursin seu-
raajat ja Suomessa asuvat tataarit.

Kirjoittajiin kuuluu muiden muassa 
Jaakko Hämeen-Anttila, Hannu Juusola 
ja muita Suomen parhaita alan asiantun-
tijoita.

Toimittajat
Andrei Sergejeff (Helsingin yliopisto) on historioit-
sija ja tietokirjailija, erikoisalanaan Lähi-itä. Hän 
on aiemmin kirjoittanut mm. ensimmäisen suo-
menkielisen Afganistanin yleishistorian, 
Joonas Maristo (Université Jean Moulin, Lyon) on 
arabian kielen ja islamin tutkija. .

Iran on suurien ristiriitojen maa. Se on maa-
ilman ainoa islamilainen tasavalta, mutta 
väestö voi hyvinkin olla Lähi-idän maallistu-
neinta. Iranissa moraalipoliisi pakottaa nai-
set käyttämään huivia ja peittäviä vaattei-
ta, mutta samaan aikaan meikin kulutus ja 
kauneusleikkaukset ovat maailman huippu-
luokkaa. Valtio myös tuomitsee homoseksu-
aalisuuden kuolemanrangaistuksella mutta 
tarjoaa taloudellista apua sukupuolenkorjaus-
leikkauksiin.

Lokakuu 2015 • ISBN 978-952-495-371-9 • 
Nidottu A5 • Noin 300 sivua, kuvitettu • KL 29.7 • 
Suositushinta 34 €

Tanja Kuronen

Hoivapommin 
 purkajat
Jokainen, joka aikoo elää pitkään, on jos-
kus vanha.

Kuka huolehtii vanhuksista, joilla ei ole 
omaisia? Miten huolehditaan vanhusten 
arkisista tarpeista, jotka eivät vaadi am-
mattiosaamista? Onko vanhusten hoivaa-
minen naisten työtä? Onko hoiva edes oi-
keaa työtä?

Hoivapommin purkajat kertoo puoli-
virallisesta hoivatyöstä, joka on organi-
soitua mutta vapaaehtoisuuteen perustu-
vaa ja jonka tekijät ovat pääasiassa naisia. 
Nämä naiset auttavat kotonaan asu-
via vanhuksia pientä korvausta vastaan. 
Hoivatyön pitäisi tarkoittaa ihmisläheistä 
ja järkevää työtä, toimeentulon parane-
mista lisäansioilla sekä mahdollisuuksia 
jakaa elämänkokemuksia ja sukupolvien 
viisautta, mutta useimmiten se tarkoittaa 
vain epämääräistä työmarkkina-asemaa, 
toimeentuloon riittämätöntä kulukorva-
usta, liiallista vastuuta sekä hurjia odo-
tuksia yhteiskunnalta ja hoivantarpeisilta 
vanhuksilta.

Teos perustuu tutkimukseen ja kirjoit-
tajan omiin kokemuksiin hoivatyöstä, jon-
ka ympärillä kolmas sektori, hyvinvoinnin 
sekatalous, yhteisöllisyys ja vapaaehtois-
työ muuttuvat lihaksi. Voisiko kansalais-
palkattu kansalaistyö purkaa hoivapom-
min, jonka sytytyslanka palaa jo?

Hoivatyön tekemisen pitäisi olla luo-
tettavalla ja kestävällä pohjalla, sillä hoi-
vatyö on välttämätöntä työtä, ja hyvä 
vanhushoiva on edellytys elämisen ar-
voiselle loppuelämälle niillä, jotka hoivaa 
tarvitsevat. Kukaan ei halua sellaista ny-
kyisyyttä tai tulevaisuutta, jossa itsemur-
ha on vanhenemista suositumpi vaihto-
ehto.

Tekijä
Tanja Kuronen viimeistelee yhteiskuntapolitiikan 
jatko-opintoja Helsingin yliopistoon.

Marraskuu 2015 • ISBN 978-952-495-368-
9 • Nidottu A5 • Noin 230 sivua • KL 59, 37 • 
Suositushinta 32 €
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Satu Lidman

Väkivaltakulttuurin 
perintö
Sukupuoli, asenteet ja historia

Vaikka monissa yhteiskunnissa yleisesti 
tunnustetaan tasa-arvon ihanne, pölyt-
tyneet käsitykset ”oikeanlaisesta” naiseu-
desta ja mieheydestä eivät ole kadonneet. 
Menneisyydestä juontuvat asenteet ruok-
kivat sukupuolittunutta väkivaltaa. 

Väkivaltakulttuurin perintö käsittelee 
sukupuolta ja valtaa 1500-luvulta nyky-
päivään. Teos luotaa niiden asenteiden 
ja käytänteiden historiaa, jotka altistavat 
erityisesti naiset väkivallalle. Miten mie-
hen ja naisen roolit ja niiden rajat hah-
motettiin? Miten naisen seksuaalisuutta 
koetettiin hallita? Millaista valtaa avio-
puolisoilla oli toisiinsa, ja miten tämä hei-
jastuu nykyiseen parisuhdeväkivaltaan? 
Millaista menneisyyden painolastia kan-
taa nykyään tavattava kunniaan liittyvä 
väkivalta?

Teoksen näkökulma on historialli-
nen, mutta samalla se on puheenvuoro 
sukupuolittuneesta väkivallasta omas-
sa ajassamme. Se auttaa ymmärtä-
mään tällaisen väkivallan erityispiirtei-
tä ja tunnistamaan sen mekanismeja. 
Monikulttuurisessa nyky-yhteiskunnassa 
ilmiön syvällinen tuntemus on tärkeää, 
jotta väkivaltaa voitaisiin ehkäistä ja sen 
uhreja auttaa.

Tekijä
Satu Lidman, FT, dosentti, työskentelee tutkijatoh-
torina Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiede-
kunnassa. Hän on kiinnostunut väkivalta, rikos- ja 
sukupuolihistoriasta sekä näiden yhteyksistä ajan-
kohtaisiin ihmisoikeuskysymyksiin.

 

Syyskuu 2015 • ISBN 978-952-495-369-6 • 
Nidottu A5 • Noin 350 sivua, kuvitettu • KL 32.309 
• Suositushinta 36 €

Leena-Maija Rossi

Muuttuva sukupuoli
Seksuaalisuuden, luokan ja värin 
politiikkaa

Kulttuurimme on kyllästetty eroilla, eri-
arvoistamisella ja normittamisella – oli 
kysymys sitten sukupuolesta ja seksuaa-
lisuudesta tai ihonväristä, iästä ja yhteis-
kuntaluokasta. Tasa-arvon ja yhdenver-
taisuuden kysymyksiä pohdittaessa nämä 
kaikki näkökulmat on otettava huomioon.

Olennaista on tutkia ja tuoda esiin 
kahta ”näkymätöntä” asiaa, heteroutta ja 
valkoisuutta. Muuttuva sukupuoli puut-
tuu rasismiin ja sukupuolioletuksiin sekä 
pohtii erilaisten ”outouksien” kohtaamis-
ta. Se selvittää, mitä on heteronormatii-
visuus, sukupuolen performatiivisuus ja 
representaatio politiikkana. Mukana tar-
kasteluissa ovat myös tv-sarjat Gilmoren 
tytöt ja Mogadishu Avenue.

Teos edustaa viimeisintä tutkimusta 
erilaisista eroista sekä niiden yhteiskun-
nallisista ja kulttuurisista merkityksistä. 
Se tarjoaa kattavan selvityksen sukupuo-
len ja mediatutkimuksen nykyisistä kysy-
myksistä ja keskeisistä käsitteistä. 

Muuttuva sukupuoli on kattava perus-
teos niille, joita viehättävät sukupuolen, 
rodun, erojen ja outouden kysymykset.

Kuvitellaanpa tämä tilanne: voit melkein 
haistaa tuoreen kahvin tuoksun, kun etee-
si ruudulla aukeaa tuttu kahvilanäkymä. 
Tai itse asiassa todella haistat kahvin, kos-
ka sinun oli pakko keittää itsellesi kupillinen 
katsoaksesi jälleen kerran koukuttavaa suo-
sikkisarjaasi, jonka päähahmot ovat täysin 
addiktoituneita kahvinjuontiin. Tai itse asi-
assa kahvi ei riitä, vaan sinulla täytyy olla 
kotikatsomossasi jotain naposteltavaa, kun 

seuraat kuinka kolmen valkoisen heteronaisen 
väliset sukupolvikuilut kapenevat ja levenevät, 
ja kuinka tämä tapahtuu enimmäkseen ruoan 
ääressä, joko päivällispöydässä tai vakiokah-
vilan vakiopöydässä.

Tekijä
Leena-Maija Rossi on sukupuolen ja visuaalisen 
kulttuurin tutkija. Hänen erityisiä kiinnostuksen-
kohteitaan ovat identiteettejä muotoilevien erojen 
yhteisvaikutukset ja niiden kuvalliset esitykset niin 
mediakulttuurissa kuin nykytaiteessa.
Rossi on sekä Helsingin yliopiston että Turun yli-
opiston dosentti. Vuodesta 2011 hän on toiminut 
Suomen New Yorkin -kulttuuri-instituutin johta-
jana.

Marraskuu 2015 • ISBN 978-952-495-373-3 • 
Nidottu A5 • Noin 200 sivua • KL 30.12, 32.3 • 
Suositushinta 32 €
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Nando Malmelin & Mikko Villi (toim.)

Mediajohtaminen
Näkökulmia uudistuvaan 
media-alaan

Median murros on mullistanut media-
alan sisällöntuotannon ja samalla myös 
johtamisen. Sisältöä ostetaan yhä enem-
män itsenäisiltä toimijoilta, ja sen tuotta-
miseen osallistuu myös yleisö. Muuttuvat 
viestintäympäristöt ja digitalisoituminen 
vaativat medialta jatkuvaa uudistumista. 
Tulevaisuudessa mediajohtaminen onkin 
yhä enemmän luovuuden ja uudistumi-
sen johtamista.

Mediajohtaminen on ensimmäinen 
mediajohtamista ja mediatyötä laajas-
ti tarkasteleva suomenkielinen kirja. 
Teoksessa perehdytään monipuolisesti 
media-alan ydinteemoihin ja ajankohtai-
siin kysymyksiin. Se avaa uusia näköaloja 
esimerkiksi media-alan brändien, yhtei-
söjen ja strategiatyön johtamiseen.

Kirja luo perustaa mediajohtamisen 
kasvavalle oppialalle, auttaa kehittämään 
media-alan yritysten osaamista sekä sy-
ventää keskustelua median murroksesta 
ja alan tulevaisuudesta. Teos antaa virik-
keitä media-alan ammattilaisten ja opis-
kelijoiden lisäksi kaikille luovien toimialo-
jen luotsaajille.

Tekijät
VTT NandoMalmelin työskentelee Aalto-yliopis-
ton kauppakorkeakoulun professorina (Profes-
sor of Practice) ja toimii viestinnän dosenttina 
Helsingin yliopistossa. Aikaisemmin Malmelin on 
toiminut esimerkiksi kehitysjohtajana ja johtoryh-
män jäsenenä A-lehdissä, johtotehtävissä Tule-
vaisuuden tutkimuskeskuksessa sekä vierailevana 

professorina University of Technology Sydneyssä.

TaT, VTM Mikko Villi toimii yliopistonlehtorina ja 
Viestinnän tutkimuskeskus CRC:n tutkimusjohtaja-
na Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. 
Villi on viestinnän dosentti Helsingin yliopistossa. 
Hän on työskennellyt tutkijana myös Aalto-yliopis-
ton kauppakorkeakoulussa, Taideteollisessa kor-
keakoulussa, Tampereen yliopistossa sekä Tokion 
yliopistossa.
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Yrityksen kirjanpito
Perusteet ja sovellusharjoitukset

3., uudistettu laitos

Yrityksen kirjanpito on tiivis johdatus kir-
janpidon perusteisiin. Se käsittelee kat-
tavasti kaikki kirjanpitoprosessin vaiheet 
ja esittelee samalla yksityiskohtia ja eri-
tyiskysymyksiä juoksevasta kirjanpidosta 
sekä tilinpäätöksen laadinnasta ja sisäl-
löstä. Teos soveltuu sekä oppikirjaksi että 
työelämän tarpeisiin, ja sen käytettävyyt-
tä lisäävät monipuoliset harjoitustehtä-
vät.

Teoksessa käydään yrityksen kirjanpi-
toa läpi pääosin Suomen kirjanpitolain-
säädännön pohjalta, mutta myös kansain-
välisiä tilinpäätössäännöksiä on käsitelty 
lyhyesti. Pääpaino on yksittäisen yrityk-
sen tilinpäätöksen laadinnassa.

Kirjan uudistetussa laitoksessa on 
otettu huomioon vuonna 2015 uudistu-
va kirjanpitolainsäädäntö, joka muuttaa 
säännöksiä muun muassa pienten yritys-
ten tilinpäätöksen sisällöstä, kirjanpidon 
teknisestä toteuttamisesta sekä arvosta-
misesta ja jaksottamisesta. Kirjaan on li-
sätty myös tilinpäätöksen sisältöä koske-
via esimerkkejä.
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Företagsanalys rf

Företagsanalys – 
analys av bokslut
Bokslutsanalys är en del av företagsana-
lysen. Dess mål är att klarlägga företagets 
lönsamhet, finansiering och kapitalstruk-
tur.

I denna handbok presenteras de före-
tagsekonomiska relationstalens bakgrund 
och uträkningssätt.

Maaliskuu 2015 • ISBN 978-952-495-362-7 • 
Nidottu B5 • 112 sivua • KL 69, K • Suositushinta 
29 €

Graafinen ohjeisto 2014Kustannusjohtaja  
Leena Kaakinen 
050 540 1303, leena.kaakinen@gaudeamus.fi

Myynti, markkinointi ja tiedotus 
Outi Kitti 
050 540 1299, outi.kitti@gaudeamus.fi

Kirjatilaukset
tilaukset@gaudeamus.fi

Kustannustoimittaja 
Ani Kuusjärvi 
050 540 1300, ani.kuusjarvi@gaudeamus.fi

Kustannustoimittaja 
Teemu Ojanne 
050 569 9955, teemu.ojanne@gaudeamus.fi

Varasto, laskutus 
Päivi Ruonakoski 
050 431 2080, paivi.ruonakoski@gaudeamus.fi


